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150 kişilik bir kadr 
lstatıst• ki eri 

bltirmiye çalışıyor 
(Yazısı 4 ncüde) 

19 Sonteşrin 1935 SALI Sene: 4 • Sayı: 1390 

ltalyan · - Habeş çarpışmasının en önemlisi 

s bön Hab-eş- a$1ı<ern-varanaincdln 
Buna mukabil : iki ltalyan tayyare filos 

delik deşik edildi 1 0~~~9:1~4• 
Musolininin damadı Kont Çiano qere ~~~~~'~:~c~~~! 

b • • -1 k l k ekmek çıkarılacak 
ınmek mec urıqetınue a ır en Fıvatı 11 kuruş 

. h v d 30 para tayqaresı asara ugra l Belediye Narh komiıyonu dün 

Bir tahmine göre ltalyan tayyarelerine 
saat onbeıte top!anmıı, Zahire 
Boraımdan gelen onbet günlük 
un fiyatlannı ıözden geçirmittir. 

ateş açan Habeş kuvvetleri • Komisyonun karan Daimi Encü

20000 kişidir 
"&s Kassa ile Ras 

Ilı\ Seyum ıtaıyan 
·~&reşah gelmeden · 
••

1'-ihim hareketler 
yapmak 

lliyetindedirler .... 
, »•n tayyare.arı e Habefler 
'"a•ında kanlı bir çarpıfrnll 

~· Aanıara, 19 (A.A.) - D. N. B. 
... 1-naının özel aytarının bildirdi · 
·~ ıöre, paurteai aünü Amba -
~ 'tr ile Aııtalo araı!nda ltalyan 
~ ll1bardmıan tayyareleri ile Ha· 

! ~etleri arasında y~pılmı' 
ol,n r. .. 1 nl , ~rpııma, sue çeve erce. 
d~t\ kiinlerin en önemli harp ha · 
.1~'eai olarak telakki edilmekte -
\.llt, 

llQ t4 f'l Mak 11 llabeı imparatoru taggareslne binerken: 
rı b yYare ı osu, a ece - -------------------------• li\l bunda. Buia mevkiinde muhtelif 
s~ e, tahıidatı ke§fetmitlerdir. 
'1 la.rda mevzi almıf bulunan 

~~.kitilik Kaoar Habq kuvvet 
lt • ~rlerinde dolatmakta olan 
._.e1~rdeJ.e ıilah, makineli tüfek 
~ •r kaç tayyare topu ile alet 
!'lln} 'llardır. Bütün tayyareler kur
~i . a delik dettk olmut ve bir ma-
l't~a.cağından ağır ıurette ·ya
~ ııtır. Kont Ciano'nun tay -
~eti Makalle civarında yere in • 
d• )'e lttecbur kalırken Hauıien 
~t~~re İnen diğer bir tayyare de 

l ... sa a ugramı!tır. 

INEBOLU F ACIASI 

Kaptan, Kaptan 
mektebinden 

mezun değil mi ? • 
Deniz işletmesi bunu Jzah ediyor: 

lzmir, 18 - ine bolu kazası faciası 
tahkikatı ilerlemektedir. Müddeiumu. 
milikçe Uyanık gemisi ikinci SÜ\'arisi 
Burhaneddin, güverte zabiti Kemal, 
lzmir tersanesi müfettişi Sedattan mü 
rekkep bir ehlivukuf seçilmiştir. 

Ehlivukuf derhal işe başlamış n 
Mehmet Ali kaptanı dinlemiştir. 

lnebolu vapurunun hakiki batış se 
bebi hala kat't surette anlaşılmı~ de • 

ğildir. Şimdiki ha1de geminin fena 
istif neticesinde battığı en kuvvetli 
ihtimal olarak ileri sürülmektedir. 

Gemi mürettebatının gemiyi yol -
culardan evve1 terkettik1eri iddiası da 
teeyyüt etmektedir. Diğer taraftan 
Mehmet Ali kaptanın Bah.t\ye melde. 
binden mezun olmadığı, enelce po1is 
ken bir akrabası vasıtasile eski SeyrL 

(Devamı 2 ncicle) 

d, CSI Ylendiğine göre, bu çarpıtma 
~ ve yaralanan Habeılerin 
~ ı .. L çok büyüktür. Bunların, 
tttek;:' !'adar olduğu tahmin edil
itt· dır. Bazdan bu çarprımaya 
.,~":ı ed~ Habeflerin adedinin ___ G_ö_ç_m_e_n_I e-r-i S_l_K_a_m_u_ta_y_d_a __ _ 
&CS1f" efıJ fakat 20.000 olduğunu ._.... --- --- - - - -

\l}oriar. 

~~il aaııddığma göre Ru 
~ 1 e Ra.s Seyyum, marqal 
~llio relnıeden evvel mühim 
l._,. etler Y&pmak niyetindedir -

~ ..... it 
l •b•• Yazıları 2 ncld• 

~Rlltere - Sovyet 
usya arasında 

1.o lnUzakereler 
...._ 'dra 19 
~ -.q - İngiliz - Sovyet te-
"- ~bet]erfnl normal bir duru. 

"'~tre]~çbı iki hilkQmet arasında 
cezıen.n etmektedir. 

Trakyada yakında 
11,000,000 

Nüfus görmek istiyoruz, şimdiye 
kadar 600 bin göçmen geldi 

18000 ide gelmiye hazır bir haldedir 

Cper gibi görünerek 
ısırmak isti yenler •• 

(Y a.ıııı ' ncüde) 

men tarafmdan ela tetkik edildik- v . el 
ten •onra birinci nevi ekmek fiya- e D iZ OS 
tma 20 para, francalaya 40 para YUNAN KRALiLE 
zamyapılmıftır. UYUŞMUŞ 

Yarın sabahtan itibaren birinci 
nevi ekmek 14 kurup, francala Şimdiki halde 
18 kuruta satılacaktır. KralllQa muhalif 

Bugünden itibaren de ikinci ne- Papanastasyo, 
. Papaandreo va vı ekmek çıkanlmuına karar ve- Mil k ld 
·ı . . B ekm ı· f. b" ona• a ı n mıttır. u e ın ıyab on ır 

kunıt otuz paradır. ikinci nevi Kral umumT af ilan 
ekmek sert undan yapılacak ve edecek 
buton teklinde çıkacaktır. <Yamı 2 ncide) 

Çin - Japon harbine doQru 
- ZWWWL - - 2-iL - _ _. 

Uzak doğu sulbü 
Ancak lngilizlerin Çindeki 
nüfuzlarını kırmakla kabil 

olurmuş 
Çlnlllerle Japonlar karşılıklı hazırlıklarına 

devam ediyorlar 

Çin hadlaelarl bUtUn ehemmi· 
yatUe devam ediyor 

Şanghay, 18 (A. A.). - Reuter 
aytan bildiriyor: 

Pekin otoriteleri aıağıdaki iki 
noktadan birini tercih etmek mec
buriyetinde kalacaklardır: 

Ya kuzey Çinin Nankin hükU -
metinden ıiyual ilgisini keımeıi
ne razı olmak, yahut Japon ordu -
aunun Çin topraklannm büyük bir 
kısmını iıgal etmesine müade et· 
mek. 

Tienninden bildirildiğine göre, 
Hopefuin bir ili olan Chingyan · 
da balı çiftlik abipleri ayaklan · 
mıılar, ve tehrin idaresini elleri
ne almıtlardır. 

Çinliler, Japon kuvvetlerinin 
vardıklan Chan · Kaikouandan 
çıkmıtlardı{. Bu tehirde örfi idare 
ilan edildiği söylenmektedir. 

Geçen hafta için Şanghayın bir 
mahallesi olan Chapeiden yüz bin 
kiti gitmittir. Changayda timdi 
sükôn vardır. 

Mançukoda seterberllk 
Hin edlldt 

Pekin, 18 (A. A.) - Tienuin · 
den gelen haberlere göre Mançu· 
kodt. !efe:be~Hk ilan edilmittir. 
18 Japon tayyaresiy]e bir tren do· 
luıu harp malzemesi bugün Çan· 
haikuana ıelmittir. 

Pekin, 18 (AA.)'-Xunhmı 
Japon orduau Cbainaikuaıım ti· 
malinde tahanüt etmektedir. Bu
rada yirmi bin Japon ukeri top • 
lanmııtır. Japonlar ukerlerhain 
nakli için 29 trenin bazırlanmuı
m Çin demiryollan memurların : 
dan cebren iatemiılerdir. 

Tokyo, 18 (A. A.) -Japon Ge· 

nel Kurmay ıube ıeflerinden O · 
kamura verdiği bir diyevde demif· 
tir ki: 

"- Asya milletlerinin İngiltere 
tarafından iıtiımarına esu olan 
yer Çindir. Uzak Doğu ıulhu an . 
cak İngilterenin Çindeki nüfuzu 
kmlmakla korunabilir.,, 
Fr•nız gazeteleri na dlyorlar 

Paris, 19 - Çin vekayii Fransız 
gazetelerini çok meşgul etmektedir. 
"Jurnal,, gazetesi Çinin Japonyadan 
ziyade dahildeki komünistlerle me, _ 
gul olmak mecburiyetinde olduğunu 
yazmıfktadır. 

Echo de Paris Çinde işlerin kanı -
masında İngiliz mütehassıslanrun IJIÜ 

te~ir olacağını \'e lngilterenln 1921 
de Amerikanın ısrarı üzerine Japon -
ya ile olan ittifakına nihayet ,·ermekle 
büyük bir h&ta işlediğini yazmakta -
lİır. 

Ovr gazetesi ise lngiltercnin 1fl • 
ponyaya karşı analk Rusyayı koya. • 
bllecelinf ıö>:lemekteclir. 
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lngiliz H b • İ • l Son haberler 
Kabinesinde a eş ımpara oru Şlfil8 Akdeniz durumund• 

intihabattan sonra h • •d• değlşlkllk yok 
gene deOişiklik Cep esıne gı ıyor ın9ıı:!~!~t:,"~~cu":, 

meselesi etmiyeceklerınd• 

lrıg~~~=ira~atıç~~~~ten ve 10,000 sakallı muharip avazları e~:~d~'~::;::;ı:;:~.~~!~~ 
lıükUm.et mevkiini muhafaza et . k t "'11 k d k •• 1 k :rru:ı~d~· yapı.la~ ~?rüş~e~~;!e:ınit'e 
t~~ s?nra, kabi~ede :apılacak çı ıgı a ar şar ı soy eye re d:~~e:g·i~l~~z~~; no~tada:g:.an ol:: 
deiiııkli.k meaelesı yenıden bq · denebilir. Bu da ltalynnlann 8 

11 
göstermiı ve bilhassa Uluslar Ku- cenuba gı• dı• yorlar fazla olarak getirilmiş lngiliz dtll. 
rumu Bakanı Edenin bugünkü ye- kun-etlerinden endişe etmemelerf11,. 
rinden alınacağı havadisi tazelen- den geliyor. Çünkü hücuma uğrı,. 

Doğu Afrikaaındaki herp yeni· na göre, İtalyan cephesi 200 kilo- şünmü olduğu şüphesizdir. Bu emel, yacaklarma emin bulunmaktadırW'~ .. 
miştir. k ...ıp 

den bir tevakkuf devresi geçir . metre uzunluğu bulacak ve Habeı şimdiki halde Uluslar kurumunun mü Bu itibarla işe bir durgunlu •j ti 
Şimdiki tahminlere göre Edenin k d" B kkuf d . . k 1 . l d dahalesile eri..ilmez bir noktava gö - cektı·r. ılkdenı"zdekı· lng1"lı"z geınl_~ me te ır. u leva evresının uvvet erınin ara arm an geçme- - J ·~ ut~ 

vazifesi, lngiliz kabinesinin Dıı türülmüştür. Fakat zecri tedbirlerin ye Libvadaki Ital,.·an fırkaları old 
baıkumandan değiımesi netice · sine müsait bir zemin teıkil ede · J J 

Bakanlığına teknik sahada bir tazyiki arttıkça (ki bu tazyikin Ital- yerde kalacaklardır. 
sinde olduğu tahmin edilebilir. cektir. l · b"I · datl .. ıttrratsızbk ıöıterebileceği cihet· yaya tesirini gi>stere 1 mesı ı~ın ne - Mançcstcr Gardiyan 
Yeni batkumandan Mareıal Ba · I kadar zaman Hizım olduğundan mü · I 1 -le, ortadan kaldırılacak ve Eden talyan kuvvetlerinin çevrlldljl cabadaraa aUel tedbir •·-· 
doglio'nun bu ayın 26 ıında Erit- teaddit düşünceler vardır. Bazıları k 

Dominyonlar Bakanı olacaktır. ğ .. 26 yalanmı• do""rt ,·eya beş av germesı· muhtemel blle ba,vurulaca J.t 
reye varaca ına gore ayın sına J :. z - edb. ı · d" }<acır O takdirde timdiki Dominyon • Roma, 19 - Ras Seyyumun kuv - li . . ecrı t ır er §ım ıye .11r kadar cephelerde mühim bir faa- 1 olduğunu söylüyorlar.) l\fuso nının .. 1.., 

lar Bakanı J. H. Tomson, bakan · Yetlerinin Aduanın şarkında talyan daha makul bir fütuhatla mutmnin hiç tatbik edilmemiıti. Bugul1 
liyet olmasına imkan görülemi • kuv"etlerı·nı· revı·rdı•gwı·ne daı·r yapılan h 1 1 · b.k d·ı· hkm bir bakan olacaktır. ' , olması muhtemeldir. Gerek Londradn, mer a e erı tat ı e ı ıyor. b•. 
yor. Mareıal Badoılio'yu eski ge- haberler tamamile yatandır. gerek diğer Anupa merkezlerinde ba- Fakat bu ilk merhale,, ınu • 

Son intihabatta mağlup olan es- 1 k d M l d .. B .Makalle, 19 _ Habeş askerlerinin k "'"' 
k . B baka R M k D ne uman an areta o ono zı düşünceler şöyledir: ıamatı kesemezse, Uluslar ıJ••_., 

ı a§ n amsey a o • M 'd b ki" k k d" Amba Alagi istikametinde ilerledik - r 
usavva a e ıyece , ve en t· Eritre Ye Somali müstemlekeleri, mu daha Aiddetıı· tedbirler a1111 

naJdla oğlu Müstemlekit Bakanı •1• de aynı vapurla ltalyaya do··ne. Jeri haber alınmıştır. Ras Kassa Mar. h kk ~ l kt .. içerisinde dehalet etmiş Habeş şefleri . . 
Mel Kolm Mak Donald'ın vazi . cektı·r. rarı da müdafaa etmek için cenup a ına ma ı ır. _ı.d:' 

yaşıyan bir İtalyan toprağı ile ihata .,. ~ 
yetleri esrariıdır. Genç Mak Do • cephesine gitmiştir. edildikten sonra İtalya sulh il!n ede. Hatta lüzum görüldüğü t 
nald Avam Kamarasında yeri ol- Maka 11 e s ı · h . cektir. de süel zecri tedbirler bile .• 
makaızın müstemlekit Bakan'tığm oma 1 cep esı -Ma~ester Gardiyandan- -Deyli Heralttan -

da kalamaz Bu itibarla Muhafa · cephesi Bu cephede yeni birıey olma· 
zakarlar, onun için ya Kamarada mı9tır. Gelen telgraflara göre §İd· 
bir yer, yahut kabinedeki mevkii- İtalyanların üçüncü ileri hare . detli yaimurlar, ltalyan ileri ha -
ne bir bafkaıını bulmak zaruretin- kellerine Gondor istikametinde rekltına kat'ı bir set çekmektedir. 
dedirler. giritecekleri ve bu ıuretle Çana ltalyanların Suaabaneh ıehrini 
Babuı Mak Donalda gelince, gölüne hakim olacakları ıöyleni· almadıklan da anlqıhmttır. Har· 

onun da kabinede kalabilmesi i • yor. Gene ltalyan cephesinden ıe rar' dan da bildirildiiine ıöre l • 
çin ya Lordlar Kamaruma ıeç · len haberlere bakılırsa ltalyanlar talyanlar henüz Dagpbur'un 60 
meai, yahut otlu gibi kendisine timdiki halde elegeçirdikleri mev kilometre cenubunda bulunmak • 
bir mevki bulunmuı lazımdır. kileri tahkim ile uir&fmaktadır - tadB'lar. 

Bu noktada büyük Mak Donal- lar. Her tarafa dotru telefon hat· Ru Destanın Luıoerrandi iı . 
da Skoç üniversiteleri yerinin ve- ları uzatılmakta, ııhhiye teıkil&tı tikametinde yaptıjı yeni bir bas· 
rilmesi muhtemel ıCSrülüyor. Bu tamamlanmaktadır. Bir iki nokta· kmda ltalyanlara mühim zayiat 
mevkide bulunan Noel Skelton, da cerey&ıı eden ufak mikyutaki verdirdiii hakkındaki haber Ha· 
son zamanlarda rahatsızdır. Ve çarpıtmal,.rtJ- l~r •allp ~ 1nenabiiade JQit edilaııa .. ,... 
Mak Donald hesabına istifa etme- gelmitlerdir. dir. 

si mümkündür. Fakat Adiıababadan gelen ha-
f akat bu da belli değildir. Za- herler batka türlüdür. Bu haber· 

ten Mak Donaldlann tasavvurunu lere bakılacak oluna Ru Sey . 
anlamak her zaman için güç ol • yum'un kuvvetleri ltalyanlann 

muttur. - Niyuz K.roni/J'ılen - sol cenahını çevirmeie muvaffak 

Venlzelos Yunan 
krallle uyuşmuş 

Jltina - Estiya gazetesinin verdiif 
mal(}mata ı!öre Venizelos kralla UYl1Ş. 
maftar. Ba. suretle liberal parti de 
krallık rejimine taraftar olmuştur. 
Şimdiki halde krallığa muhalif yalnız 
Papaanastasyo, Papaandreo ve Mllo _ 
DU kaJmıftır. 

Phl1& pzetesinin verdiği malti _ 
mata slre de kral V enlzelosu, PlAati
ru, Komenos ve Demestikos mfistes. 
na olmak tlzere umumi bir af ilin e · 
decek Te banlann mallanna konulmuş 
olan hacizleri kaldrraCaktır. 

lnebolu faciası 
( Baıtara/ı 1 ncide) 

Hfaiae intisap ettlii ve bir müdet 
serdümenlik yaptıktan sonra kaptaa
Jrfa terfi ettfrilditi söylenmektedir. 

Bir diğer rivayete göre de kendisi 
vakıtle bahriye mektebinin üçündi sı 
nıfından çıkmıştır. 

Bu rivayetleri tathkik etmek üzere 
Denlzyo11an işletmesi dlrektörlüftlne 
bepurdak bize ıu cenbı verdiler: 

- Mehmet Ali kaptan 22 senelik 
denizcidir. Ve 8 senedenberi İnebolu 
vapuru sOvarlsldir. Bahriye mektebi 
nln ti~UncU mnıfma kadar okumuş -
tur. Elinde yakın sahillerde sUnrlllk 
edebilectflne dair masaddak şahadet 
nameler vardır. Esasen bahriyemlıde 
mektep mezuna kaptan azdır. Ekserisi 
bu şekilde imtihanlar vererek ehliyeti 
ni ispat etmiş ve uzun tecrfibeler gör
milf kimselerdir. 

