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•111t1nımat naklederken bozulan bir Habeı kamyonu itilerek ilerletilirkcn 

Birov Sultanı da 
Italyanlara. geçti 
Cenup cephesinde Habeş 

kuvvetleri italyanlara geçen 
bazı mevkileri geri aldı 

......__ (Yazı•ı 2 ncide) 

~ 
~mahkemede ·ııoldan Pooui çU, Mio Kralj ve Rajti§ önde soldaki 

eği haber verUen avukatlan De8bon 

Kral Aleksandnn katilleri -
Maznunların 

'l\rukatlığını üstttne 
'llan öldürülecekmiş 
Jf Eks şehrinde sıkı tedbirler alındı 

aznunlar bir şey söylemiyorlar, 
mahkemenin tayin ettiği 
avukatı kabul etmiyorlar 
~ (Yazın 4 üncüde) 

Ş~rk Demiryollannın satın alınması ... 

Şirketin ida=,.; ;,,e~lisi 
din toplantısını yaptı 

-~tı 

An karadan 
gelecek heyet 

MALZEMENiN MtKTARINI 
TESPıT EDECEK 

0 CFfmc(an satın alınması mevzuubahs olan Şark demiryolları 
binaıı ve vaoonları (Ya.mı 4 ncüde) . 

Istanbuldaki şeker 
buhranına sebeb ne? 

1 optan şeker bulmak qüç 
Kabahat şeker tüccarlarında mı; 

Kalenin yoldtıf 

60 ına basacak olan 

Kalenin 
Lenin nişanı alıyor 

Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri 
birliği ve Rus Sosyalist federal SoT • 
yet cumhuriyeti merkezi icra komitele 
ı-i başkanı Kaleninin yüksek inkılapçı 
hİHlellerını e- ~''Ya otoı'Ueebıia 

Yoksa şeke.r 
şirketinde mi? 

Şeker şirketi müdürü diyor ki: 
" Türkiyede bir buçuk senelik 
ihtiyacı karşllayacak şeker 
vardır, buhran olamaz, hadiseyi 

çıkaran toptan şeker 
tüccarlarıdır. ,, <Yamı,~"'-

rieude ptirllllr tnlln edfJmesindeld ___________ ....._,..._~-----------

rolUnti gözönUne alan SoeyaHst SoT· Kabataş h ft'7"'.WSZll 
yet cumhuriyetleri birliği merkezi ie. ' y · U 
ra komitesi, kendisine 20 birinciteşrin 

de 60 yaşına girmesi münasebetiyle temı·zıenı· vnr 
Lenin nişanını vermiye karar vermlt- ' J : U 
tir. 

-----Bu sabah, V.ali üstündağ bizzat 
Diyarıbekir tetkikatta bulundu <Yauı4iinditl•>; 

hattı 
Açılma töreninde 
bulunacaklar iki 

trenle hareket etti 
Ankara 20 - Diyarıbekir hattının 

açılma töreninde bulunmak üzere gL 

den heyetler iki ayrı trenle bugün An 
karadan hareket ettiler. Heyetlere 
Ali Çetinkaya ba~nlık etmektedir. 
Diyarıbekir hattı cuma günü saat 
on beşte açılacaktır. 

İki bakkal 
Dün gece 

Davutpaşada 
boQuştular 

Davutpaıada bakkal Nihat dün 

gece berber Mehmedin dükkanın 

da otururken bakkal Haydar he • 
nüz anlaıılamıyan bir sebepten do 

layı küçük çaptaki tabancası ile 

Nihadm üzerine iki el ateı etmit· 

tir. Çıkan kurıunlardan biri Niha 

dın aağ böğrüne ıaplanmııtır. Ni 
hat kurıunu yedikten ıonra dııarı 

fırlamıı ve Haydarm üzerine atı

larak tabancayı elinden almıftır. 

iki bakkal sokakta boğı19muılar 
ve yetiıen polis memuru tarafm • 

dan ayrılmıılardır. BoiUfmalar 

eınasmda Haydar batından ya • 

ralanmr.ıtır. Yaralılar tedav: altına 

alınmıf, tabanca müaadera edil • 
mittir. 

Havuzunun temizletilmuine karar verilen Kabat"f .alaüleri 

Yunan krah 
Romada bOyOk bir 
tUreole karşı landı 

Memleketine dönmekte olan Yu • 
nan kralı Yorgi dün saat 14 de ltalya 
kralının hususi trenile Romaya var • 
mış n devlet b~kanlarına mahsus tö 
renle karşılanmıştır. Bir askeri kıta 
selim resmini ifa etmiş n durakta 
kral namına Amiral Lugano Monako. 
di ve Mussolini namına Suviç bulun • 
muştur. 

Durakta ayrıca bahriye, harbiye 
bakanlıkları murahhasları ile saylav
Jar kurulu başkanı, Faşist partisi yük_ 
sek memurları ve Romadaki bütün Yu 
nanlalar da hazır bulunmuşlardır. 