Dlfer taraftan haber verlldlflne 
gire vapur kaptanları arasında da bir 
tuffye yapılması kararıa,tınlmıştır. 
Çanakkale, Anafarta gibi bazı küçük 
vaınırlar yeniden havuzlanarak esaslı 
surette tamir edileceklerdir. Anupa -
daa ısmarlanan yeni vapurlar da ge · 
lince bunlar kadro harici edilecekler
dir. 

olmuıtur. Şimdiki halde ltalyan 
geri hatlıuında çarpıtmalar ol · 
maktadır. Bu hareket ltalyan kuv
vetlerini mütemadiyen izaç et · 
mektedir. 

ltalyan tayyarelerinin ıimal cep 
hesindelci faaliyeti ıimdilik hal · 
yan kuvvetlerinin ani bir baskına 
uğramaması için mütemadi ketif 
uçuflarından ibaret kalmaktadır. 

Diğer taraftan gene Adiaababa
dan bildirildiiine göre ltalyanla
rın itıali altında bulunan Makalle 
ve civarındaki halk ltalyanlara 
kartı isyan etmitler ve ltalyan tay
yareleri bunları cezalandırmak i· 
çin kulübelerini ve kendilerini 
bombardıman etmiılerdir. 

Londradan ıelen bir telgrafa 
göre de imparator ukerlerinin 
vatansever hislerini kuvvetlendir
mek için ıimal cepheaine gitmek 
üzeredir. Eıyaaının bir kısmı bu
gün De11i'ye rönderilmiıtir. 

Şimdiye kadar İyi havadis ve . 
ren Habeı kaynakları Habeş kuv
vetlerinin Makallenin 50 kilomet
re kadar cenubunda bulunan Am· 
maamagi mevkiinde kuvvetli su . 
rette tutunarak ltalyan yürüyüıle
rini durdurmak azminde oldukla
rını bildirmekteydiler. Bu plin 
timdi deiitmite benziyor. Söylen
diğine göre Makalle ile Ambalagi 
arasındaki kısım ıeçilmesi kolay 
yerlerden mürekkep olduğu için 
Habetlerin ltalyan yürüyüıünü 
Ambalagiden 65 kilometre kadar 
cenupta bulunan Ahuna Jozef da· 
ğına kadar brrakacaklan anlatıl
maktadır. 

O vakit, Habeılerin mütaleası-

Röyter'in Harrar' da bulunan 
muhabiri çektiği bir telırafta o • 
tomobl ile Dire duadan Harrar' a 
ıiderken yolda Ru Deıtamn Ac· 
cazmaç Avbebaya tesadüf ettifini 
bildirmektedir. Avbeba ioooo ki-
tilik hususi ordusu ile cenuba doi· 
ru yürümektedir. Kendisi bir at Ü· 

zerinde olarak yanında 3 aslan 
yavrusu olduğu halde ordunun ba 
tında yürümekte ve bütün setle · 
riyle tarkı ıöyliyen sakallı muha· 
ripleri onu takip etmekteydiler. 
Baılarında yiyeceklerini ta9ıyan 
yüzlerce kadın ordu arkasında er
keklerini takip etmektedir. Bu ka· 
dmlar dağlık arazide gülerek ve 
eğlenerek ilerlemekte ve saatte 6 
kilometrelik bir meıaf e katetmek· 
tedirler. 

Cephe gerisi 
Bedolllyo Nepollden 

hareket etti 

NapoH 18 (A. J\.) - Doğu Af. 
rikaıı halyan kuvvetlerinin yeni 
bafkumandanı Marqal Badoglio 
bu alqam buradan hareket etmiş
tir. Kendisine biri tayyareci ye 
diğeri topçu ıubayı olan iki oğlu 
da refakat etmektedir. 

ltelJ• ne zaman eulh 
llln edecek ? 

Afrikada Habeşlerin nerede ve ne 
zaman karşı duracaklan belli değil. 

Fakat İtalyanların ileri harekAtı böy 
le devam ederse Eritreden doğru iler
liyen ile, Somali cephesinden Herif • 
yenler günün birinde birleşeceklerdir. 
Bu vukua ıelince, İtalyanlar bir ga. 
yelerfne, belki de başlıca gayelerine 
ermiş olacaklardır. Bu suretle ltal · 
yanların Afrikadaki iki müstemlekesi 
Habeş topraftndan bir kemerle biri -
birine ulaşmış olacaktır. 

MW!lollnl, Habeşistandaki emelinin 
ne olduğunu hiç anlatmamıştır. Esas 
itibarile bütün Habesistanı almağı dil ı 

Mısırda 
karışıklık 

POLiS CENAZE MERASIMINe: 
MCJSADE ETMEDi 

Yeni karışıkhklar çıkmasındal1 
korkulmaktadır 

SURDVED-
Gizli bir cemiyet 

meydana çıkarıldı 
S.ed zeııuıun karı81 nutuk talebeleri bugün için bUytik bl~ *'f, 

•tlJledl hür yapılacağını bildirmişlerd1r;..-t1 
Kahire 18 (A.A.) - Heyecvan bu- layla mezarlığa kadar gidilecek~• 

gün bütün gün devam etmiştir. lnri- alaya Nahas paşa ile diğer nas ,.. 
Uz şirektlne ait otobüsler taşa tutul· lfst llderder de iştirak edecek~' 
muştur. Büyük Mısır milliyetperveri Jis, bu tezahüre müsaade etı:rı ~ 
merhum Saad Zağftllun karısı Mı • den akşam için yeni kanşıklar 9 
sır halkevinln balkonundan halka ihtimali vardır. ;' 
heyecanlı ve açık bir nutuk söylemiŞ- Kahire 18 (A.A.) - Talebe. 4tf 
tir. Bugün yalnız iki kişi yaralanmış kargaşalıklar esnasında ölen ar~ 
tır. Assiut ve Malnlada ufak hadiseler Jannın gömUldüğü mezarlığa ~~ • 
olmuştur. gitmek üzere bir alay teşkili ~ 
800 poll• opera meydanını dile Opera meydanında toplall 

ku,atb dır. r' 
Kahire 18 (A.A.) _ Bugün yapıla.. Şehrin türlü yerlerine altı yilf 

cak iken sonradan vazgeçilen nüma - lis yerleştirilmiştir. t"' 
yişler dolayısile opera meydanına baş lngllterenln elyaeetl deglf~ 
Jarında çelik miğfer ve eDerinde kal. Londra 18 (A.A.) _ Röyter -_Jlf 

kan ve. lbtik sopalar bu.lunan 600 po· sından: Sir Samuel Hoareun, ~ 
lis dizılmiştf. Birkaç ~nıv~rsitelf ya - urbayının şöleninde verditi nu~ 
ratı .. arkadaşlarından bırinın hastane • llgilterenin Mwra karşı taldP ~:-.-11 
de olmUş olduğunu haber alır almaz olduğunu söylediği siyasa, de,.....
hastane önüne gitmek istemişler ve o tir. 
rada kendilerini yakalamak lstiyen Ol il bir cemiyet merd .... 
polişlerle dövüşmilflerdir. üniversite. z t;ıkarıldı tJ! 
liler bir toplantı yaparak .. Mısın In· . uttt' 
gı·ıterenin boyunduruğundan kurtar _ Kudüs, 18 (A.A.) - Beyr f""'t f. 

dl "ldiği ·· F z e111n r f 
mak için ölünceye kadar savaşacak • ı·strı S _ne goreL' .. bnaransı abaaeilif' 
Jarına ant içmişlerdir. 1 , urıye ve u nı Y • i )it 

Digew'' r taraftan lskenderiyeden ge _ linden kurtarmak istiyen gııl "":.~ 
· r d k ştır ~rtl'I len haberlerde orada bir kaç yüz po. mıye 1 mey ana çı armı • .,,.. 

lis "kahrolsun Hoare, Sudanı isteriz,. da .avukatlar,. profesörler k~;~cll~ 
diye bağırarak sokaklardan gecmişler kişı tevkif edılmiştir. Tev ~ti 
dir. • arasında Lübnan polis yit "" 

marlarından biri de bulun111-1' 
All AllflnCn cenaze merearml •" ' 

Londra 18CA.A.) - Kahireden bil. NUmeylfler yapll~ cfl 

dirildiğine göre, son karışıklıklar es- Kahire: 19, CA.A.) - Dun .;,iıl._ 
nMında aldığı yaralardan ölen Ali takım kargaşalıklar olmuş l.le 
Afifinin cenaze töreni dün akşam ya. il değildir. ~ 
pılmıştır. Tören esnasında hiçbir ha · Heyecan, yavaş yavaş ........ ~ 
dlse çıkmamıştır. dır. Talebenin yapmayı tasar 

PoliR törensiz bir gömülme em _ gösterileri yapılmamıştır. it'dl 
retr.ıişti. Fakat sabahleyin her talebe \'efd partisi, milletler celll~ 
grupu hastaneye girerek cenazeyi kal- bir memonndon göndererekaİu•" ~ 
dırmışJardır. Polis!e talebe arasında bir tecavüzün kurbanı o1• etlf'I' 
mUzakere1erden sonra polts, 300 den dirmişdir. Bu parti milletler & dl iti 
fazla talebenin iştirak etmemesi şar . nin adaletini istemek hususu~., ... 
tile törene müsaade vermiştir. Kahire kılr cemiyet paktına dayanlll 



muı. 

Her yerde müesaif kazalar ola
bilir. Bizde kırk yılda bir vukua 
gelen bu İnebolu vapuru kazuı 
da hunlardan biridir. . . .. 

Fakat, böylelikle, Türkiyedeki 
denİ'l ticaretinin "nmiin ali nur,, 
olduğunu ileri ıüremeyiz. .. Elbet· 
te pek çok noksanlar nr; bunlan 
düzeltmek gerek. .. Lakin ite bat
larken ve kaptanlann iktidannı 
yoklamağa kalkarken bilhuıa fU· 
nu unutmamalı: 

Gemisine yüzlerle can ve hin • 
lerce liralık mal doldurduğumuz 
süvarilerden ekaeriıi kaç para 
maat alıyor, biliyor muıunuz? 50 
liradan itibaren. .• 

Dütünün: Dört kiti:ri ıehirde 
nakleden bir toför için bile bu pa
ra azdır. 

Halbuki bir denizci. ıemi ıüva
riıi olmak için ne tahıil ve tecrübe 
mertemeıi geçirmek mecburiyetin· 
dedir. Ne büyük mes'uliyeti ıırtı· 
na alıyor. Ve ondan ne aeciye ara· 
nıy~: Batan gemiden ıonuncu O· 

)arak çıkmak. 

Marifet iltifata tabidir. 
Kaptanlarunızm elbette mui • 

fetli olmalafJDI isteriz. Fakat Hlt . 
fen kendilerine de biraz iltifat e . 
delim. Bugün bir gemi süvarisinin 
aldığı para "iltifat,, olmaktan çok 
uzaktır. 

HABER - :4.lCıam poetuı 

ihracat 
vaziyetimiz 

Bu yıl çok iyidir, 
mallarımız iyi 

fiyatlarla satıldı . 
Bu yıl hemen bütün mahıulleri • 

mizin ihraç vaziyeti geçen yılla Jo. 
yas kabul etmiyecek derecede iyi 
ıitmiıtir. Bilhassa ~ünya ekono · 
miıindeki darlık zamanının be • 
nüz devam etmesine rağmen mah· 
ıUllerimizin geçen yılki fi ya' lar • 
dan daha yüksek fiyıtlar bulınuı 
olması ticaret muvazenemi-ıde le
himize olarak geçen yıldan daha 
büyük bir fark husule getirecek 
mahiyettedir. 

inhisar idaresinin 
Ankaraya nakli 

Gene mevzuubahs 
olmıya başladı 

inhisarlar idare.inin Ankarayal 
nakli evvelce kararlatmıtken bun· 
dan iki yıl evvel göni:en lüzum Ü· 

zerine geri bU'yılmııtı. Şimdi bu 
nakil iti yeniden meydana çıkmıt· 
tır. 

inhisarlar Genel DirektCSrlüğü • 
nün itıal etmekte ol:tuiu Osman· 
b Bankası yamndaki binayı ıeçen 
yıl Cumhuriyet Merkez Bankası 

satın almıttı. Şimdiye kadar bina
nın yalnız birinci katını itıal eden 
bankanın lstanbul ıubeıi timdi 
bütün binanın kendisine lizım ol· 
du~nu inhisarlar& bildirmiıtir. 

Esasen inhisarlar Genel D;rek· 

törlüğü muhasebe tubeai merkezin 
karıısındaki binayı, sicil vesair ba· 
zı ıubeleri Selinik Bankaamın üıt 
katını, takibat tubeai Balıkhane • 
nin üçüncü kabm, levazım ve mü· 
bayaat kısımlan Kabııtqtaki yeni 
yapılan binayı, nakliyat ıuhesi ve 
depolar tubesi CibaHc!e birer bi • 
nayı İfgal etmektedirJer. 

Şimdi Cumhuriyet Merkez Ban· 
kuı binumı terketm~k mecburi
yetinde kalan Genel Direktörlük 
kartıdaki binaya geçecektir. Bu 
arada idarenin tamamen Ankara· 
ya nakli de yeniden mevzuubaba 
edilmektedir. 

Bu 11lın bir huauaiyeti de mili · 
tahsilin elindeki malına ve tücca· 
rın elindeki stokuna daha büyük 
bir ıüratle müşteri bu1muı olma • 
aıdır. Birçok ihraç maddelerimize 
en iyi fiyatlarla mütoeaddit talip · 
~~~~"~b~n~--0-r-ta_k_U_y_v_e_K_a_d_ı_k_U_y __ B_a_y_a_t_b_a_lı_k_s_a_t_a_n_l_a_r 
temadiyen bu mallan verebilecek 
firmaları aradığı haJde stok bu. orta okullan cezalandırılacak 
lunmamaaı yüzünden taleplerin Bu yıl yeniden ~ılan Kadıköy Son zamanlarda o kadar çok 
karıılanamamuı bunun en açık ve Ortaköy orta okullarmm yeni balık yalı çıktığı halde bazı nım 
misalidir. gelen öğretmen kadrolan teblii takalarda bilhassa fakir halkın bu 

Bu yüzden ekonomik durumu · edilmittir. Bu orta okullar timdiye lwıduju muhitlerde dalul ucuz fi. 
inuz son zamanlarda çok hararet· kadar yapamadıkları muntazam yatlarla bayat bahk sabldığı gö • 
lenmittir. Malını satabilen köylü· tedrisata ancak dünden itibaren riilmektedir. 
nün alıı ve tediye kabiliyeti art · bqlıyabilmitlerdir. Okullann ta· Belediye zabıtan hım.un için 
mııtır. 

Bunun neticesi olarak çok ihra
cat nisbetinde çok ithalat da ya . 
pılmıttrr. Bilbana manifatura ve 
zücac~ye 91yuınm ithalatı geçen 
yıla nazaran daha çok olmu~ ve 
piyualan hararetlenmiıtit'. 

Kırmızı blberlerl 
boyayanlar 

lebe kaydi de tamamlanmqtır. çok dikkatli davranmakta ve hal· 

· Vunan sefiri M"lltl 
Yunan Dıt bakanlığı aenel 

ıekreterliğiıie tayin edilen Yuna· 
. nistanın Ankara elçisi B. Sakeli • 
ropulos dün aabah AtinaJ.a gitmi~ 
tir. 

lnglllz el~lsl gellyor 
Budape§tede avda bulunan ln

giliz elçisi Sir Persi Loren bugün 
ıehrimize gelecektir. 

Eski lngiliz konsolosu B. Raif 
me:unen aynldığmdan Trabzun • 
da bulunan lngiliz konsolosu 8. 
Metiyuz onun yerine gelmittir. ----· 
Yapı inşası azaldı 
ln§aat mevsimi geçtiğinden lı

tanbul yapı faaliyeti de azalmıttır. 
Eyliil ayında ikisi Beıiktqta, biri 
Eminönünde olmak üzere üç apar. 
tıman yapılmıttrr. Ayni ay içinde 
11 dükkan, 6 mağaza yapılmıı, 
419 bina tamir edilmiıtir. 

km sıhhatine muzır olan bu balık
ları denize daktürerek imha et. 
mektedir. 

KUprtl bu sabah 
geç kapandı 

Bu sabah köprü çok geç ancak 
saat 7,30 da kapanmııtır. Bu ıe· 
hepten dolayı birçok kimseler, 
bunların arasında bilhassa İ§Çiler 
itlerine geç kalmıılardır. 

Köprünün bu derece geç kapan 
muınm sebebi köprüyü açıp ka . 
payan motörün geçirdiği muvak • 
kat arızadır. 

Finans t.eşklU\tı 
lda ri t:eşkilAt:a göre 

deAlştlrllecek 

Ankaradan bildirildiğine gö • 
re Maliye Bakanlığı lıtanbul Fi • 
nam te,kilatmda bugün görülen 
güçlükleri göz önüne alarak ince· 
leme yapmıı ve sonunda bu tetki
litm idari tqkilita uygun bir ıe-
kilde deiiıtirilmesine karar ver • 
mittir. Yeni tefldlit 936 ıe~inin 
haziranında yapılacaktır. 



Göcmenıer ışı Kamutayda .............. ~--it_.:--- ,_, ~ı::www:ı~ -· -

Trakyada yakında 

41'000' (Ô)(Ô)(Ô) 
Nüfus görmek istiyoruz, şimdiye 
kadar 600 bin göçmen geldi 

gelmiye hazır bir haldedir 18000 ide 

Cper gibi 
ısırmak 

görünerek 
istiyenıer •• 

Ankara, 18 - iskan iılerini f 
Sıhhat Bakanlığma ba.ğlıyan ka· 
nun layihalan bugünkü Kamutay
da müstaceliyetle görüıülerek ka· 
bul edildi. 

Li.yiha, Kamuta.yda göçmen iş
le-inin konuşulma.ama da vesile 
oldu. Hi»nü Kitapçı, bazı ıôçmen 
leriıı feci bir vaziyette bekledik • 
)erl yolundaki haberleri mevzuu 
bahsetti. Bwıa iç iıleri Bakanı 
Şükrü Kaya fU cevabı verdi: 

- Türkiyenin bugünkü maz • 
lıar olduju terakkiyi, refahı iÖren 
hari~eki ırktaşlarımı~ kendilerini 
aıaiı bir mevkide görmemek için 
buradaki Türklerin hayat ve buku 
kundan ialifaae etmek istemekte
dirler. Bunlara kapılarımızı arka
ıına kadar açmak b~inı iç.in bir 
borçtur. Bir memlekette bak ve a
da.let olmaza:ı kimse oraya uğra -
ma%. Az zamanda hepsi gelecek, 
ten yurdun ten havası i~inde bi -
zimle beraber Ya§ıyacaklar ve el -
b.!tte mesud olacaklardIT.,, 

Şükrü Kaya 1923 tenberi mem
leketimize 600 bin göç.men geldi
ğini ıöylemit •e iskan itleri ha}c -
kmda timdiye kadar alınım ted • 
birleri anlattıktan aonra: 

"Şimdiye kadar Trakyaya yer· 
le,tirilen nüfmun miktarı Roman 
ya, Bulgaristan, Yuscslavya ve Yu 
nan1standan ıelenler d&hil olmak 
üzere 65 bindir. Bunlar Trakyanın 
muhtelif yerlerine yerle§tirilmişler 
dir. Geçen aene ve bu sene verdi· 
ğimiz tahsisatın kısmı azamı T rak 
yaya hasre<lilmiıtir. Bugün Trak
yada. ıelecekleri yerle§tİrecek ve 
lerleştirilmesine müsait olacak ka. 
dar cam, çm gibi inç..aat ma1ze -
mesi nrdır. Ba. lellC en çok ~u · 
-· celen yer Romanya olmu2-
-. Romanyada evini satarak Köıs 
teecede npw bekliyen 3000 mu
hacir vardır. Keza evlerini sattıl: 
lan halde evlerinde baztr bulu • 
nan 5000 kiıi vardır. Bunlar k1;: 
ıelmeden evvel T rakyaya raakl ve 
yerlettiriimeleri kabil olmazsa 
fstanbul ve civarında yerie~tirile· 
ceklerdir. Sonra bunların kı! gü
nü küçük vap.urlarta nakli zor o· 
lacafı için bun!nnn devlete ait bü 
yük "<\JJUl'larla ve t09hı bir halde 
memlekete getirilmesi d~ünül • 
mü~tür. Son verilen karar budur. 

Türk muhacereti tarihi:nizin 
çok h3:ıin bir fo3hn.ı tetkil ·eder. 
Şimdiye bdal' olan muhaceretler 
cebridir. Türküıı vasfı vardır. San 
cağını ve hakimiyetini kaybettiği 
yerde Y&§amıyor. Bu dcfaki muha.. 
ceret böyle değildir. Bu defa Ro • 
manyadan gelen mclıa.ciı-ler mal
Iarmı satarak gelmektediı-lcr. Bul
garistandan gelenler ayni §erait 
dahilinde gelmiyorlar. iki senede 
Bulgaristandan 35000 muhacir 
gelmiftir. Son aldığımız maluma: 
bin ailenin mallarmı taıfiye etmif 
1'İT halde Bulgaristanda bekledi}; 
feridir. Hü:ktlı:netimiz bun!ar hak
Jnnda icap eden tedbirleri derpi' 
etmi!tir. Biz Trakyada mua.yyu 

bir zaman zarf rnda • İstanbul ha· 
riç • bir milyon nüfus getirmek 
riç - bir milycn nüfus görmek iı -
tiyoruz. Ve bunu az zamanda gö
receğimize eminiz. Geçen sene Ro. 
manyadan ve Bulgaristanda.n ge
len muhacirler gelir gelmez der -
hal müsta.hsil mevkiine geçmiştir. 
Bugün aç.ık ve aç tek Mr adam 
yoktur.,, 

Bundan &OJ'll'a Aydın ıaylavı 
doktor Mazhar ıöz alarak dedi ki: 

"- Hakikaten çok dostane ce
reyan etmi! olmasına rağmen Ro
manya itlerinin bir sene evvel baş 
ladığı halde daha kat'i bir tekle 
girmemit bulunmaaını ve ikincite§ 
rin nihayetine gelmiş olmamızı az 
çok elem verici bir hadite olarak 
görmek mlikündür. Anlatılı • 
yor ki son alınan tedbirler bunu 
da seri bir tekilde halledecekler
dir. Bulgaristanda da on bin kü
sur göçmen geldiğini ve onların 
Romanyadan gelenlerin §eraitin -
de göç etmediğini burada aalahi· 
yettar lisandan dinledik. Hakika
ten gerek iıitenler ve ıerek Bal
kan harbine ittirak etmif olanlar 
yahut orada bulunmU§ olanlar, ya. 

ni Bulgarlan tanıyanlar, o zaman 
ne yaptrklarau ve ne yapar olduk· 
lanm görmüt olanlar bunların a -
cısını daha !:ok derinden duyarlar. 
inanırım ki oradakiler gelenlerin 
aklettiğinden veya resmi mahafi
lin edinmit olduğu raporlardan, 
bilg:lcrden daha ç.ok acı ve derin 
ztilumlara ve muamelelere hedef 
olmuılardır .,, 

Mazhar" (Aydın) kom~umuzun 
zaman zaman ıdn§tığr vakit ok
pr ıibi yapan ve fakat kendi el! 
veya kafası kurtulunca ağır mua
melelere devam eden, öpmek ister 
gibi iC: ünerek ısıran vaziyetlerini 
kaydettikten sonra. sözüne J(iyle 
de•am etti: 

"- Türkiye cumuriyeti hüka -
meti gerek memleket içinde ve ge
rek bütün dünyada sulhu en büyük 
ideal edinmiı olduğundan, bütün 
bu heyecansız söylenmez ve din -
}enmez hadiselere rukUnetle mu -
kabele ediyorsa, ben nihayet bu 
İ§lerin arasında aynca n.e gibi mu 
ahedeler, münasebetler, muame -
leler ve muhabereler cereyan et • 
mi§ olduğunu da bilmediğim için 
hilkiımeti artık sulh periliğinin de 
fevkme çıkar bir vaziyette görü -
yorum. Hiç ıüphe yok ki bütün be. 
§eriyeti ve bütEn beferiyetin saa· 
detini severim. Fakat biç bir za -
man milletimin mevcudiyetini, ve. 
kz.rmı, haysiyetini, bütün bu işle
rin ayağına bezledecek kadar ile
riye gitmem. Herhangi bir memle
ket ve millete, herhan.gi bir sulh 
idealine kar§ı husuıf veya resmi 
Türkiyenin imzası ve hareketi gö
rülemez. Bize ne ebedi, ne ezeli 
bir huıumet ve ne de bir milletin 
menfaatleri aleyhtarlığı isnad edi
lemez. Arl.!k sabrım tükenirse vic· 
dan ve insaniyet hissimin kar§ı • 
ıında bu hareketim insafla kartı • 
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... ~- - -Zecri tedblrlerın tatbikinden so Sayımın 

neticeleri Uzlaşma kapıla 
150 ki$111k bir kadro 

ıstatıstıklerl hA}A k } d ~ •ı 
bitirmiya çatuşıyor a a apa l egı 

Ankara, 18 - Genel nüfua aa
yunmİn neticeleri tasnif edilmek
tedir. Yakmda bir brO§Ür çıkan • 
laca.ktu. Bunda viliyet ve kaza 
itibarile köy ve tehir nüfuslarmn 
kadm, erkek n.iıbetlerini, artma 
niabetleri yazılacaktır. Umumi tas 
nif 150 kitilik bir kadro ile yapıl· 
maktadır. 

Ecnebi iüatiatik daireleri nUfua 
sayımunıza büyilk bir al&ka röa • 
termitle.rdir. İtalya iıtatiatik da • 
ireısi, neticelerin aüratle elde edil • 
meıini tebrik etmif ve takib edi· 
len uıuller hakkında maltiınat i .. 
temiıtir. Aynıca anıuluaal Utatis • 
tik enstitüsü de sayan neticelerin
den dolayı bizi tebrik etmittir. 

laımıahdIT. Benim bu heyecanım 
yerinde görülürse cevap verirler 
ve beni teskin ederler. Daha doğ
ruau bizi teakin ederler yoksa ai
yaıi veya devletin menafii umu • 
m.iyesi neyi istilzam ediyona onu 
yaparlar.,, 

Mazhar (Ayclm) m bu a&zleri • 
ne kar,ı İç itleri Bakanı Şilkrii 
Kaya da tu karşılığı verdi: 

"- Tilrkiye Cumhuriyetinin 
dahtll ve harict iılerinde gizli hlç• 
bir kö§e yoktur. Memlekete ve mil· 
lete ait bütün itler ba kürıüden 
olduğu gibi açık görütülür ve JÖ· 
rülür. Dahilde olduiu gibi bırak· 
tılımız yerlerde ve bizim harsı • 
mızla ya,ıyan ve dilimizle konu . 
fan ırkdaşlarımızm ve kardeşleri· 
main içtimai, ferdi hayat ve Jtur. 
riyetleriyle her gün ali.kadarız. 
Hariciyeniz her zaman bu alaka
yı göıterdi ve göstermektedir. O
·"' tlaki ırkda?larımızın hiçbir taz. 
} .ka uğramadıkları ve uğramıya· 
caklan bakkmda teminat aldı. Bu 
itibarla resmi makamlan itham 
edecek bir vaziyet kalmadı. Eğer 
muhitlerinde n:addt veya manevi 
tazyik gördü!derine muttali olur · 
sak oradaki Türklerin insanca ya. 
§amak hakkmr temin ettirmeie 
hükiimetiniz mecburdur. Yapaca
ğı tetebbüsler kifi gelmene mü . 
racaat edeceği daha yüksek he • 
yetler vardır. Bir Türk kanı akı
bldığı, bir Türk haksızlıia •eya 
tazyika uğradığı mit Türk ef . 
kan umumiyeainin gösterdiği hu
ıasiyet hükOmeti likayd bD'aka • 
maz. 

'•fakat halihazırda ıerek da . 
lıilde ve gerek hariçte yapbpız 
tahkikat göçmen hususunda hari
ci tazyikten ziyade dahilt tazyi
kin, vicdandan gelen, içten ko . 
pan bir tazyikin mevcudiyetini 
gösteriyor. 

"Biliyorsunuz ki Romanya hü
ktnneti çok adil hir hüldlmettir. 
Bilhassa T"ürk tebaa.at hakkında 
çok adilane ve dostane maamele 
yapmaktadır. Türkleri buraya koş 
turan §ey, demin arzeUiiim ıil>i, 
bugünkü Türkiyenin yüksek mev-

Lavalln yeniden ara bulmaya 
girişmesi muhtemel 

Romada gösteriler yaplldı 
elçilikleri asker muhafaza 

ltalyaya k.arp ~eri tedbirlerin 
tatblldne başlandıktan sonra alAka · 
darlann ne yolda hareket edeceğini 

bildiren kararname düıı hükflmet ta -
rafından neşredllmitti.r: 

"ltalya • Habet ha.rbi dolayısile 
Akvam cemiyetince kabul ve aza de\'. 
Jetlere teklif edilen tedbirlerin tasdiki 
hakkındaki 13-11-935 tarih ve 284• 
AJ'fh kanunun verdlfi ulAJdyete is -
tlaaden irtibat komtteel tarafından 
C.neT?ede kabul edilen: 

1 - Eslih.a, mfihlıumat ve harp 
malıemesi addedilen maddelerin ltaL 
yaya ihracının menolunmasına dair o. 
lan sureti batlı 11 - 10 -83S tarihli 
blrind a.kllf. 

2 - ltalyaya krHi a~lmam n ik • 
ruatta bulunulmaması ltakkınclaki 
14-1()-935 tarihli Otinci teklif. 

3 - ltalyadan altın ve gUmUş na • 
kit ff k61çeleı1nden maada her tftr. 
ıtl maddelerin ithalinin menolunmuı 
hakkındaki 19-10--935 tarihli üçüncü 
hkllf. 

4 - Bazı mahaullerin ltalyaya ih
racının men'i hakkındaki 19..10 935 ta
rihli dördüncü teklif. 

S - Akvam Cemiyeti aZ8SI devlet -
terin paktın 16 ncı madde& muciblate 
lttlllaz edecekleri iktisadi ve mail ted
birleriD tatbikinde birbirlerine müza. 
heret etmeleri hakkındaki 19.10-935 
tarihli beşinci teklif hükftmlerlnln 
resmf mUe.sseselerfmizde oldufu gibi 
Türkiyede mevcut bütün ha&usl mU :
es.~eler ve her Ttirk taraftndan ta -
mamlle tatbiki ve be§lncl .teklifte ya • 
ztlı kar,ılıkh mfiıaheretin temini için 
t.avstye edilen tedbtrleıin ittihazı 
ve bu l\Uktimlerln tam tatbik ve icrası 
h~unda bütün devlet mOesse&elerL 
nln itina göstermesi n~ bilha!sa Adli · 
ye. Milli Mftdaf~ Dahiliye. Hariciye, 
Maliye, İktisat, Gümrük ve Tnht~rlar 
ve Ziraat Vekillerinin kendilerine t.a. 
a110k eden husushn takip etmeleri 
Haricive Vekilliğinin U-!1-935 tarih 
.... 238181626 sayılı te1:keresf flzerlne 
lcra Vekilleri Heyetince 15-11-93!) 
te onaylanmı~tır.,, 

Cenevre: 
Dtlndeu itibaren tatbik edOmeğe 

başlana• zecri te•blrleri Ul•lar Ku
rumuna dahil 58 devletten 50 ftya 52 
si t.atbfk etmektedir ki tifledl: 

S2 de'f'let, sllth, mtlhlmmat ff harp 
JeTutmı fizertne ambarıo ko,aeafmı 

S2 dnlet flnamal Mert tedbirler a.. 
ıacatını. 

50 üvlet, UalJU mallananl itila • 
lltınm menedeceflal. SO dPlet. ltal
yaya fpüdat madde ihracının mene • 
deceğini,' devlet açıkça zecri tedbir. 
ter sistemine dahfl olamryacaklannı 
bUdfmti~lerflfr. 

Banlar da Ansturya., Mauristan, 
Arnavutluk ve Parapvaydır. 

••• 
CeneTnde bundan sonra yapıla · 

cak toplaatı. antaşmazhp bir hal ~
reai bulmak olacaktır. 

Deyli Telgraf gazetesine gelea bir 
haber~ göre ~ IDuslar Kurumu tek
nik bir komfteyi harbi daha önce dur. 
duracak daha şiddetli zecvrl tedı.lrle 
rln teddkiae mea1u· etmiftir. 

.. Fina.nsil Niyuz,, pzeteai 
dıfına göre zecrt tedbirJeriıı 
den zarar g~recekler Balkan 
]eridir. 

Bu gazete dfyor .kir 
"Oldokça azun blr mUd 

et.mut prWe zecrt t.cthlr 
muvaffakıyetinden ı&phe edil 

Fakat ıeçen htr ay, zecri 
ri tatbik eden memleketler 
Jd anlaşmazlıktan fazla taştı 

Alınan tedbirlerden en .ıi 
kan devletlerinin zarar görec 
maktadır. Bundan dolayı UJUS 
nımunan derhal ekonoınlk 
mukabil 1ardna için tedblrltr 
l!zmıdır.., 

ROma: 
Dün yapılacağını haber -rtr 

ıöateriler, Romada binlere• ta 
rafmdan yapılmıştır. 