Kral Yorgi, resmi törenden sonra A. 
nastasya villasına gitmiştir. Kral Ro -
mada kardeşinin çocuğu prens Kristo 
forle karısı prenses Annanın misafiri 
olac.aktır. 

Umumi affın ilanı pazartesi gü • 
nüne kalmııtır. 

Şimali Çlnde 
., ~ ~ ..-. --...-. 

Kurulacak 
hükumet 
geri kaldı 

Diğer bOktl.metler 
Japonyanın bu 

hareketine karşı 
tedbir 

alacaklar mı? 
Şanghay, 20 (A.A.) - Şimal 

Çinin istiklalini ilanı bir arızaya 
uğramı§tır. 

Japonların vermiı olduklan 111 
timatomun mi!hleti hitama erditi 
halde yeni rejim hakkmda hiçbir 
beyanname neıredilmemittir. Bu 
hal, tunlara atfedilmektedir: 

1 - Nankinde Chiang • Chek 
· (DeoGmı ı nCüle) • 



Birov 
ıngHı~·;~:::ması Habeşler Mareşal ~adoğlio qel- Haliç seferler 

bir manevra yapıyor meden Italyanları çevı·rmek ı'stı•lJOT -Belediyede bU 1 
Bu karuşıklı{la karşı •nceıendi Ekono 

bir gösteri mi ? Makalle cepesi etmezler, bina~aleyh Necaşinin yarın yabilmek için mutat masrafları en as. Bakan ·~{il!"~ ~ur&J 

Y 1 hareket etmesı muhtemeldir. gari hadlere indirilmiş bulunmaktadır. b 1 . d 1rı1d1 er yer grev er ltalya~~arr~ 19 numarah resmi . Bu ~.b~.h ~ra.:da hum~alı bir fa. ltalyanın dahili borçlar yekdnu Halt,. Şirketi edl 

1 harp teblıglerı şudur: ahyet gorulmüştur. Resmı çevenler 30 eylfıl 934 tarihinde 107,780, milyon Y m 
yapı ıyor . "E~itrc kolordusu Tienbien·de fa • b? husust~ maltlmat yermekten ~e - Jirctc es milyar 622 milyon 400 bin ve fşçllerf Başbaka 

alıyetıne .. ~:Ya~ etmektedir,. B~r ko. kınmektedırler. Türk lirasına) baliğ olmakta idi. IJg'"' a mÜr8C8at ettll 
Kahire, 21 - İngiliz donan· Jumuz butun Creraltayı geçmıştır. Bu Habeffstanın savafı neye Jtalya bankasının altın ihtiyatları 

ma11 bugün fakenderiyede büyük kol ayın 17 sinde saat 12 de Ahara ge_ mal oluyor? 10 birinciteşrinde ancak 4.025 milyon 
manevralar yapacaktır. Mısrr ka • çidini işgal etmiş ve ayın 18 inde şarki İtalyanın doğu Afrikadaki sanş liret (322,00J,OOO Türk lirası) idi. 30 
bineıi üyeleri de manevraları Kü 'fienbiene varmıştır. için yaptığı hazırlıklar yalnız eyhll a. eylül 'tarihinde ise bankanın altın ih. 
in Elizabet dretnotundan takib e· İkinci kolordu cephesinde Eritreli yında 6:J3 milyon lirete (bizim para · tiyatları 4671 milyon liret (341.680,000 

çetelerden mürekkep bir grup Geralta mızla :>O,ôU,000 liraya) mal olmuş - Tilrk lirası) bulunuyordu. 
·deceklerdir. Bu manevralar ıon J 

nın şimalindeki Nadir meYkiine var • tur. talyanJarm 1 haziranda başla - ltalyada tedavülde bulunan kağıt 
hadiselere karAz bir gösteri mahi· tk· · kt 1 f" 1 11 ·ık ·· ~ mıştır. ıncı kolorduya mensup bir ma a o an ınansa yı arının ı · uç para 1524:> milyon liret (1 milyar 2rn 
yetinde tefsir edilmektedir. karagömlekliler grupu da Tzokamayı ayında ise masraf yekunu bizim pa • milyon 600 bin Türk lirası) olduğuna 

Londra, 20 (A.A.) - Bilindiği zaptetmiştir. ramızla {157,600,000 lira)dır. Bu mas. göre altın karşılığı ancak yüzde zı 
üzere Mısır iç İ§leri Bakanlığı A· 'J'ayy8l'elerimiz de Samre . Buja raflar İtalyanın fevkalade bütçesin • ni~betinde idi. 
rab ve Avrupa gazetelerinin dik· mıntakasında mühim düşman kuvnt- den yapılmakta olup mutat gelirle kar (Daily Herald Londra) 
k · · k lerini müessir surette bombalamıştır. ştlanmaktadır. 
atmı, 1929 anunu mucibince, f'-lyanrn mutat bu"+,. ... •ı'nde 424 mı'l 