Gene dün yazdığımıza ~öre 
kım talebe zecrf tedbirlere iş 
den devletlerin elçilikleri Ö 

geçeceklerdi. Bunlar önünde 
gl bir hadise olmasın diye B 

ntler bulundurulmuştur. 
Diln gece büyük Faşist kO 

&eyi de toplanmış, iç ve dış 
ve sanıldığına: göre bilhassa f 
meseleleri incelemiştir. 

Parls: 
Zecri tedblrlerln ta 

uzıa,ma yolunu kap•"' 
Fransız ıazetelerinden 6 

Fraruıanın oynıyabileceği r'f(J 
den işaretle diyor ki: 

"Arsıulusal kanunun tatbiJ'l 
lanmıştır. Fransa, bu unU1111 

biklne kal"fl koymak sureti~ f 
lnkir edemezdi. Fransanın dl 
kında yapdaeak görüt•lerl11 

aeaıata ve zecri tedbirlere a 
mesidir. Roma, dün olduğu ı1 

&ün de emin olabilir ki Li~' 0 

sabrrsı%lrkla beklenrten bu c 
saatini rakmlattırmak 1(111 
geleni yapacaktır.., 

Maten de ay'bi umudu cani• 
rak fUllU yazmaktadır: 

Zecrf tedbf rlerin tatbiki, 11 

yolunu kapamamaktadır.BG 11 

rici sözü tekrar edebtliriz. 

LOndra: 
Zecri tedbirler hakknada ~ 

bakanı Sir Hor da dahll 01111 

bir çok lngfliz siyual p 
naller IOl'an bir gueted P 
alml§tır.s 

İngiltere hl~ bir zaman altl
0

8 
süel zecrt tedbirlerle mUfritıl~ 
retinf düşünmemiştir. Burı~ 
ber İngiltere Uluslar 
mies9h olabilfceftni 11ı.t 
zu etmiştir. ltalyan taarrd1'
tere efkarı umumiyesiai Sol' r 
heyecana dUtilrmfiştür. ıı;ıer 
hllk4n1etf koUektff btr ha;,.... 
zahir ohnasayclı. IJlgiliz 
Pi bunu yapmafa nıecbof 

Mal ta,a. mal ptlrt'!ll ~ 
ınıisi ucrt te4birleriıl 
mesi yüzünden ıeri döantb'9 
kalmıştır. Bu. zecri tedbtrftr 
nln ilk netltt~ldir. 

kiidir. Onun hariçteki akisleridir. r------------------------
Arkadqım Kitabcınm dedği gibi 
bir an evvel yurda ve bir an ey. 
vel Atatürke ve Atatürk kanunla
rına ve rejimine kavuımak iste - · 
dikleri içindir. Asıl esas budur. 
Bu psikolojik ciheti hakikaten U· 

nutmamak lazımdır.,, 

Bundan sonra li.yihannı maddE 
madde müzakcrc3ine geçildi ve 
kabul edilerek toplantıya niltayc~ 
verildi. --- 1 

.... k .... ı kemani Hakin " ark• •"" 
ı.trrlklle bu ak~mdan itibaren •••" r1 

başlıyor. 
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Balık ağı giyerek 
meşhur olan kız! • 

INTIK 
• "\ 

_Tefrika numarası:. 70 Yazan: (VA. NQ) 

3 papas, Türk askeri kılığına girerek kadınlar 
ınanastırının bahçesine gizli yoldan usulla girdiler 

Şimdi Avru · 
pa 1ahnelerini,1 

en rafbette dan· 
.özü olan ve he· 
le tiyatro me -
raklııı A vuıtur . 
yalıların yüreii· 

8-;M IU•ımıarın hulA•••• 
Ralılp Sfnos, hazinenin esarını 

hilen kefişin macerasını anlatı 
Yor 

yorum. .. Sizinle ittifak ediyorum ... ) Böylelikle, üç rahip, yollarına ni hoplatan Deli 
Ancak, hani bu gibi ittifaklann devam ediyorlardı. Adanay bütün 
yapıldıit yerlerde bir de eile-.:.ıce lvan: mwaffakiyetle. 
tertip ederler; itte, vadettiğiniz - Ne dersiniz, arkadatlar, ha- rini bir hafta ao-

- Ben henüz pek küçüktiim.. rahibenin getirilmesi benim içir. yrrlı bir it mi yapıyoruz? nu deniz kıyı . 
811 manutınn bqpapazlığı bana bu neviden bir ziyafet olacaktır. Gabriyel: aındaki eilen . 
•eruet suretiyle intikal etmiıtir. .. Emin olunuz ki, onun kıymeti, bu - Vallahi bilmem... ce yerlerinden 
Bir naibim vardı. Fakat, naibin ıece Gazanfer Reiıin hazineıi de· Artaki: birine gitmiı ol 
hUtün itlerine ittirik edercuine receaindedir ! - imanınızı bozmaym ... Sinos, maıma borçlu . 
1&nnıda bulunurdum. Sinoı, ıülüımiyerek: ne dene haktır! Sazan ,Unah ıi· dur. 

"Haber ıetirdiler: - lıte vadettik. .. Bu üç birader, bi görünen ıeyler vardır ki pek Genç kadın bu 
"- Balıkçılar ıeldi... Sizi gör · hemen yola çıkıyorlar... Şimdiy1ı sevaptırlar... Bunun da onlardan 

- L gezintisinde yor 
-ea: istiyor! • dediler. kadar ıecikmelerinin sebebi, ıa - biri olduiuna eminim... ıunluiunu gi . 

- Neymiı? dece, münuip zamanm ıelmesim Tqıdıklan fenerin ııığı, ıölıe· 
"- Bir ketit bulmuılar .. Ölüm beklemeleridir... lerini korkunç hayaller halinde dermek için Ju. 

h&lindeymİf ... Teslim edecekler - Bir ıBz itareti çaktı. duvarlara aksettiriyordu. yılarda dolatır · ken bir balıkçı j 
IQİf... Yukanda bahıettilimiz üç pa Müfrit Sinoı taraflıaı olan ve kulübesiyle karıılaftı. 

.,Ahmak herifler, ancak etyall· pu, ayala kalktı. arkadqlanna bu husuıta rehber- Burada bütün aile halik ağları-
Ilı aattıktan ıonra, Barba Koıti'nin Bunlardan Arta.ki filiz gibi bir lik eden Artaki, ötekilere nazaran nı örmeie ufraııyorlardı. Balık · 
bizim manutıra ait olduiunu öi· delikanlıydı. Gabriyel orta boy . daha temiz ve zarif bir Türk be· çınm genç kızı geniı aiı yamalar. 
l'eıımifler ve buraya onu tafımAyı lu, tıknazdı. lvan iıe, dev gö: :de· yi elbiaeai giymiıti. Yanmdıakiler, ken bir parçumı da omuzuna at-
lkıl etmiıler... li bir adamdı. onun muhafızlan vaziyetinde et· mıt öyle çal1fıyordu. Günqin ka-

"Hemen koıtuk... Yeraltı mahzenlerindeki eıya vaplar giymiş bulunuyorlardı. vurmut olduğu omuz baıları bu 
"ihtiyarı içeri aldık. arasmdan, cünelerine ıöre elbi Bir ıaat kadar ileriledikten aiın kafeslerinden görünüyordu. 
"Fakat, cidden bitkin hald~vdi . seler ayırdıktan sonra dehlizler . ıonra, Artaki; tatlardaki iıaret · · Matmazel Adanny itte bu görü • 
"Bir ayılıyor, bir bayılıyor ... Ne- de yürümeie bqladılar. Kendi )ere baktı: nüften ilham aldı. 

fea nefese keıik keıik konuıuy~r.. kurduktan tuzaktan düflllelllek - Geldik. .. • dedi. Yiyanaya daner dönmez, tiyat-
.. ltte bu ıize naklettiğim bütün için, manivelib tatlu arumdan - Taflanlı yola mı çıkıyoruz? ro koetümleri Jml>makla t•unnınıt 

laacerayı güçbela hikaye etti: ihtiyatla yürüyorlardı. - Tabii... Anlıyamıyacak ne bir terzinia ealoalarma kottu ve 
''-Ben ölüyorum ... Fakat ma Bazı yollar hakiki bir ~ıkmaz. var bunda?... kendieiae balık alına benzeyen 

llaatırıma büyük bir hizmette bu· dı. Sırf yabancılan ptırtmak için - YaftfÇ& manivellya t;uıyo- bir dam eJlll .. i ~ılmaşmı aöy-
lunduğum için pek bahtiyarım! . yapılmıttı. rum ... Aralıktan bak... Tehlike lec.li. 
dedi. Lakin hakiki yolun da önüne olmasın... Çok uıta bir terzi olan modia-

"He::>imiz etTaf rnda diz çöke:lik hazan, çıJan.s tesirini vermek i - Hiçbir tehlike farketme • tra, biç ıüphaiz bayağı bir balık 
Dua ettik. çin bir duvar çıkıyordu. Hiley dim... Çıkalım... afmclan daha sfiUJ pterecek bir 

"Son sözleri fU oldu: ' ilmiyen, buradan iSte tarafa ar Üç 1ahte Türk yaprakları mUm biçim yapmumı biliyordu. Adi 
"-Defterimde bütün tefer•:iat l . 1

: gidilemez ıanırdr. Lakin, pa. kün mertebe hıtırdabnamağa gay. balık ağmdan giyilecek bir dana 
Yazılıdır ... Adaya nasıl gidi!=r.. pazlar, bir taıa dckunuyorlar, ret ederek kadınlar manastırının robu, ıahnede hiçbir tesir yarata-
liazinenin kapısı nerededir ve na manivela oynuyor, duvar açılıyor, bahçesine ayak bastılar. mazdı. itte bunun için deniz kı · 
•ıl açılır ... Hepsini, hepsini oku geçiyorlardı. (Devamı var) yısmda alman ilham baki kalmak 
r•caksınız ... Defteri fırtınanın su f&rliyle mükemmel bir rop yaptı. 
atına karşı da muhafaza etti~ . . . Yarından itibaren Naşit - Er Bu robun etekleri ıalak Yetil de. 

liiçbir yeri ıılanmamıt, tek kP.:i . Alkazar aınema81nın toğrul Sadi niz yoaunu tesirini vermek için 
IQ~ıi bozulmamıştır. Yetil ipekten yapıldı. 

Senede 20,000 doktor 
B u _der• senesi için Birlet • 

mıt Sovyet Cumhuriyetle • 
ri bp fakültelerine 16.304 talebe 
almmııtır. Geçen yıl kabul edilen 
talebe o.yııı 10.100 dü. 

Halk maarif komiseri fakültele
rin maarif direktörlüklerine gön .. 
dermit olduğu bir tamimde 1936 
den yılında fakültelere 20 000 ta• 
lehe almak için timdiden hazırlık
lar yapılmumı emretmittir . 

Yerinden kaltlırılan 
irmak I 

Bir tayyare meydanı yapmak 
için koskoca bir ırmağı yerinden 
kaldırmak fİmdiye kadar iıitilmee 
mit itlerden olmakla beraber Fra11 

ırz mühendisleri Niı dvarınd' 
böyle bir teıebbüıe giriımek üze
redirler. 

Var ırmağının ağzı çok genit 
bir sahayı kaplamaktadır. lıte b11 

ağız bqka bir yerden denize akı
blarak asırlardan beri ıulak hir 
yer olan burası kuru toprak yapı· 
lacaktır. 

Irmağın ağzı bqka bir yere 
''Naip: bUyUk muvaffakıyetl baflıyor 

"-Hani defter? - dedi. KORSAN KIZ 
d~:.·.- Defter ... Efyamın araarn - ı 

''Vazifesini yapmıt bir a~•nı 
ltlernnuniyetiyle ketiı, öldü. 

''B ,, alıkçıları buldurduk: 

la Kukaraça kahramanı Stettl 
Dunna teraflnden tem•U •dl· 
ten bUyUk heyecan fllml 
(CENNET PER.SI) fllmlne 
nazire olarak yapılmıftlr. 

Şehzadeb&fl Tu
ran Uyatroıu nda 

Yalnız bu rece 
20,30 da 

Yangın 
yerleri 

Balıkçı kızının itham etmiı ol tafmmak suretiyle her yıl köyleri 
duju bu rop için Matmazel A . tehdit etmekte olan feyezan bell
danny yeni bir danıa ela icat etti. larınm da önüne geçilecektir. Ar 
Çok ,Uzel ve i.henkdar hareket . zın dağlardan gelen çamurlar do. 
lerle yapılan bu dana balık ağı . layısiyle tıkanmuı feyezanlara 
nm denize atılmuın.ı, sonra da sebep olmaktaydı. Yeni yapıla • 
çekilmesini temıil etmektedir. cak ırmak yatağında iıe çamurla .. 

rm yolu tıkamaması için tertibat 
Herkeain botuna giden de mat- alınacaktır. • - Ketitin eşyasını ıetirin . 

Evveli: • Aynı zamanda: ,, 
- Onun da eşy~sı o!ur muy DANS 

trı~? ... Bir ua, bir aba • dedi1er. 1 

~~;•bihlerle bir de kitap o Çılgınlıkları 

:~nkir yoluna saptılar. Roberta ve Karyoka mUm••· 
l'1 akat kendilerini ııkıttırd·~ı . eı res1 G NOER ROGERS 
~ zaman, bunları sattıklarım ; ••--- taraflndan 

f ettiler. ,, 
- Kime ıattınız? ,, 

14 
- Bugün kalkan gemiye .. 

b Y 0 1unmaia batladık... Kitll 
)): bir daha elimize reçmeıi ka -
cliJc. 01ın~Y~iını anlamıt gibiy -
1-t~aıbim, bunun için hileli yol 

0~ epeyce uğraıtı. Muvaffı.t.k 
do dı. Ben de söylediğim sıibi, 
h~dan dofruya Marki Jozep· 

Je lbüracaat edemedim. 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiı bir san

atkar keman deni vermek istiyor. 

Ders almak iatiyenlerin her gün 

aaba.h saat 11 - 13 aruında 

(41823) numaraya telefon ede • 

rek (keman hocası) nı istemeleri 

kifidir. 

DOKTOR 

Kemalözsan 

bt.lnbul ltltdiqni 

.$ıhir1i"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

3 perde. Naşf t ta. 
rafından (SOLO) 
Her tarafa tram • 
vay Telef on; 2!12'1 

1u aktam 1&at 
20 de 

Tohum 
Yazan: 

Necip Fazıl 
Kıaakürek 

F rans1 z. tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Hu akşam 20,30 da 

il.AY • BAYAN 

Büyük operet 
Son Hafta 

Kadınlar 
manastırına 

doaru 
~ Femando: 

llroloo - Operatör t • -- • · ·- · • ,. . . .ıl Yesari ve Necdet 

~ Meseleyi timdi tamamiyle 
"- . da.a... · dedi. · Herhalde bu 

Z11ıe f k IAd b" '"-h ev a a e ır ıey ... Bunun 

Bevliye MUlehassısı 

Kraköy - f..'belsiyor mağa:aı; 
yanında. Her oün IJğlt'den ıonrn 

2 . den 8 · t kadar.. Tt>l : 11235 

1 

\r eıı ~ını elde edip getirmek içiu 
edıkte çalıtacağım. Söz veri -1••••••••-•••-llİI 

Rüştü. Müzik: Sezai ,.e Seyfeddin 
.4saf. 

Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 

Fiyatlar: 25 - 50 - 75 r:ı 100 Loca: 
100 - !lOO 

Yakında: TELLi TURNA 

mazelin fevkali.de güzelliği ile c:===========:i:ıım..__ 
birHkte itte bu danstır. 

Almanqanın yeni bir 
harp silahı 

Alman mucitlerinden biriıi ye
ni bir "Stratoıf er fiıeii,, bulmu,
tur. Bu fiıek, içine yüklenen infi
lik maddelerini Stratosferin üstil· 
ne çıkardıktan ıonra yüzlerce ki" 
lometre yol almakta ve istenile1· 
noktada tekrar yer yüzüne doiı u 

dü9erek düıman topraklarında, ,. 
çindeki dinamitle, patlamaktadır 

Bu fitekler henüz iptidai b:.r 
haldedir ve Almanyada tecrübe
leri yapılmaktadır. Fiteklerin h 

tıdıiı infilik maddeleri, havai 
torpillere nazaran pek o kadar n · 

ğır değildir. Bundan bqka hedf' · 
~ e isabet ifi de henüz şüphelidir 

Fişeklerin ba~lıca tesiri halkın 
-naneviyatı üzerine olacaktır. Bu&& · 
lar öldürücü yüklerini hiç habe· 
verme'<1izin ve hiç beklenmedll( 
zamanlarda yere atıvereceklerdir. 

HABER 
AKeAM POSTASI 

IOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı btaabal 214 

T;eıgraf adresi : ıstanbul HABER 
vazı tşıerı teıofonu : 2ll87! 
idare ve ııAn .. : 24170 

ABONE ŞARTLARI 
Tırlti,~ EA.t; 

Seneıuc 1400 Kr. 2700 Kr. 
e eylık 730 ,. 1450 
3 eylık 400 •• 800 " 
t eylık t 50 ., 300 :: 

iLAN TARİFESi 
Tıceret llAnıerının ••tırı 12 90 
R••ml uanıerın 10 kuruet~. 
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A O lfifi1 ca fil O ca ır 
Berlin civarında 

yepyeni bir olimpiyat 
şehri kurdular 

Vüı~b>öoıD~rrc~ k ~ 
caOcaböU~C~k • 

BCVCK STADLAR EN MODERN 
BİR ŞEKiLDE HAZIRLANDI 

Yeşa orma>ıın ortasında hazırlanan 
100!900 kişilik Olimpiyat tiyatroau 

Alman olirnpiyad kcmiteııi 
1936 Berlin olimpiyatları hazır • 
lıklarının ikmali için geceli gün • 
düzlü çalışmaktadır. 

Stadların inşagı bitmek üzere

dir. Kiel'de yapılacak deniz ya • ı 
nşl~ için icab eden tertibatın 

hepsi hazırlanmıt ve ikmal edil • 
~ittir. 

'f: e:ıi yapılan muazzam spor sa
ra~ının açılma merasimi de önü -

müzeleki ikincite§rinde yapılacak
tır. 

Hokey için çimenli güzel bir 
aaha vücuda getirilmiş. 

Yüzme müsabalarının yapıla
cağı havuzu ihtiva eden ve yirmi 

bin seyirci alabilecek büyüklükte 

olan ttad tamamen inşa edilmi§ · 
tir. 

Eskrim için salonlar, polo için 
Luıuai sahalar, 400 metro pisti o
lan bisiklet yarışma mahsus ve· 

Jile IJflP_ılan 1896 olimpiyadına iştirak 
• - eden iki atlet 

lodr~ yapıl~ft". 

Antrenman ıahaları ayrı ola • 
rak İll§a edilmekte olduğu gibi 
kadın atletlere mahauı da ayrıca 
mahfeller vücuda getirilmektedir. 

Berlinden 15 kilometro uzakta 
Alman ordusu tarafından bir ol im 
piyad köyü yapılmaktadır ki, 
bu köy olimpi -
yadlar bittiitten 
ıonra da yıkıl 

mıyacak ve or 
dunun malı o · 
Jacaktır 

1936 Berlin 
olimpiyadları -
na 49 millete 

mensup 5000 at 
letin ı~tirak e -
deceği şimdiden 

tahmm edilmek· 

tedir. Yalnız la-
veç kadın v~ er
kek 1200 atletle 
ittirak edeceği• 

ni bildirmittir. 

Olimpiyadlar münasebetile Ber 
line bir milyondan fazla seyyah 
geleceğine ihtimal verilmektedir. 
Bunları yerleştirmek için oteller· 
den istifade edileceği gibi müsait 
odaları olanların da bu odaları 
olimpiyad komitesi emrine verme 
leri halktan rica edilmittir. Bu su 

temiz olacak ve organize edilmiş 
bulunacaktır. 

Atletizm müaabakalannın ya· 
pılacağı dört tabakadan mürek -
kep pist çok aert olacak fakat au· 
landıkça elastikiyet alacaktır. 

Velodrom birkaç dakika için
de boka arenine tahvil edile • 

cektir. 
Atletleri iz'aç / 

etmemek için, f 
müsabaka ma -
halline sekiı:deıı 
fazla fotoğrafçı • 
nın girmesine 
müsa!lde edilmı• 
cektir. 

Y arııtan iki 
ıaat aonra çeki -
len fotoğraflar 

basılmı~ olarak 
aatılab! lecektir. 

Ecnebi mem -
leketlerinden ge
len Musevi at
letler hüsnü ka
bul göreceklen 

Alman olim -
gibi Almanyada 

piyad komitesi 
bile bir kaç Mu· 

genel sekreteri sevi atiet olim-

Dr. Dain (bu piyadlara iştirak 
zat .ıeçen yıl edecektir. 
Türk=ye'ye gelip Bütün bunlar, 
gençlik teıkila bize gösteriyor 
tı için çahşmıt ki Almanya. ken 
tır.) 80v gazete di toprakların 
muhabirinirı ya da yapılacak 
rııları takip için dünya ilimpıya ·.i 
geleceğmi zan larına nihayet -
netmek~edir. Al •iz bir ehemmi • 
manya 300 gaze. Olimpiyat oyunları ıçin Alman larm hazırladıkları aliılerden birı yet vermektedir. 

te muhabiri bulunduracaktır. "Buna sebep de, bu r.ün prcpagan retle 150,000 oda da temin edil - c. 
Bunlar her memlekette mevcut 

olimpiyadlar komiteleri tarafın • 
dan seçilecek ve isimleri evvelce 
bildirilmit olacaktır. 

Büyük atad 160 bin seyirci ala
bilecektir. Üç buçuk milyon du
huliye bileti basılacaktır. 

mit bulunmaktadır. 

Stadlardahi tesisat en modern 

ve mükemmel bir tarzda vücuda 
getirilmiıtir. 

da işini en üstün bir devlet ülküsiı 

haline getiren H;tlerin, <lünya o• 

limpiyadları ve~iJesiyle tam bir 

propaganda yapmak istemesiclir. 

Yüzme havuzlarının suları is - Doğrusunu söylemek lazım ge· 
tenilen derecei hararette tutulacak liuc, Alman devlet,ileri bunu çok 

gü:ıel dü!ünmütlerdir. 

ÇünkU harcıyacakları bir"9ç 

milyonlar, bütün dünyanın dört 

köteainden gelecek bini~ 
sporcuya, yeni Almanya ve ye'JJ' 
Alman rejimi, 1:-ilhassa AlmaııY'• 
da spora verilen ehemmiyet b~· 
kında mükemmel bir propagaod• 

yapılabilecektir 

Bütün dünya g..ı.zetelerinde "'~ 
duğuna göre, Almanyada bu it' 

en mükemmel ş~kilde b::.ıarabil -
mek için büyük bir teıkılatla ıı- · 
zırlanmaktadır. 

Fakat bütün ha emekierin tC 

meresi; istenilen §ekil de alınabİ 
lecek midir? 

itte burası ancak, m=isabakal•' 

bittikten sonra anlatılacaktır. 

ı rafl1 

ısıu snıcsirıde oli111piı1at oyı 11 
" 

ilk defa lrsiıs cd<11ı 

.u. Pişrr• dil C.:oublrlİll . 



HABER - J\Jiıam poata&ı 

insanlar Bilmeden Gülerler ? 
''Niçin Ghlüqoruz?,, Sualine ilim Henüz Cevap Veremed 

&" b h • lf " tı"ar ~cmpanztnln yilzDndekıl 
tl::c. hiç şiiplıesiz gülmenin ta ken • 
dfı1cdır, Bilginler de maymunların gül 

lertni söylemektedir. 

Niçin gülüyoruz? 
l' ~en henüz bu suali~ kartılığmı 
~reınernekte, lakin gün geçtikçe 
l ~a.p Vermeğe daha ziyade yak-

1 11~~.~a.ktadır. Eğer birisi çıkıp da 
""1111e • ,. b' . h 1 d Yı umumı ır surette ıza e-
h ~e~ olursa hem şöhret, hem de 
e k~ Nobel mükafatını kazanır. 1 

Bu basit 
hadise 
şinıdilik 

izah 
edilemiyor 

Solda: 
Bebekler 

daha pek küçücük • 
ken, emzikleri uzatı • 
lınca gülerler. gör • 
dükleri bir ,eye, 11UI • 

•elci kendi agaklanna gülerler. 
bir surette iılemeıi, saadet ve ne • 
te, hele kesenin ağzın3. kadar pa -

ra iledolu olması kahkaha için en 

iyi sebeplerdir. Bu terait altmda • 

atılan kahkahalar hiç f üpheı\z ki 
en faydalı şeylerdir. 

Zaten bu durumda olan bir a· 
damı güldürmek için çok yorufma ... 

ğa hiç lüzum yoktur. Böyle adam• 
lar gülmek için fırsat ve bahane 
ararlar. Sıhhati yerinde, neıeıi 

kemal derecesinde olan bir ada -

1 Şıındiye kadar olan bütün çağ
d~~t. Aristo, Darvin ve Spencer de 
t ~ ıl olduğu halde en büyük mü· 
t ekkirler bu ani ve hoş ıspazmo· 
~rı sebeplerini arattırıp durmuı- ... ,....__ 
.. rdı F 

mm mizah hisleri çok keskindir. 
Herkes de böyle olmalıdır. Çabuk 

gülmek sağlığın en iyi iıaretidir. l~ r akat bunların ortaya attık Fotoğrafta gördüğünüz pisi pisinin 
lıı.l'l ~~~ariyelerin hiç bırisi tam an- gösterebilecek yalnız iki dişi olmasına 
li l'tııy]e meseleyi izah edememİ!- bakmıyarak, gülmekten ağzı kulakla-

r. nna varıyor J 

insanın ruhi durumu daima fi
jiyolojik durumunun tesiri altın• 

dadır. İyi olan bir adam dünyaya 
miz gülümseme halinde inkişaf et- fazla ehemmiyet vermez. Hayata 
mittir. Birçok insanlar en gülün- iyi bakıtlarla bakar. Mizah hiaai 
miyecek vakalar kar§ısında kah- insanın malik olabileceği en bü• 
kabayı basarlar. Gö-ı yaşlariyle yük sermayedir. itin iyi, ıtıklı ta
hüngür hüngür ağlıyan isterik bir rafını görebilmek kabiliyeti dün • 
kadının birdenbire kahkahalarla yanın en iyi bir hazinesidir. Böy. 
güldüğü çoktur. Bunları göz önün- le kabiliyette olan bir adamı bat • 
de tutan mütehassıslar, gülmenin kalanm kızdıracak, hatta kavga· 
daha ziyade bir sinir i~i olduğunu ya kadar ıürükliyecek itlere sa • 

h Meşhur kişif ve tekamülcü 
V;:ı_ .. \1• 
k~i ın,. maymunların burnunda 
de ille!! andıran çizgiler mütahe
L ettıgini söylemiıtir. Nitekim 
rıerı ·· 
Uç ~ konuımıyan ve meme emen 
le ba.Ylık bebekler de gülerler. lr 
du .~ hadiselerden de gülmekle 
•t~Unınek arasında hiç bir müna· 
led~l olmadığı ileriye sürülmek-

ır. 

'-da. Sir rnaymun kendisine bakan 
,
0 

lllın uzun bir gaybubetinden 

söylemektedirler. dece güler. Demek ki gülmek ger 
"' • • gin heyecanlar için bir emniyet ıu-

Gülmenin nereden geldiğini ve . pabıdır. 
ne olduğunu mütehassıslar araı- 1 t bu • · .. im k bol ' e nun ıçın gu e ve 

Kedinin dü~mam olan köpek galiba 
hoıuna gidecek bir ıey görmil§ ki, can 
dan gülüyor. Köpek besltyenlerln bir 
çoğu bu hayoonlann sık sık güldükle
rlnl görmüılcrc:Ur. 

ıimdiki anlamına göre Y&f&YJ!ID 
en günetli tarafıdır. . .. . 

Gıdıklamak neticesin"de atılan 
kabkahalann idt gülmekle hiç bir 

alikuı yoktur. Bu mesele müte • 

husıılan pek uğrqtırmaktadır." 
Akla en yakm gelen izah; gıdıkla
narak gülmenin "koruyucu bir ma 

kanizma,, olmasıdır. ister insan• 
lar, isterse hayvanlar arumda 

k1~a. Reriye gelmesine yahut ba
'a~aının kendisini a7arlad1k.tan 

ta barışmasına güler. 
s· 

tijh ır bebek ise kendi ayağını g(). 

oynatmak gittikçe sertletmeğe, 
sat bulunca hiç çekinmeden gül • hatta oynaşanlardan birisinin ya • 

tırırlarken; bazı doktorlar da bu- bol kahkaha atmak lazımdır. Fır 
nu sinirleri hozulmu,, hatları du-

manlı hastalarına en iyi bir ilaç o
mek en iyi i§tir. Çünkü kahkaha hut her ikisinin bundan acı ve sı••te ··1 

~ele ıu er. Kendi ayağını gör-
dUri.ite tuhaf ne vardır ki onu gül

~Oc ~or? Ruh mütehassıslarına 
\r~ "illn gülmesini sağlık, rahatlık 

aaad 
ledir} et duygularına atfetmek-

er Ma d ··1·· ~e . · ymunun a gu umse-
aı a. .... 

:tU~u tagı yukarı ayni sebepler 
ndendir. 

t 
~ek ~ '<>n nazariyelere göre gül-
~~-·a.Yata ait olan her ıey gibi 
litl:lı' ul ile temelli bir surette de-
"~ ıttir San ld ... .. d "gqll • ı ıgına gore a am 
~, b ll'1 Çağından evvel olan insa• 

.enıe hl \>~ b r rna iiklar umulmadık 
"" t eldenilrnı· .. b. h4d. "'flut h Yen ıyı ır a ıse 
bi_. aber karıısında gürültülü 

•ea çık l \l, arır armı§. Bu sesin ~evk 
Y~e Yah h 

t\llarıa hir ub~ ?lş)~~mak gibi Juy-
1 :r ır ı gısı 7okmuş. 

l !le bu 
~ hu .. 8~8 zamana ve tekamül-

gun gördü"'.. ·· b"1 _. ..... gumuz ve ı . .ııgı-

larak öğütlemektedirler. 

Diyorlar ki yürekten gelen bir ================== 
kahkaha insana kuvvet verir, can 
sıkıntılarını defeder, dütüm.eye 
yeni bir yol gösterir ve hayata kar 
tı olan küskünlüğü giderir. 

Gülmek insanın elinde olan ih

tiyari bir harekettir. Lakin huna 

ahımak gerektir. Doktorlar gül
menin gergin heyecanları gevıet
tiğini, ciğerlerde sıktşmıt olan 

hüceyreleri genişlettiğini isbat et• 
mi,Ierdir. 

insan hazan hiç durmadan gül· 

mek bol kahkaha atmakister. Ba
zan da hiç gülmek istemez. Bunda 

vücudun fiziyolojik durumunun 

çok tesiri vardır. Gülebilmek için 
vücudun tam sağlıkta olması ge -

rektir. Rahat bir uyku, güzel bir 
hazım, bütün azanın mükemmel . 

zı duymasına temayül eder. Gül-

mek ise her iıin iyi gittiğine dair 
tevarüs edilmi§ bir itaret olduğun• 
dan yapılan oynatmanın taka ola
cağını göstermek suretiyle oyna• 
şanları kendilerini unutup pek faz 
la sertle§memeğe sevkeder. Kü
çücük bebek de gıdıklandığı za• 
man güler. 

Gülmenin sosyal kıymeti üatün
de bilhassa israr edilmektedir. Ce
miyel halinde yaııyan insanlar a
rasında kanunların koyduğu ve po
lisin tatbik ettiği nizamlardan baı· 
ka cezalar da olmalıdır. Mesela 

lokantada herkesi rahatsız edecek 
kadar dudak şapırtısiyle çorba i -

çen, yahut tiyatroda fanilaşmın 
üstüne ceketini giyerek giden ada-

ma karşı en iyi ceza hiç şüphesiz 
ıühnektir. Eskiden "kıl haıt11.ha• 

Bir erkek gibi bütün yllreglyle gftl 
kadınlar pek azdır. Çünkü. gül 
llilzdeld güzellik çlzgUerinl bo.ıaca.aw 
aananlar p_ek çoktur. 

nelerinin pek bol olmadıfı zaman 
larda sokaklarda sallana ıalla 
gezen aptal ve delilere kartı her 
keı gülerlerdi. Buradaki gülme 
inıanın kendinde duyduğu üstün 
lüğün ifadesidir. itte bunun içi 

dir ki bir adam kendisine kartı gü 
lenlere kızar; çünkü aptal ve del 
yer!ne konmuını hiç kimse iste
mez.. 

Bqkalarmın ıılanblı bir duru 
ma dilftüğünü görünce niçin gül 
riz? Sokakta yürürken ayağı bir 
yere takılıp düıen adama güleriz; 
fakat bu adamm bqka biriıi ta· 
rafından dövülerek yere yıkılmuı 
bizi biç güldürmez. Burada bizi 
güldüren, yahut müteeuir eden 
ter dunnnun kendisi delil, neti
cesidir. 

Birinci hadisede ı;qka birin • 
nin zararsız bir kazaya uğrama.il 
hoıwnuza gider ve güleriz. Çün • 
kü bu adam yürürken önün"e dik • 
1'at etmiyecek kadar aptal davran• 
mıttır; ikincide ise bafkalarmm 
acı çelaneıi gülünmiyecek kadar 
'lğırdır. 

Batkalarmın nudalaca ve ap 
talca hareketleri bizi güldüniir. 
Çünkü kendimizi onlardan üstün 
sayaıız. Gülmemiz de daha ziya
de tezyif mahiyetindedir. 

Ancak bu tezyif gülmeleri çok 
büyük bir kolayhkla zülüm ıekli· 
ni alabilir. 

Eskiden ayı oynatan çingene
lerin zavallı ayıya bir takım nua 
maralar yaptırmak için boyuna da
yak atması, burnundaki halka" 
çekerek hayvancağızı homurdat
masmda gülünecek bir sebep olma 
makla beraber büyük küçük bir ta• 
kım avareler kahkahayı basaclar
dı. 

Gülmek bulatık bir hastalık ri· 
bi saridir. Herkes gülünce niçin 
güldüklerini bilmeden kahkai-ayı 
atanlar pek çoktur. Bunun da ı&
bebi henüz izah edilememittir. 

Bununla beraber gülmek :stePO 
rik olmamak ve t;nir gevşekliğin· 
den gelmemek §artile sağlık için 
iyi bir 9oydir. 



inekli 
lJrAklkal yazan: 

HALİDE EDİB 
4<1'1 C Nakil, ıel'cllllM w Utıtboı lıakkı mahfuzdur.) 
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içini karııbran, ıözlerini yakan 
göz yqlanaın birbirine benzemez 
saikleri yardı. Gözünü, ıönülünü 
ıırtan biricik Rabianın, onun ha• 
rap mni bırakıp aitmeai... Hem 
de koüoc•man bir konaia ıidip 
Tnfilin ımıfmdan aynlmuı. Bü
tün bunlann ilıtünde bir de ı•nt 
karar almak mecburiyeti. Gözil
nün ucuyla kızın yüzünü tetkik 
ederek ıordu: 

"Sen ne derain?,, 
O, kat'I bir aeıle cevap verdi: 
"Hanımefendiye ben, olmaz, 

dedim.,, 

T milin J\izünde ıünet açtı. 
Vay ıeytan Yay! O Yatta naıd ça
bucak karar veriyordu. Gö:iı.leri 
Rakımın, ikiıini de ıüzen büyük 
ıözlerine değdi: 

"Sen ne dersin, amca bey?,, 
"Ben, Galip beyin öyle birden

bire ablacak bir kıımet olmadriı• 
Dl derim.,, 
"Hoıundu, cüce amca; de

mek benim bu evden gittijiıni is
tiyorıun?,, 

"Çocukluk etme, Rabia. Sen çe
hizıiz, çimemiz bir kızam. Hanın, 
hamamın yok. Bir tek cüce amcan 
var ... Galibe varP'ıan beni çehiz 
halayıjı diye beraber alınm. Ga
lip pbi i4ıedliin kalıba eobcatm 
kocayı bir daha bulamazsın. Bat
kuı, belki beni eve bile ıokmUi,, 

"Va1 domm cüce, ftJ. Hep 
badi çıkarına halaJor11111 ha!., 

Tnflk Rakımın arkasına bir 
J1llDl'Uk indirdi. Fakat üçler, ay
nlık tehlikeai ıeçinait üçüz kar
detler allH birbirlerine aoblda
lar. Ve bu nk'a Rabianm konak· 
taki ~etinde ilk detifildili 
yaptı. Galip Ye Şe•ki orada ili:en 
Rabia artık HUmiain ocluma çık
mıyorcla. 

• • • • • • • • • 

Cama aiinia Billl, mektep üai· 
formui1le ,Ut'fidanlarmı çapala 
mala çıktı. Ra'blap konakta ilk 
teaadüfü orada olmadı mıydı? Kız 
matllk ora,a ıelecekti, Onifor
mumı da çıkaramazdı. Kı~n 

ince parmakları kollarının, yakası
nın teritlerini 1&ymlfb Ye... par 

maldarmın ucu dudaklarına do
lauumqtu. O temuın arkamdan 
ıeçirdiii ürpermeyi on yedi Y&fl 
nm bütün tiddetiyle tekrar yqar
kea amca11 ıöründü. Kua dadat1 
yakan,_ çekildi, hırlar aibi sGI 
411. Cici, Mci ceketle stil fidanı 
çapalandıiım kim ı&rmüttü? 

Otlan, caketi attı, kollannı ııe 
adı. Amcumm ıözl-1 önünd" 
çapaya sarıldı. 

8aJr&lll Ala pkilmif, fakat o 
lilll çapalryorda. Uzun, be,a'I 
tioJaamm O.ttlnde silll yOd kıp 
lanam, alamdan terler akqor, , . 

... Wrcle fidularm arumdan 

..... Mrlal anJOrcla. 
.,._,endi, stil iıtiyor.,, 
Seai, ciddi, fakat dudNlan ai· . 

lüyor, burnunun U.tUnde o cazip 
kıntık var. Gülleri beraber kesti• 
ler, parmakları bir düzİJe birbiri
ne karıttı. O sünün saadeti on
dan ibaret kaldı. 

Bili.I, konuımak için ıene ne 
kadar kafaıını yorduysa, nafile 
oldu. Bir tek kelime bulup söyli
yemedi. Fakat Rabia, ondan ko
nutmak beklemiyordu. Bilil. ona 
ıelip, ıeçen bir bahar pnü gibi! 
Ondan, sıhhati, biraz vahti ıüzel· 
lifi, biraz da ilk kendi yqında te
maı ettiği insan olduiu için, bot· 
lanıyor. 

Rabia, ıülleri koklryarak git
tikten ıonra Bilil muvaffak ola
mıyanların yeiaini duydu. Onun 
Rabiaya, incizabı öyle iptidai, 
maddi bir ıençlik billi değildi. O, 
hiç de Rabianın farzettiif gibi 
ham, kafasız dejildi. Tahlil et
meği bilmeıe bile ıene karııık, 
derin hiıleri vardı. 

Rabia, ona ıöre, hem nefret 
edip, hem ba11ldıtı, olpn ve iriı
mit bir ıehrin bir ani "Sembol,,· 
idi. Onun koDUfUfuncla, bakıtın · 
daki bqkalıtm, uırlarm yarattı -
lı yükaek bir medeniyetin muhay
yeleai oldutunu, kemiklerinde 
lailMCli,.. ... 

Owtlltt, .............. Jia 
tt uıcdc tatlar si&i olmut, kadın 
dailn lllTa Wru .... etmltti. 
Omua ıporUld lralnliyed, ..... 
lili, halt& Balpr taı• puplan
DID 1-tmda ona •ikim Wr nslyet 
v•rmitti. Kendinden Jatlı ~lebe 
ile clolatuken, Wr kaç lleyoflu 
mataı Ram, Yahudi lraclm tanamıı· 
b. Birinin evine bile bir defa ıit
mitti. Ve bu temu onda bclm 
hakkında pek kat'ı kanaatler lwml 
etmitti. Ona ıöre iki cinı kadın 
Yardı: BeJotlam oroepa1an Y• 
aile kızlan.. Birincileri para l!e 
abnır, ikincileri niklhla. .Rabla 
ikinci kııımclandL Onun için Ra· 
bia ile mutllk evlenmeli kurmut
tu. Rabiayı 'bir ,Un alacak ve ona 
kendinin ne pyanı ba11et bir er
kek oldujunu ıitterecek. .. 

Cumaları bahçede bahıttuq., 
kıa, kenditiain idi bir mektep ta
leheai olmadıtnu anlatmata çalı
llJ'Ordu. Koruda billbGller atar 
ken, dallarda bahar çiçekleri renk· 
il, beyaz alevler slbi ıüneıle ya

narken o, hep ciddi hahialer aç· 
mala ujrqıyordu. Ciddi bahiı· 
ler de, Bilil'a ıare, iatikbalcle 1&· 
hip olacajı at, araba, konak, Ufak. 
halayık... Of lanın içi sii)dilr ıül
dir iıliyen, bin beytirlik bir dina
mo aibi, kafuı patlanaaia ariihey· 
ya bir barut mahzeni slbl.. için
deki kudret bini, hakimiyet arzu
ıu tafıp etrafındakileri boiacak 
ıibi cotkun.. O, bir an istikbalinin 
harikulldelijinden füphe etmiyor. 
Bir bu kanaati Rabianm bfuma 
tokabiU.... 

( Deoamı ,,.,. , 

Amıer-ikav 
kaçırılan 
"TtY ırk kozu 
-----40 -----Kaybolan Amerlkalı polis 

hafiyesinin para cüzdanı şehri 
mecralarından birinde bulundLI 
Aılan Turgut poliı müdüriyeti

ne vardıjı zaman, bütün zabıta 
teıkilibnın faaliyete reçtiii11i gör 
dü. Yukanya çıktı .. Cimin odaaına 
girdi. 
Tomıonun meıhur muavini ma

sa batına oturmuı telefonların bi· 
rini açıp ötekini kapıyordu. 

Cim, Türk poliaini ıörünce ıe
vindi, aülerek yüzüne baktı: 

-Felaketten haberiniz var, de
lil mi? 

Ve cnap almaJI beklemeden 
illve etti: 

- Ha11rh bir haber mi ıetirdi-f 
niz? 

Aalan Tursut muamn önündeki 
koltuia oturarak cevap verdi: 

- Tomıonun ölümünden çok 
milteeuirim. Fakat, ben bu ölüm 
haberine, cesedi meydana çıkıncı
,. kadar, inanmıyacainn. 

- Birinden ıüpheleniyorsanız, 
hemen aöyleyiniz de teYkif ettire
lim! Yüzünüzde, beni sevindire
cek çizıiler ıörüyorum ! 

- Sizi terefimle temin ederim 
ki, bir fe)'den haberim yok! Otel
de ıazeteyi okur okumaz giyin
dim, ıize kottum. Gazeteler, si
zin bu badiıe hakkında mühim iti· 
~ ........ .,.....,. J'~orJU'. 
Nuıl oldu da Mister T omaon hay
clatlann eline clilftü.. Anlatır mıaı
ma 7 

- Bırakın pkayı, canım 1 Be
nim bir 19yden haberim yok ~i, 
ıuetelere itirafta bulunmam me~ 
:11111 bahaolawı. 
-O halele .. ? 
- Şimdilik muhakkak olan bir 

tef var: Miıter Tomeon bill mey
danda yoktur. 

- Gelecelini mi umuyorsunuz? 
- l~imde 8yle 1'ir fllphe var .. 
- Ya pzetede ~ıkan mektuba 

ne deninis? 
- Zabıta11 tatırtmak için ay· 

darulmat olabilir 1 

- Bunu (Vinter Garden) inJ 
altından geçen kanalizuyonun İ· 
çinde bulduk. Oıtünde Mister 
T omıonun markalı var. 

Cim (Vinter Garden) adını du
yunca tüyleri ürperdi.. Elini uzat
tı .. Portföyü aldı: 

- Tamam .. Ustamın para cüz
danı! 

Ve içini kanıtırarak, ıert bir 
tavırla memura çdoıtı: 

- O mmtakada eaulı araıtır· 
malar yapbmz mı? 

Memur aüldbıetle cenp Yerdi: 
- Merkez komiserlerinden üç 

kiti hali yer altında dol&flYorlar. 
Bu cüzdanı kenara iliımit bir hal
de buldular.. Bana verdiler. He
men poliı müdürüne haber veriniz. 
Limana akan bu menfezin ağzın· 
daki süzgecin kaldmlmaıını em
retsin.. Miıter Tomıonun bu ka • 
nalda botuJduiu, ıu veaika ile ta
hakkuk etmittir. Onu baıka temt
lerin kanallarında aramağa lüzum 
yoktur. 

Cim portfOJU alarak yerinden 
fırladı: 

daya ıirip gözden kaybold 
Cimden baıka biien kimse Y 

Cime ıelince: O, bu had 
kendiıi bile hatırlamak iste 
dütündükçe vücudunu atef 
yordu. 

Gözünün önünde bir od•1' 
ren Tomıon hakkında, bir•• 
ra. (Odadan çıkmıt da gö 
tim 1) diye hüküm veren bir 
hafiyeai herkesten önce 
çekilmeye müıtahak değil 

Cim bu sırrı kime açabil 
Şahretinin birdenbire ııfır' 

m•ıİ fÖyle dursun .. Amirleri 
(Mademki kıyafetini değit • 
oraya kadar gittin .. Sonra 
oıada kaybettin de niçin bu 
ıeden bizi haberdar etJll 
demezler miydi? 

Aılan Turgut, Cimin • 
ni görünce, masanın üstüne: ( 
meırul olduğunuzu anlı)' 
V ııktinizin müsait olduiu bir. 
otele kadar ufrarsanız, usd 
dıya ıörütürüz.) diye bir 
yazıp bıraktı.. Müdüriyettell! 
rıldı. 

Oteline dönüyordu. 
O gün, kaybolan polis 

ainia on b-ıilk doatu Vilto 
ıotid ailesine betlilSUill 

~ ~,;.;Jfllf«dltil aiJet telsrafı yazmıfh. 
çilap sltti. aut bu haberi polit müd 

- Aman dostum, sen lütfen bu
rada beni bekle! Ben ıu portfoyu 
polis müdürüne ıötüreyim ve hl• 

Allaa Tarpt, •ıtler aectllsse de dolqırken öğrenmifli. 
hayretten hayrete diifüyor, portfo- Vilaon cumur reiai olmA 
yun bulunclaiu yerele c:etedin ne- ce Neyyorkan meıhur a 
den mahur etmediline ptlJordu. rmdandL T omsonun ona 

Vinter G;arden.. dımı dokunmuıtu. PolİI 
Bu mepun yerin admı duJUDCa Jeti binumda konUf&D m 

Aılan Turaudun tüpheai büsbütün Cumur reiıinia bu facia 
aY'bnıft'- miiteesıir olduiunu tayl 

Efer Cim korkusundan, daha dı. 

doinuu mabçubiyetinden bu itin Aslan Turpt yolda si 
iç yüzünü saklamamıı ol1&ydı, Aa- küçük bir ıazinoya ruladı.· 
lan Turpt kimseye danıtmadan ıında (Türk kah•eai) 
(Vinter Garden) etrafında tetki- ı&rilnce, pencereden içeri 
kata ıiritecekti. tı. Mualann önünde _...Pmll' 

Ne yapsın ki, Tomeonun o ak- kıyafetli birçok kimseler 
f&ID (Vinter Garden) e meçhul sesle türkçe konuıuyorlardı
bir kimıe tarafından davet edildi
iini, eonra Gardendeki etrarlı o-

- inanmıyorum. Bu kadar tar· 
latanbk olmaz. Baıün (Nevyork 
TaJlllİI) pseteai, bu yüzden en 
qaiı bir milyon nüaba fazla sa~ 
bf 7apmqtır. ~------------------------------------~------

-Elbette aatacakıar. Böyle bir Gülhanede 
fırsatı kaçmrlar1& aptallık etmit 
olurlar. Bütün polis meYkilerin • muayeneler 
den ıelen haberler can sıkıcıdır. 
Hepsi de (Mmtakamızda böyle Giilhane tatbikat m~lııebi ba; 
bir ceset bulamadık!) cevabını ve- hekinllifintlen: 
• Gillhllne tatbikat melch:p v&11 kf· 
n~or. 
• _Su yolları tamamiyle a~ndı niti 15/10/ 935 salı aünündeıı it 
mı? baren lf'drisata batlam't olduğun 

_ Bozuk olmıyan yolların hep· dan poliklinik muayenele-rini rö-
ıi arandı •. Bir iz bulanamadı. terircetTel qafıya yazdmııhr ş~ 

_Ya bu ceaecli bozuk yollar _ bir ballıının buna ıör~ ınüracaft 

1 
dan birine attılarsa.. etmeleri rica olunur. 

_ Ben de bunu dütüniiyorum. Sabahları saat 1 O dan 13 P. ka 1 
Çünkü çukur yerlerden geçen ıu dar. 
yollannuı derinliti iki metreden Pazarteai: Kulak, boij,z, burun 1 

fazladır. Kimbilir hanıi menfez- harici)e, fizik. 
de tıkılıp kalmııtır. Şah. Dahiliye, nisaıye bevıiy• 

- Hakkınız var! Bµ kadar bir Çarıamba: Rönt'-en cilJiye I 
JGk bir tehrin altından ıeçen ıu aıabiv~ göz. 
kanalları içinde bir insan ceıedi Perıenbe : Hariciye, fizik, ni· 
kolay hlılunur mu? ıaiye. 

Bu sırada tellfla iç.eriye siren Cuma: Dahiliye, gö.1 rildi)·~ 

bir ılYil memur Cimi ıdamladık- cuma' teıi: s~vliye, anbiye ku 
taa IODfte cebinden bir küçük lak, b:>aaz, burun. 
portföy çıkardı: 

Çocuk 
babalar 
Kendiais ve keacllaiz ,.

lar için aldıtııuz ıuetecle 
lannızı da alAkalandıraeak 
1ar bulanmasmı temine 

HABER 
çoeuldannızı hem eti~• 
hem de kendilerini mem ... 
cek bir it yapmak makacl 

Sizden •unO 
ıstlyor 

Mektebe gld 
çocuklarınızın 

reslmlerlnl 
gönderiniz 

Bu fotosrafların arkasnaa 
tanazan ismini, yaşını. d• 
tlti mık&ebin lamlni. ....,ı 
oldui ana vt mektep na•• 
. ... ... ·' "' •; ... ;.,. 
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.Zahire bOrsasında bir saa 

iitün erkekler' . ' ·ili· 
biiqüğü~den .küçüqüne. 

kadar alımaktır ! 
.._,Ja!e! 

Birdenbiı·e Jale butalandı. 

Ekmek fiqatlarının inip inmiqeceğini 
bu saloiıdaki karat ahta size anlatır! 

ı ciler simsar, mübcı,yaacı ve tüccar
larla öyle içli dı~lı ki bir gün ga· 
zeteciler buraya gelmese adeta 
bir eksiklik hasıl olacak ... 

Bir kalabalık gruba yc:ık laşa -
hm, bakın neler konufuyorlaı-: 

- Ne var, anneciaim? -1-1a D 

~lh ni kedi? Gene mutbka 
'lı Çede unutttı'Jl !... Ah, dal~m 

O akıam bahçeye çıkamıya -
cak. .. Kedinin kİırdelesinden mek 

1
'J 

tup alamıyacak... 1 

"- Erendim eliyor, bir r;İmsar, 
hüküm bütün Ziraat bankasın ·r, 
elinde... Hani Amerikan filmle -
rinde vardır: Bir odanın döşeme
si birden çöker ve odada bulunan
larm hepsi haydi mahzenfo su -
lan içinde başlarlar buealamafja. •. 
Çünkü birui b~r düğmeye ba~mq 
ve döşemeyi indirmiştir. işte bu
rada da düğme Ziraat bankasının 
elinde! ... O düğmeye bastı mı bil: 
bittik, . başlarız bucalamağa ! 

~i~· ~er rı.kıam mı bu i~i sana be-
l llırlatmam lazım? 

rırı~d~:l2 yaşlarında.ki kızcağıı 
'S' ~ .1nıdi ... Şimdi bulur getit·i -... 
Jille l 

~kt ' a aca karanlıkta bahçeye 
~e~1~U~ü.Yen taflanlar kara bi! 
~- ka. gıbı göründükleri için, on 
>ttı '~~r korku karqık bir ihti 
lııtt,' Yurudü .. Fakat, sonrası a~ık
d~ l· lienı etrafına bakmıyor, lıem 
'ltıi}~tlı, ~henkli sesiyle kediyi is 

, Çagırıyo:-du: 

~tıll\ ~Otnpiş ! Pompiş ! Pompiş ! 
8 ı>ıı ... 

~, ÇIJ. ıe3, chrar köşklere, duvarla
~i'l't>ıyor, sükun~t içinde güze! 
~ '-dalar uyandırıyordu. 

'ltıi~.:'::· bir ağacın yanında bir 
'ltıitı• \' a duyuldu. Sonra, iki 

1 ~İni yeşil ampulcuk gibi. göz 

-
~•ldad • -.... ı. 

J, Cieı p . J ll onıp1ı, ge ... 
~cıe, kalbi çarparak kediyi •.ut 

"''t 0~llndaki kurdeleye bağhn· 
~ ,~,. 11 kağıdı heyecanla çıkar · 
~is·· 
.. Une soktu. Sonra hayvıım 
" lla. '"I k · • · d' "" "' ara ıçerı gır ı. 

... ~ ~. 

\~nun oğlu Sakirle m-ek -
"1l~ 1 ~ 

. ~l~ktor e.tdL Geceleyin odasın 
t ~ ~hu açıp okudu. Bu sefer 
t ttıuın V '\I, l e... e ~u son mınat 
4t~ a. tekrarladı: 
~il~ı~rrılQ öleyim .izi anarak ... 
t ~~t- lnan:ıum, mensur mekt•'•' 
'tQ"- t~e, biribirini takip edi -

~ ~ • .f. 

~edeki küçük evlerinde 
~ .... ç()~' haıba~a oturuyorlardı. 

. Ilı~ it tandTl' ölmüıtü. Fl\ika 
1>~ci .. ~ınnı sevgisiyle iktih e · 
~ '4, ıe 'd ~)i ., n1 en kocaya vara,-ak 
~~\t. ;ncide etmekten çekioi · 
·~~: alnız, arada sırada, kız -

' l) . i~. a.h, 
·l'ıt l ~ll&.d &ençliğim var ... Ken . 

! • d tın uğrunda mahvet · 
~~ erdi. 

bilir b lk' . ~h.... d'' ~ ı de hır fırsat zu· "'Qe ığ' .. 
~ıı 1 ıçın hiç bir erkeklt; 
ı.. .. : l'akından bir dostluk mü
~ne • • aırııenıemiıti 

\..... Cö2tepet B"t·.. ı 
t~~'" tçind , .... u un ev er 

'ltı,.. ~ .... Seyrek seyrek ... 
e\' erden de seyrek. .. 

• • • 

Kulak kabartmış, annesinin se 
sini halecan içinde dinliyor: 

- Pompİ§ ! Pompif ! Pompi1 ! 
Kediyi bu gece Faika hanım, i

çeri alryC?r .. Karnını o doyuracık 
Yarma yeni ütülüsünün bağlatma 
ıı için kurdelesini o çıkaracak ve 
yatağa o yatıracak. .. 

Mektup da tabiatiyle onun eli ~ 
ne geçecek ... 

İ§te, "Pompiş,, sesleri kesil Ji. 
"-Eyvahlar olsun! Şu esnad"' 

okuyor ... Kim bilir yanmıa gel;p 
neler söyliyecek? ... Mahvoldum .• ,. 

Fakat hayır ... 
Faika hanım bir ıey söylemedi 
Va.kıa yukarı kata çıkbğı vııkil 

halinde esaslı bir değişiklik vartlı 
Düşünceliydi, asabiydi ... 

Zahir kızının iyi olmasını bek · 
liyecekti. 

- Anneciğim! 

- Ne var? 
- Sokağa mı gidiyorsun? 
- Hayır ... Niçin sordun? 
- Saçlarını kıvırmışsın, rimel 

ıürmü§sün de ... 
- Ha. .. Evet ... Gidecektim, va2 

geçtim ... 

O ak~am F aikanın aldığı mek
tupta şöyle yazılıydı: 

"Sevgilim... Bahçeye giz~ice 

çık. .. Parmaklığa yaldaf ... Pence -
remden sana keman ç.alacağn.n ... 
Senin aşkını inliyeceğim ... ,J 

Faika, bahçede: 
11

- istikbali ne kadar parla!c 
bir artist!,, diye dütünürken, y~ta 
ğında, Jale yiiz buruıturuyordu: 

''-Böyle bostan dolabı gıcırtı 
sı gibi kemanı kim çalıyor? ... Ah. 
Şakir çalmalı da dinlemeli yok 
sa ... Her halde benim hastalandı
ğımı haber almıt ve mektupların 
arkasını kesmiş olacak... Anne · 
min halinde hi~ hiddet yok ... Bill.. 
kis neşesi yerinde ... ,, 

••• 
O akşamki mektupta da erik a

ğncımn dibinde randevu verilmit 
ti. 

Faika, yeniden gençleşmİ§ gib! 
memnun, bekledi ... Atka o katlar 
susamıştı ki, yaş farkını bile dü -
şünmüyor, kendini yirmi sene ge· 
riye gitmiş sanıyordu. 

Birden, duva.rm üzerinde bir 

Ticaret ve zalıire borıa8uun meşhur kara tahtası önünde ... 
Bir diğeri: 

Son zamanlarda gazetelerde 
en çok bahsi geçen şey, daima bi
rinci sayfalarda yer bulan ve üze
rinde türlü türlü mütalea yürütü 
len ·mevzu nedir bilir misiniz? 
Bütün memleket halkının üzerin
de alaka ile konuştuğu nedir far::
kmda mısınız? Tabii biliyorsunuz 
ve tabii farkınd~ınız: Bu mevzrı 
buğday ve ekmek fiyatlarının yük 
ıelitidir. 

Canın boğazdan geldiği kadar 
boğaz işinin başında da ekmeğin 

· geldiğine. §Üphe yoktur. Buğday 

fiyatlarına bağlı olarak ekmek fi. 
yatlan aylardanberi yükseliyor. 
Bu yükseliş herkeai heyecan için
de bıraktı. Şimdi buğday fiyatlan 
kih düşüyor, kah duruyor. Ekmek 
fiyatları henüz yerinde saymakla 
beraber halk yine heyecan içinde: 

.,_Bu dütüf devam edecek 
mi?,, 

·u_ Acaba yine çıkar mı?,, 
"- Ekmek · fiyatı da inecek 

mi?,, 
l§te bu suallerin cevaplan bir 

ıürümuamma ... Cevabını beledi • • 
yeden almak kabil değil: 

"- Borsada fiyat düşerse,, di-
yorlar. · , 

''-Fazla buğday gelirse .•. n ce. 
vabmı veriyorlaT. 

"- Bakalım borsada bu haf -
tanın fiyat vasatisi netutacak? ... 
Diye mühim bir ıekilde boyun 
kırıyorlar. 

Halla, belediyeyi, köylüyü elin 
de tutan ve herke.ein bllerek bil • 
miyerek gözlerini dikd~ği bu Bor
sa neresidir? işte b'ugün sizi ora
ya götüreceğim. Hiç 'i!ıp~u~m yok 

hışırtı duydu. 
Şakir yere atlamıştı. 
Fakat, karşısında sevgili!inin 

annesini göriince, fena halde şa · 
tırdı: 

- Ah, hanımefendi... Affeder · 
siniz ... Vallahi kabahat JaledP. de
ğil ... Onu ben ba§tan çıkard mı ... 
Beni azarlayın ... Kızınıza bir şey 
yapmayın .... diye yalvarmağa baş 
tadı. 

- Defol buradan ah1~srz ... lrz, 
namus düımanı çapkın ... 

.. ııı • 

Yukarıya yıldırım gibi çıktıj 
Jaleye dedi ki: 

- Hemen yarm Çamhcaya, am-
cana gidiyoruz .. . 

- A ... Anne ... Hani doktor da-
ha izin vermiyor diyordun ... 

- Doktorların ne aklı ere'!"? .. . 
Onlar da erkek değil mi? ... B:itürı 
erkekler ahmaktır ... Büyüğün~en 
küçüğüne kadar ... 

Nakleden: 
(Hatice Süreyya) 

ki pek azınız müatesna hiç biriniz 
Ticaret borsasını bilmezsiniz. He
le her gün yediğiniz ekmeğe ha
kim olanların topladığı borsa sa
lonunu hiç göremezsiniz. Ben •izi 
oraya götüreceğim dedim amma, 
doğrusu ben içeriye gireceğim ve 
size anlatacağım. Çünkü buraya 
alakadarlardan başkasmm girme. . . 
ıi yasaktır. . ı ...ı. 

~ 
Saat on ikiye yakın... Borsa 

sa.at onda nçdmı§trr amma daha 
salon yeni yeni dolmağa batlıyor. 

SaJonu çevreliyen iki sıralı ve bi""· 
birinin benzeri masaların etrafı 
küme kiline kalababklatmıı. 

Porselen kapların içindeki çe
şit çeıit buğdaylan karıştıran bu 
insanlar pek de mühim bir ~ten 
bahıetmiyorlarmıı gibi konuşu
yorlar. Buranın bir hususiyeti de 
herkesin çenesinin oynaması .• Bun 
lame diyorlar diye hiç merak et· 
meyin,ben söyliyeyim: Çiğ çiğ 

buğday çiğniyorlar! Buna pek tat 
mayın. Sizin için ben de ağzıma 
bir kaç buğday tanesi atarak çi.ğ
nemeğe batladım. Çiğ buğdayın 

lezze'ti biç de fena değilmiş! 
Borsanın meşhur kara tahtaları 

daha bom boş.. Biraz sonra sizı :ı 
ekmeğinizin mukadderatı işte bu 
kara tahta üzerine yazılacak fi • 
yatlarla taayyün edecek. 

Amma neden bu adamlar çabu. 
cak a.lışverit yapamıyorlar da böy 
le bir ıl§ağı bir yukan gezinip ya· 
renlik ediyorlar? Diyeceksiniz. 
Biraz dikkat• ederseniz bu görüş • 
meler, ve gezİ§ler esnasında hep
sinin gözü borsanm salonunun 
tam ortasına kurulmuş bir masa· 
da. .• Bu masa bor.ada hüklimetin 
eli olan Ziraat bankasmmdrr .. Öy 
le geliyor ki §U masa ve onun ha· 
şmda olan san saçlı zat ol!Jlasa 
işler diğerleri 'çin daha iyi gide
cek.. Ziraat bankası direktör mua 
vinlerinden olan bu zat konuşur
ken çok iyi, fakat vazifesini ya~ 
makta da o nisbette ,c:.kası yok I 
Bu masanın etrafında daima bor
sanın en büyük kalabalığı topla-
ruyor. 

$alon.un ,diğer dikkate değer 
şahsiyetleri iş Limited Direktörü 
Bedri Nedim ve borsa genel sek
reteri Akif... Birisi ticari diğeri 

"- Yok, diyor, bizi yabana 
atma! Niçin banka kırmıyor fiya· 
tı? O beş para indirdi, ben 15 pa
ra kırdım. Var mı ucuz buğday is
tiyen... 7 kuruştan "sert,, teslim 
ediyorum. Bir kaç gün 60nra 6 
kuruş.,, 

O sn-ada gruba birisi yaklaşr· 
yor. Pek düşünceli bir zat •.• He
men bütün gözler ona dönüyor. 
Birisi diyor ki: 

"- Na.ad, buğday topluyor mu 
ıun? 12 kunqtan satacağım diye 
ortalıkta buğday bırakmadın ya
hu! Haydi bakalım §İmdi mü11teri 
bulur musun 6 kuruştan? .. 

Bu zat pek sabırlıya benziyor, 
sesini çıkarmadan uzaklaştı. 

Bir değirmenci yana yakıla an
latıyor: 
"-Değirmenci ne yapsm? Bak 

tık fiyat yükseliyor. Eh halkı aç 
mı bırakacağız? Herkes varını yo 
ğunu buğdaya kapattı. Şimdi ban
ka fiyatlan kırıyor. Dcj irmend 
halkı düşündü. Olana bak bir ite· 

' re .• , 
Bu zat devam ediyor. Ona ka

lırsa bütün halk değirmencilere 
medyunu !ükrandcr. 

Bonanm kocaman zili ötüyor. 
Saat 12 ••• Daha kara tahtalarda 
bir feY yok. O sırada bir memur 
tahtamn başına geldi. Birden her 
kesin gözü oraya dikildi kimaede 
tıa yok! 

Memur yazryar: 
Polatlı 10,35 .•.• 
Herkeı hayretle biribrnne oa

kıyor. Malı ıataru buluyorlar. 
"-Yahu, diyorlar, sen mı ıat

tın bunu?,, 
O, kayıtsızlıkla gülerek tôy • 

lüyor: 
"- Evvelki gün bu buğdaya 

13 kurut fiyat vermişlerdi. Bugün 
10 kuruş otuz beş para amma ya
nn belki de 10,5 kuru§ ... ,, 

Su hal borsanın bu.günlerdeki 
vaziyetini gösteriyor. Ve borsa -
nın nasıl bir yer olduğu hak~ında
bir fikir veriyor sanırım. 

Su sırada ikinci zil daha kuv -
vetÜ ötmeğe ve herkes yavaş ya
vaş talondan çıkmağa başladı. 
Tahtaya yazılan fiyatları silmiyot ' 
lar b!Je ... 

Yarın ne olacak, khnbilir? .. 
A. Faik Güneri 

resmi bakımdan vaziyete hakim -------------
iki şahsiyet. •. 

Gazetecileri ele unutmıyalım ! 
Gazetelerin ekonomsal sahada ça. I 
lışan elemanları borso.nın belki de 1 
erbabı ticaretten da!1a devamlı 1 ~~;JflfliJlli~--.. ~~-~ıfi 
sakinleri... Bir g~ u='tan. chür gru- ' 
ha gidiyor, birini bırnbp ötekinin l 
koluna aıiriyorlar. Burada ge~ete .. 1 
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ŞtRKETi HAMBURG 

ANGI K l
ı C i C 1 S U R M E S j 
Avrup~ r .men r:ird n AJstUndUr.. 
Yakmezl 

1~ 'lökUlmezU 

M H ~ n r 1 H ö ö . · t n l I ı e ~Si. ~ fo:ı·r'~·a:~~e~=~~:~:J~.~:~ 
JstanbuJ Telefon : 21 14 l2l Faruki "'e cıcı mMk ... na dJkkat. 

En elverişli şartlar. Zararların süratle 
tesvJye~i lslanbu! ~1e taş e için 1 

Acenteler aranmaktadır 00 

.Kulak, burun, boğaz ımütehaMU 

r.. ~evket Hüsnü 
Av~u:;s .etklketırıdan .avdet.e 
Beyo§lu '•tiki ı cıtdde~ı. a 
kn Salim ~kmazı o. 3 de 03B888888~~-8888i:S 

K6prll inşaatı eksiltme UAnı 

afia B 
Şoseveköprüter aş an 

latckH çıkmadı~daıı dolayı ıih ale.si yapılma.mı§ olan T okac? vila • 
yetinde Niksar • Rcıadiye fOlunda 21,500 iira keJif bedeli betonar -
me "f.adlı,, köprüsü ..İnşaatının kapalı zarf u.sulile eksiltmeıi 6/12/ -
935 tarili Cuma siinii ~at "16,. da N!t.fıa vekiieti Ş.oae ve Köprüler Re 
bliii eksiltme komi!yonu odasmaa deği§ik artforla yapılacaktır. Eks; 
tme ıartname.ai v.e buna mütef erri diğer e:n:a.k "108.5,, km-uf mulm -
bilinde şose ve köprüler reisliğind.eD alma.bilir. 

Mµvakkat teminat 1612.5 lirad1 r. 
lateklilerin yapmış old · ·1·ları işlere aid YeGikalan ihaleden en az 

üç eüıı evvel eöstererek Nafıa Ve ki.letinClen ehliyet Teıikası alma.la 
rı l.azrmdır. 

Teklif mektuplarının 6 / 12/935 tarihli Cuma günü saat "15,, e 
ka.:lar Ankarada Şoııe ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

"3383., {7270) 

Tl:.:J Q K ~VE 

llRLıl\T 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
RAı-t.AT-b D~Q 

h stıJıarmı ıkobuıo bo eımu~r. 
llJlıa- Teleton: 4,3242 

Osküdar hukuk hAkimliğinöe.a: 
Büyükadada Aynnfkoln caddesinde 

K"' e oğlu hanesinde sakin Ehire ta -
rafından kocnsı Kadıköyünde Misakı 

f\1illi okağında 16 numaralı ha.nede 
sakin Pilaton aleyhine açtığı bo~nma 
davasının 'icra 'kılınan tahkikat n mu 
hakemesJnde müddaaleyh Pilatonun 
\·azifei zevciyeti lf a etmemek maksa _ 
dile hanei zevdyetl terkettiği fstinıa 
kılınan şahitlerin şahadetile anlaşıl • 
thıtmdan IJ<an-unu medeninin 182 nei 
maddesi mucibince bir ay :zarfl(nda 
banei ıZe\•clJ'ete avdet etmesinin ihtn -
rıaa ıve işbu ihtarın müddaaleybin i · 
kametgfıhı mechıll ~!doğundan ilanen 
tehliğine l"e tarihi tebligden itibaren 
bir ay 7.arf1n~a evine dönmiyeccği tak 
'llirde m üddeiyenin boşıtnma davas ı 

acmakta muhtariyetine karar "erilmi;:o 
oldu!undan müddeaaleyh PilAton. r.ıa I 
16mu olmak üzere keyfiyet UAıı ola -
nur. (16706) 

- . 1 

Hurma sabunu :!;l veya 12 
a.d.?tlik kutularda satılır 

(iayet Mühim 
Hurma sabununun kokulu bir 
sabun olmayıp tabii kokulu ve 
emsals iz cinste her oev tçtn 
kullanılan bir ev ubunu oldu
ğunu bilhassa. ev kadmlannın 
dikkat nua.rlanna arzederiz. 
Bir tecrübe sizi iknaa kafidir. 
Hurma sabunu TIJRAN mamu· 
latındandır. 

lstanbul be§inci icra memurluğun 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu. 
karrer Galata Topçularda 167 numa. 
rah dükkbda lokanta ewnsı r>--11-
935 tarihine mlisadif cuma gfinU 6llat 
dörtten itibaren satılacnğınaan talip -
terin yevmti mezkftrde mahallinde 
bulunacak memura müracaatıarJ ilan 
olunur. (77) 

1:~::::::::::::::::::::1::::11:1:::1:=::::::::==== 

ii Ademi iktidar ~~ 
ii VE f~ 
~~Bel geveşk liğineti 

Istanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

•• J• 

dirde son arttıranın tahhüdü baki ~s 0 m 0 b ı· n I~ 
kalmak üzere artttırma on beş gün g n 

İpotek cihetinden dolayı paraya ~ev 
rilmesine karar •erilen n tamamma 
1000 bin Ura kıymet takdir edilen 
Boğ.Uiçlnde Sarıyer Yenimahallede 
birinci Bağlar sokağında eski 6 mü -

• kerrer yeni 20 No. 1ı elektrik tesisatı
nı havi ve zemin katında alafranga 
ocaklı mutfağı 2 oda, hela kömürlü!<, 
odunluk sarnıcı olan ve birinci katın 
da bir sofa üzerinde 3 oda .,·e bir he. 
llst, ikinci katında bir sofa üzerinde 
dört oda bfT hel:\sı olan bahçeli evin 
tamamı açık nrttırmnya çıkarılmış _ 
ar. 

1 - Birinci açık arttırması 24 - 12 
- 93.'> tarihine rasthyan sah günü M

at 14 den 16 ya kadar dairede yapıln 
eak ve ha arttırmada \'erilecek bede) 
kıymeti muhammen!nin yi!zde y~tmiş 
besınf buldu~a tnkdirde "On arthrra. 
am flsttinde bırakılacaktır. Akai tak-

daha uuıtılarak 8-1-936 tarihine g TatollAt: Galata posta U 
rastlıran ~.arşamba glinO ikinci açık ~~ !tutusu 12~ }j 
arttırma neticesin de de rerilen bede 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..-::::::::::::: 
kıymeti muhammenenin yiizde }'t!tmiş 
beşini bulmadığı takdirde .satış 2280 
numarnh kanuna tevfikan geri bırakı
lacaktır. 

2 - Satış peşin para iledir. Arttır 
maya girmek istiyenlerin kıymeti mu. 
hammenenin yüzde yedi buçuk nisbe. 
tinde pey akçesi veya ulusal hir ban -
kanın teminnt mektubunu , ·ermeleri 
lazım d ır. 

3 - Mezkur gayri menkulün nef · 
sin<len dofnn müterakim vergi. tan • 
zifat ve ten\'İriye, çöp \'e.._<:.nir belediye 
rusumu "e vakıf borçları borçluya a it. 
tir. 

4 - 200.t numaralı kra \'e irHi..c; ka
nununun 126 net m~dde.sfne fovfiknn 
hakları tnpu sicillerile sabit olmıyan 

ipotekli al:ıcakhlarla diğer alakadar
larm ve irtifak hakkı 5ahiplerlnin hak 
tarını ,.e hususile faiz "·e ma.~rafa dair 
olan iddialarını ntm tar ihinden itiba. 
ren 20 gün iç.inde evrakı müsbiterile 
hirliktc dairemize bildir:melcri lazım. 
dır. Aksi takdirde hakl:ırı tapu sicil· 
!erile sabit olmryanlar !l>atış bedeli · 
nin payla~mns:ndan hariç kalırlar. 

5 - Arttır1:1a şartname.si herkes t.ı.. 
rafınd3n görünebilmek ürere 25-11-
!)~5 tarihine rnsthyan çarşamba günü 
dairede }:erine asılacaktır. Daha fazla 
malQmat :tlmak istiyeulcrin dnireıı.ıi-e 
gelerek 934/ 5213 sayılı do!;yadcld '"' · 
rnkı ve malullen l'aziyet ,.e tat.di r i 
kıymet raporunu görün anlıyabilcce: ;. 

Jerl ilan olunur. (16704) 

19 SONT'EŞRl'N ~ 

ÇI Cildiıtt 
~ 

• 

otJ' 
ister yağsın, istu rüzg!r eS:.

1" uı~~ 
rumda değil, terkibindeki "Kreın kOP tlf
rayesinde ·'Tokalon pudrası,,nın htr ~-' 

havaya dayandığını iyi biliyorum. Cildim fatlı a~ 
1 "Tokalon pudrası., dlier idi pudralardan 4 defıı. # 

cilde yapı~k kalır, tere da)·anır :ve mesamatın genişJe~p~ 
nı!ıni olur. Ne yapsanız, gündüz .güne~inde veya ~ece a,ydı k ıe/. 

bulunsanız harikuJ!de güzeJliğin tnbif tenin size verebilecek ve par.J~klı.ıtcıl-" 
bırakmıyaca'k .regane pudra ''Tokalon pudra ı.,dır. Kuru bir cilt ıçıll 11111· 
lon Petalla podrası,,nı yağlı ciltler için ~'Tokalon Pero pudrası,,ttı ~--

REVUE Saatı 
80 senallk bir tecrObe mahaulQdür. 

J.fer nevi kol ve cep aaatlerl 

Kontörler, Kronogrııflar 

Spor saatlert 

sa,ııca aaatçilerde satılır. 

Umumi De'l:loeu ı lstanbul, Dahoo Kaııı, T&f Han 19 Telefon: 21854' 
~ 

-------------~ı 1 'atanbu• t':)eledlyesı dan ar. _...........,. 

Vilayet ayşrr deposunda birik mi§ olan 600 tane b ~ ç~B~~ 
mak üzere pazarlığa konuhnuftu r. Bu çuvalların hepııİIM' l ~· 
değer biçilmi§tİr. Sal.in almak lıteyenler 20/ 2 ci teşrin 93S ç•'~· 
ba günü saat 11 de..ı 12 ye kadar Sultanahmette eski bart{;ı~ 
tehi binaamda bulunacak memura müracaat etmelidir. en ·#. 

h r.ııJ' . 
1 - 19/ lkincite~rin /935 Sah gününden itibaren Şe · ·b;ri~ 

ikinci nevi bir ekmek çıkart.ılmas ı ve bu ekmeğin münhosJ11l11 e1' ' 
nevi sert buğday unundan yapılm uı muvafık görülmüştür. 6~ !i b' 

t rı•ı Jf meklerde kullıınıla.cak sert an 42 2 numaralı ve 21/ 12/ 927 a t1'" 
lediye mukarreratında yazıh olup elyevm şehrimizde cıkr.r1111: 17ot 
olan birinci nevi elor.ek halitasın da kullanılan birinci ne'Vİ ser 
day unudur. • t bl'j· 

2 - Öteden beri yüzde doksan yumuşak ve yüzde 011 .eer bô11~ 
day unundan yapılm::ıkda olan birinci nevi elanekler, buncl•" e tJ'" 
yalnız yuvarlak tekilde çıkarılma kda devam edecek, baı;toıı f 

teklinde çıkarılmıyacnkdır. rt t 

Buna mukabil ikir.ci nevi ekmek, halkımızın kolaylıkla ~·Jl 
debilmesi için, bir kiloluk ve ba. ton ıeklinde çıkarılacakd11• •

11 
slll' 

3 - Birinci nev: ekmekde olduğu gibi bu nevi ek!l'lek~e~e 1' 
na da belediye zabıtası talimatna mesiııin 381 inci madde5111 

zılı tarif at dahilinde hrıncının etiketi konacakdrr. ee-lfİ• 
4 - Her ekmek 1 mncııı ikinci nevi ekmek çıkarınai• ı:ıl r dl 

l<iJı ıı • olduğu gibi ekmek aa.tııı yapan !Ubeler ve diğer diık. fİ ,)•il 
mii§terilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak mikdarda ikİJ1C1 _ııetır'' 1 

mek buJunduracaklardır. J~hu ikinci nevi ekmekler dahı dır· '1' 
aablacak ve bir kiloluğu (1001) gramdan ekaik ohıuyac.ak ~ıJ' 

5 - Yukanda yaı:ılı husuıla ra aykırı hareket ederıJer, 1ıııııs" 
zabıtası talimatname.$İne ve u,mu ru belediyeye müteallik ıı , 
cezaiye kanununa tevfikan ceza göreceklerdir. eti~ 

6 - lıbu ikinci nt-vi ekmeğin azami fiyatı da., birinci. J1 ıoı>"~ 
mekde olduğu gibi, muayyen zam anlarda belediyece te!bıt 0 

(131 
uaulii dairesinde ilan edilecekdir. (B} t'~ 

tstanbuJ fiçüncü icra memurluğun· 
dan: 

Galatada Sarafidia hanında iken t'l 

tııl ı; , 
• • • ~ _ftd-

tiyati kararı adresınızın 0 1d111 ~I 
dolayısile tebUğ ediJnıeıniŞ te1'1 1 

rı"nen .""" 
dan blr ay müddetle 1 a 0~dıtJt"' ·ınıiŞ ~~ f 

gevm ikametgdhı m~hul bulunan yapılmasına karar çert _.. 7P" ~ 
1111'... .tfr:' 

tüCCttrdan ı4rm.analc Hamparıumyana. dan icra ve ifla~ kanun ,,1ı/ . ·tiraıı 
(,Qtftk Arman Kuyumcuyamn ken maddesine tedikan bır 1 ye d 

di.c;lne ait oldoğundan h&hl.sle 66 kilo bu müddd içinde ınahl~eıı;,;uııtıf· 
ağırlığın<lJ. M. S. markalı 26~ konş. yan etmeniz lüzumu i)!i!I 1;11 
mento num:ırah ordino ile emaneten • · ra rnt11111r 

İstanbul beşincı ıc fi 
Yataklı \'tlgonl~r kumpanya..~1nda hu - dan: f!'fl~ ,!. 
lunan J:olleksiyon pullannın tedlıfri Mahcuı ve paraya çe ~ ~;J 
ihtiyati ol:ırak iki ay müddetle Ya • ka.rrer Beyoğlu Tartabs~ ~)ti' rt 
takh '-a.gonlar kıımpanyasmda sak · 1 numaraaa 6 motoSfk1~t\j ,.-t ~~ 
l:rnmasınn dair Uıtfik Armunın h . 2->-ll-935 pazartesi P t.1 1iP·,..J1 

b 1 ı• f • ndaJ1 ktJftJlr 1 
tan u asıı mahkemeşl lk nci tkaret ten ftibare:t sablacar;t llirıM " 0ııı 
d fr('sinc!en aldı:;ı 1-11-!l,!\ tarihin. ye,·mif mer.kurdc mahn ı Hı\ıt 
de ıısulen infa~ olunan 31-l2-9!lfi cak memura müracaatlar · 
tarlh -.e $3.S/29-t numaralı ı.edblri lh • nur • . (16703} 
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[ İNEK 
• 

-

TEYZENİN MIRASI 70 

SEN ON&.A~t OVA 
6&NOE AIU~AO 

~~viR~'1fM .....,.... . 

Hasan Leke Suyu ÇAMAŞIR, 
CiLA 

BULAŞIK, 
TOZU 

1 

Deri, yün, ipek ve her türlü mensucat ile bütün elbise!eTde ve Çamaıırlardaki 
ınürekkep. -yağ, pas ve demir ve her nevi le'{~leri katiyen ve gayet kolaylıkla 
~r-ıyanı h11yret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şiteai 25 kuruıtur. 

ÇamatD'lan ııcak suda yıkarken bu tozdan koymalı Vf' uğuıturmalı.Çamaırrlardak! 
lekeler ve bütün kirler kolaylıkla çık~.:-. gayet temiz olur. 'Taklitlerden sakın1nız. 
Kutuıu 10 kuruıtur. HASAN Deposu: l.ıtanbul - Ankara - Beyoğlu 

1 01111 ı emıruııırı vk ,ımBBlırı ıııeıme Lıım 1~11111 ıııııırı 1 
Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminat. 

Yazılı ıaz ve yağlar üç parti ve ı, · zalarında gösterilen tarihlerde An• 
karada idare binasında Merke2 dokuzuncu eksiltme komisyonuncZl 
''-at 15,30 da kapab zarf usulü ;ı,. satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden her h'lugı birisine girmek istiyenlerin bun~ 
a.it teminat ile kanunun tayin etti&· vesikaları keza kanunun 4 ünc:j 
maddesi mucibince işe girmeyt" kanuni manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini C\VDİ gün saat 14,30 a kadar komil· 
:Von reisliğine vermeleri lazımdır 

.................. ! ... 

Elektrikten korkan 
bayanlara mftjde 
Hakiki buhar makinemiz ıel

mittir. Bayanlar buhar makinesi 

diye bir çok yerlerde ald&myor

lar. Bunun için bir kene Aksa· 
rayda • Millet caddesinde Gü • 

leryüz Kadnı berberi Bayan Şe
kürenin ıalonunda hakiki buhar 

makinesini görmeleri ki.fidir. 
t 

--- - - . ........ 
) .. · ~ ı_\ı ı ı /ı --. 
( S(MAYC YARATAN nAYiHAOfQ 

' 

Reve d'or 
E SA.N S·lOSYOrf ( 

VE PUDQA 

Bu işe ait şat'tnameler 208 
d:ırpaşa veznelerinden alınabilir 

lSIM MiKTAR 

kuruı mukabilinde Ankara ve Hay 
(7223) 

Muhammen Muvakkat 
Teminat Ekıiltmt: ........................... 

'-,.---_J. 

. ., l.T. Pi VER~ 
Bedel 

(Ton) (Lira) 
1 - Rezidü 800 72000 
2 - Sürtof yağr 200 ) 45200 

Silindir yağı 20 ) 
3 -Gaz 

. 
175 ) 41650 

Pia gaz 70 ) 

(Lira) Tarihi 
4850 9/12/35 
3390 10-12--35 

3123,75 11/12/3S 

Selami izzet: 

TiyatrOSanatı 
Her kitapçıda bulunur 

~ f iah: ?5 kuruı 

.. 
PARIS 

Partümöri L. T. P 1 v ER-- A: ş .. IS'hnbuf Şubesi 
$itli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

PARDAYANJ.AR PARDAYXNI,;A.R 

aı ıma .. ı. t,:ünkü bu sözler genç kızua 
g;;rdüğii ha11erin sebebini meydana 
koyuyordu. Al is ise: 

- Söylediğim sözlerle delikanlıyı 
l\en di taı-afıma çektim. Asıl mesele 
~;;'irnJyenin görünüşt.e olduğu gibi kal 
uen de sadık olmasıdcr ! diye düşündii. 

Her iki adam e\'den çıkarak gitti 
lcr. Alis ise bir müd<let daha karnnhl\ 
ta l,ıt1>1nın eşiğinde kaldı. Fakat hiç 
bir ~ey du~ nrndtğr' için emin olarali 
iç-eriye git-dl. 

f{onte"den biraz uzaklaşınca Par . 
dayana: 

- Buhusustaki düşüncenizi anla · 
ak isterim, dt•di. 

- Hangi husustaki? 
Kont hayretle: 

- Nişanlım hakkında, sözünü sör
~c tli. 

- Ha, arfedersin azizim. Düşün 
cem mi? Pekala •• Evet, kendl-.i haki. 
katen sevimli bir kızdrr. Fakat şu kö
şede bir şeyler görüyorum. Nedir aca. 
ba? 

İkisi de o tarafa doğru yürüdüler. 
Orada hiçbir şey yoktu. Fakat Par 
dayan konuşmayı değiştircli.ğine sevin 
di, yalnız: 

- Acaba nişanlısının bana pek de 
emin görünmediği, kalbine şüphe verdi 
iini söylemem lazım mı'! diye düşün
dü. 

Kont tekrar söze başladı: 

- Dikkat ettiniz mi kendimi koru · 
ınamı ne kadar tavsiye ediyor? Ba • 
zan anlaşıhnaz korku buhranlı geçi · 
lir. 
' -Ktmbtllr, bu korkuları belki de 
•otrudur. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Ne bileyim? Kadınlar, erkek -
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!erden daha faz)a önseziye (hissikab. 
lelvuku) sahibidirler. Belki nişanlı • 
nız sizin bilmediğiniz bazı şeyleri bi· 
liyor? Belki bazı şeyler duymuştur. 

Şövalye hemen sustu. Aklından 
şöyle bir diişUnce geçmişti. 

- Dostum un aşkını lekelemeğe ne 
hakkım var? Şüphelerimi neyin üze • 
rine kurabilirim? Gerçi kadının ha • 

linde bir tuhafhk var, fakat kontu se. 
viyor ya, aşkı her hatasmı affettirir, 

Pardayanın söylediği bir kaç söz 
ona anlaşılmaz bir sıkıntı vermişti. 
Aşkı gözlerini karartarak şimdiye 

kadat Alis dö Lükse yalnız taptrğı bir 
insan gözü ile bakıyordu. Varlığının 
gizli tarafları, karanlık bir sokağın i· 
çindeki bu evde oturması, bu korkula. 
rr, bu endişeleri, bakışında hazan gö • 

rünen tuhaflık ve vücudunun arasrra 
sarsılması kısaca böyle bir çok haller 
gözünden kaçıyordu. 

Ona yalnrz tapıyordu. 

Tapılan bir mahlôku tetkik etmek 
mümkün müdiir? 

Tapmak, kelimenin tam manasile 
tapılan mahh1kun bir halini bilme
mektir. 

Bu Ko11t dö Mariyyak, daha doğ • 
rusu bu Deoda, bu bulunmuş çocuk, 
Alis dö Lükse tapıyordu. 

Pardayanın söylediği sözler kalbin 
de ufak bir şüphe uyandırmıştı. Bir 
kaç dakilm içinde bu şüpheleri biiyü· 
yerek onu adeta rahatsız etmeğe baş. 
ladılar. 

Pard!\yan, dostluğun icap ettirdi -
ği bir duygu ile yaptığı fenalığı an -
ladı. Fakat kendisi bu gibi hataları 
düzeltecek kadar zeki ve kurnazdı. Bu 
nun için Deodanm kol.una girerek: 

- Eğer sizin gibi s~vimek saadeti-

dayan eJini dostuna utu.arak marşa • 
lin yanına döne«ilni söyledi. Kont 
kendisini durdurarak: 

- Beni son derece memnun etmek 
ister misiniz? diye sordu. 

- Bütün kalbimle. lstedfftnlz im .. 
k!nsrz bir şey bile 01!8. gene stzi meın 
nun etmeğe ~lı~rım. 

- Dostumı istedilfm imklnsız bir 
~ey değildir. Bu akşam birlikte ye -
mek yememizi istiyorum. Şimdi sa _ 
at sekiz. Tamdığrm ve slztn de görül.. 
mek tehlikesinden uzak bulunacağınız 
bir m~yhane var. Oraya gideriz. Son -

ra, saat dokuza doğru sizi birisine 
takdim etmek istediğim bir yere gide-

, cetfz. 

- Kime takdim edeeek8'nlz. Ge~en 
gece beni bir kra1a, bir prense, bir A · 

mlrale takdim etmiştiniz. Şunu da 
söyliyeyim ki bu seferki öncekilerden, 
aşağı olmamalı. 

· Pardayanın bu şak.asma Marlyyak: 
' - Bundan emin olabilirsiniz Sizi 
nişanlıma takdim edeceğim. 

- Demek ki bir kraliçeye ha! Ah 
azizim, bu akşamki şeref, geçen gece -
kinden ilç kat fazladır. 

- Kabul ediyorsunuz değil mi? Bu 
gece serbest olduğunuzu sanıyorum. 

- Serbestim azizim. Fakat nişanh 

nıza takdim olunmak şerefini kaçır -
mamak için hattA B~stile kapatılmış 
olsam hile gene hu zindanı yıkar, c;ı

kardım. 

- Bunun için ben de size yardım 
ederdim. 

lki arkadaş kol kola girercl• ve böy 
le ~eylerden bah~ederek kont11n -.öyle 
diğf meyhaney~ gittiler ye iyice karın 
!arını doyurdular. 

Saat dokuza doğru Kont dö Mariy
yak şövalY,e ile birlikte Utıaı sokağı. 
na gitti. 6'11 

.Alls d8 Ltib bu pce Aşığını dehşet 
içinde bulundufu halde bekliyordu. 
Bu korkusunun da eebebini şimdi öı} 
reneceifz. Fakat ondan evvel başka 
bir şeyden bahsedelim. 

Tahta köprtt va.kasma dair Mariy
yalda Pardayan Navar kraliçesine o 
gtın arkadaşlık eden genç kızdan hj~ 
bahsetmeml§tl. Alls dö Lüks de nişan. 
l1S1na bu vakada kraliçe ile birlikte 
bulundufunu söylememişti. Çünkü 
kraliçenin. taarruza DMll uğradığını 

anlatırken kendi casusluğunun mey • 
dana çıkın8.8llldan korkuyordu. 

Bundan da, §Övalye tarafından nL 
tjanlmmm kurtanldrğı Mariyyakın 
bilmediği, Pardayanm da dostunun 

birkaç kere bahsettiği nişanlısının o 
gün kraliçenin yanında bulunan kız 
olduğundan haberi olmadığı anlaşılır. 

Şimdi biz gene Alfs dö LUkse gele
lim: 

Yukarda genç kızın bu gece dehşet 
içinde olduğunu söylemiştik. Buna se 
hep .Tan dö Piyenin kızı ile birlikte 
kendi evinde bulunmasıydr. Gerçi bü • 
tiln tedbirler alınmış, ana kız evin en 

üst katında ve arka tarafa bakan bir 
odada oturuyorlar ve oda kapıları da 
kilitli bulunuyordu. Fakat l\lariyya • 
kın bunların varlr~rnr tesadtif en 8! • 
renmesi de mümkündü. 

O vakit Alis ona ne diyecekti. Ya. 
.Jan dö Piyen her şeyi söyler ve Ma
riyyak Alisin zindancılık gibi kötQ 

bir iş üzerine almış bulunduğunu öğ. 
renirse .. Ya. Katerinin parasile casus· 
1 nk ettiiTini, entrikalara ahlaksızcası.. 
na alet olduğu anlaşılırsa .• 
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232 - Ertesi günü Vahalenk ile Avenka gene 
geldiler. 

233 - Vahalenk, Avenka ile kardeş oldukla • 
rını ve 500,000 kişilik toprak altı Vahaluka şehri 
hü.kUındannın çocukları olduğunu söyledi, ve an. 
Jattı.: 

234 - Burada ışık havadan gelir, ve biç bir 
zaman gece olmaz. 

235 - Zamanı da meddücezire göre ölçeriz. 236 - Bu gördükleriniz ziraat ve avcılıkla meş 
gul olurlar. 

237 - Biz ise teknik ve sanatle meşgul otur 

350 ft A R D A Y A N 1, A R PARDAYANLAR 851 -
Hepsi bu kadar mı? 
Bunları düşündüğü zaman Alis dö 

Lüks yalan söylemekte usta, bir şey 
uydurabilir, ve Kontun sevgi ve itima
Alına entin bulunduğunu hissederek 
bu tehlikeyi de böylece savuşturabi -
Jeceğini umuyordu. En fazla onu üzen 
!fey almış olduğu kısa bir tezkere idi. 

Unutulmamış olsa gerek ki, Alis 
dö Lüks Katerin dö Mediçi ile yaptığı 
mukaveleye göre her gece, kraliçenin 
Rüjjiyni için yaptırdığı konağın ku 
]esindeki en alçak pencereden raporu. 
nu atac~ktı. 

.Aılis ~•seriya, "duyduğu birşey yok 
' tur.,, Yahut, ' 'söylediğiniz adamı gör -
di!m. işler yolundaddrr,, gibi bir iki 
kelimecik yazıp pencereden atıyordu. 

1 

O gece de, her zamanki gibi rapo · 
rtınu atarken Alis dö Lüks elinin tu. 
tulduğunu ve ufak bir kağıt Stkıştı -
rıf uığını hissetti. 

Acele evine dönünce casus kız he 
m~1 kağıdı açarak okudu. Kalbi at. 
maı{a başladı. Kağıdrn içindekileri ez
~rlemek için tekrar dikkatle okuduk. 
tan sonra tezkereyi yaktı. 

Bu, Katerin dö Mediçiden geliyor 
sa ·!~ imzasızdı. Hatta onun tarafın -
"'tın yazıldığına veya yazdmldığına 
dair bir işaret te yoktu. Bu bir erkek 
eli tarafından yatık bir yazı ile yazıl
mıştı. İçinde şöyle deniliyordu: 

' 'l\falUm olan kimseyi bu gece saat 
onn kadar yanınızda alakoyunuz. Ve 

'o saatte hemen gönderiniz. Eğer ge · 
ceyi sizinle geı;irmek isterse bir baha. 
ne uydurunuz. Fakat her halde saat 
enda sokakta bulunmalıdır. Kendisine 
ltff Mr zarar gelmiyeceğfni de aynca 
haber verilir. 

Kontun, evinde geceyi geçirmek is
temesi düşünce.si genç kızın gözlerini 

yaşarttı. Tezkerenin son kelimesi ise 
endişelerini giderememişti. Katerlnin 
kontun saat onda sokakta bulunması. 
nı istemesi her halde onu yakalatmak 
için olacağını düşünüyor aklma türlü 
türlü tehlikeler geliyordu. 

Kapının çalnıdığrnı duyunca artık 
zihninde bir karar verecek kadar va.. 
kit kalmamıştı. Sanki kapının çalınma 
sını bekliyormuş gibi mosmor kesile.. 
rek: 

-Işte geldi. diye mırıldandı. Her 
ne olursa olsun, icap ederse Mariyya
kı bütün gece yanında ahkoymağa ka. 

rar verdi. Bütün bunlar onu o kadar 
heyecanl.andrrmıştı .ki kalbinin vuru • 
şu onu rahatsız ediyor, ya.lan söyle -
mekten o kadar bıkmıştı ki, korktuğu 
hakikatin kont tarafından öğrenilme
sine bile tahammül edebileceğini sa -
nıyordu. 

Bununlaberaber her zaman yaptığı 
gibi kontu karşılamağa cesaret edemi· 
yerek kapıyı açmağa ihtiyar Lorayı 
gönderdi. 

Birkaç saniye sonra kont odaya gi. 
rinceona doğru öyle bir gürümseme 
ile gitti ki kalbinin acı ve korku için
de olduğunu anlamak pek zordu. 

Kont: 
- Sevgili Alis, kardeşimden çok 

sevdiğim şövalye dö Pardayanı size 
takdim ederim. Kendisini bir ağabey 
gibi seviniz, diyerek arkasından odaya 
~İren ŞÖYalyenin elinden tuttu. 

Alis titredi. Bir bakışta Pardayanı 
fanrm1~tr. 

Hürmetle eğilerek tekrar doğrulan 
-?Övalye de başını kaldırınca hemen 
o anda Alisi tanıdı. Genç kız kalbinde 
derin bir :ıcı hissederek şövalye ta -
rafın dan tanılrrsa söylenmek ü:~r!" 
hemen iyi bir yaln hazırladı. 

Pardayan kızı tanıdığını belli et · 
meden ilk defa görüyormuş gibi dav. 
ranarak hattı Alisi bile bu kayıtsızlığı 
ile aldattı. 

Genç kız bu yeni tehlikeyi kolaylık
la atlattığına sevinip elini delikanlıya 
uzattı. Ve tatlı bir sesle: 

- Mösyö lö Şövalye, mademki Kon 
tun dostusunuz, sizi evimde görmekle 
pek bahtiyarım. Mösyö, bir dost çok 
kıymetli bir şeydir. Kontun Pariste 
bulunduğu hal içinde sizin gibi bir 
arkadaşa sahip olması büyük bir ta -
lidir. sözlerini söyledi. 

Kont gülümsiyerek: 
- Şövalye, nişanlım bir bakışta 

nasıl bir kahraman olduğunuzu an · 
ladr, dedi. 

Şövalye ise iideti olmıyan hassas 
bir şive ile: 

-Mösyö lö Kontu gördüğüm anda 
sevdim. Kendisi gayet sevimli ve kıy. 
metli bir arkadaştır. Eğer saadetini 
hazıı-Iamak için bir hayatın fedası la
zımsa ben her zaman için hazınm, 
dedi. 

Alis dö Lüks içki hazırlamak için 
dışarı çıkarken: \ 

- Bu delikanlı benden neye balı -
setmedi? Ya beni tanrdıysa? diye dü 
şünüyordu. 

Pardayan da: 
- Navar kraliçesinin arkadaşına 

nasıl oluyor da burada rastlıyorum? 
neden böyle endişrli ve perişan bir 
halde bulunuyor? Kraliçenin kendisi
ni tahta köprüye sHkettiği için bu 
kızı tuhaf bir şekilde.' azarladığını ha
tJrlıyorum. sözlerini aklından geçirt -
yordu. 

Şövalye, genç kızı tetkfke ba~ladı . 

Uirk;.ı.ç dakfüa. Jçindcı heyecanlan di • 

nerek neşeli neşeli konuşmağa baş .. 
!adılar. Bununla beraber Alis, saat 
yelkovanının ona doğru ilerlediğini 

dehşetle görüyordu. 

- Şimdi ne yapmalı? Kendisin• 
nasıl söylemeli? 

Saat onu çalınca genç kız titrlye • 
rek kendiaini topladı ve bütün neşe • 
sile konuşmağa başladı. Pardayan • 
dan bir başkası olsaydı bu konuşma. 
dan çok zevk alırdı. Fakat şövalyenin 
kalbinde, her kelimede kıza karşı bir 

şüphe uyanıyordu. Çünkü tavırların • 
da bir karmakarışıklık yüzünde ba -
zan son derece bir sarılık, sesinde se
bebi anlaşılmayan bir tuhaflık bulun 

duğu gibi, kont gitmek için ayağa kalk 
tığı sırada kızın ağzından ufak bir 
sayha fırlamıştı. 

Alis heyecanlı bir sesle: 
- Allah aşkına biraz daha oturu • 

nuz sevgilim, dedi. 
l\fariyyak : 
- Alis, gene ~i korku Jçindesfnls1 

diye sordu. 
Şövalye de zihninden geçen şeyle .. 

rin kız tarafından anlaşılmasına se
bep ' 'eren bir şive ile: 

- Madam, emin olunuz ki dostuma 
bu gece bir fenalık gelemez, deyince 
Alis ona teşekkür dolu bir bakış fır • 
tattı. I 

Sonra Konta: 
- Haydi gidiniz, fakat kendfnld 

kolhyacağmrza dair bana yermiş ol • 
duğunuz sözii unutmayınız, dedi. 

m .'l' iicü de kiiçük bahçeye çıktık • 
lnrr zama~ Alis Pardayanm kulağına: 

- Merhamet ediniz .. Kontun yanın 
dan ayrılmayınız .. Zannedrrsem k~n: 
clisini öldiirmck istiyorlar.. .Hözlcrıru 
~öyledl. ~öv;dye kendiaini t.itremektcll 