Toprakları l\fakallenin cenubun • wa ~....., 
grevler hakkında hiç bir haber yaz dan li'ransrz Somalisi hududuna ka • yon liret (33,920,0JO Türk lirası) açık 
mamak lüzumu üzerine çekmi§ti. dar uzanan Birov sultanı DanakiJdeki vardır. Bu açık geçen yıl 633 milyon 
1929 kanunu, itaat etmiyenler için Jtalyan rnakamatına kalabalık bir mu liret {50,644,000 Türk lirası) eder. Ha· 
hapiı cezası ve ayrıca nakdi ceza rahhas göndererek birinci ilkkanun beşistan savaşı masraflarını karşıla -

1014 Jşçl gitti 
Napoli, 21 - Kolombo vapuru Na· 

poli Ye Mesina şehirlerinden cem'an 
1014 işçiyi doğu Afrikasına doğru yola 
çıkarmıştır. 

vermektedir. 1904 tarihli anlaşma ahkamı mucibin. ------------------------------
Bugün Londrada dönen riva . ce Italynnlara iltihak ettiğini bildire

yetlere göre gazeteler iç Bakanlı- rek muhariplerile beraber Habeşler • 
le çarpışmasrna müsaade edilmesini 

ğnın bu müdahaleaine kar§ı grev rica etmiştir.,, 
yapmağa karar vermiılerdir. Bu, 50 numaralı İtalyan tebliğine göre 
tezahür hükUmetin lngiltereye kar de İtalyan temizleme harekatı devam 
§ı olan siyaaaıı aleyhine bir mahi· etmektedir. Son bir çarpışmada Ha • 
yet alacaktır. Yarından itibaren beşler 100 ölü vermişlerdir. Bu haber· 
tacirlerin de bu greve ittirak ed~ lerden anlaşıldığı gibi şimalde Habeş.. 
cekleri söylenmektedir. ler henüz hiçbir mühim mevki ele ge. 

Kurulacak hUktl.met 
geri kaldı 

( Baştaralı 1 ncid~) 

ile Japon ~çiıi araırnda yapılmak 
ta ola.n görüfmelerin netkeıini 
beklemek. 

2 - Chantoung ve Chansi eya· 
letlerinin Japon nüfuzu altında bir 
muhtariyet ejimi kabulüne müte· 
mayii olmamaları. 

Chantoungun, Çindeki Japon 
l:uvvetleri kumandanı General Ta 
daya kartı ıoğuk davanmıı oldu 
ğu ve Chansinin vaziyet ve hare· 
ketinin ~üpheli bulunduğu söylen· 
mektedir. 

çirememekle beraber ileri hareketleri
ne devam etmektedirler. Birov sulta.. 
nının kendilerine iltihakının ne gibi 
tesirler yapacağı da henüz belli değil. 
dir. Çünkü Birov sultanı denilen ka
bile reisinin kuvveti bizce meçhuldür. 
Binaenaleyh bu iltihakın yapacağı te. 
sir de kat'i tıurette belli olamaz. 

Simal cephesindeki umumi vaziyet 
gözden ge~irilirse her iki ordunun kar 
şıhklı olarak biribirlerini çevirmeğe 

çalıştıkları görülür. Ras Seyyum bun 
dan 39 sene enel Menelik tarafından 
tatbik edilen çevirme hareketini he • 
men hemen ayni mevkilerde tatbik et· 
mek ve Mareşal Badoglio gelmeden I. 
talyanlara kat'i bir darbe indirmek is_ 
temektedir. 

Buna mukabil İtalyanlar da 39 se
ne en·el düştükleri hataya yeniden 
dlişmcmek için çok dikkatli davran -
makta, ve Habeş harekatını altüst et
mek için bilmukabele kendilerini (e • 
virmeğe çalışmaktadırlar. Bakalım ne 
olacak'! 

Istan buldaki 
Şeker buhranına 

sebep ne? 
Son günlerde lıtanbul piyasa-

11nda ,ekersizlik sıkmtısı görüldü
ğü haber verilmektedir. Söylendi
ğine göre, yirmi gün evvel lstan
bula günde 10 - 15 vagon §eker 
gelirken on günden beri günde an• 
cak 3 - 5 vagon §eker gelmekte
dir. 

Sek•· --•·• ı. .. LL-11--.ol- L---""' 
kendisini pek gö5termemektedir. 

ikinci derecedeki toptancılarla 
teker ve çıkulita yapan fabrikalar 
ise telcersizlik ııkıntısı çekmekte, 
bu yüzden amelelerine yol vermek
tedirler. 

Dün Y emiıte bir tücarla ko
nu§tuk. Bize §unları söyledi: 

da söndürdük. Ramazan aeliyor, 
teker yapacağız, birkaç kurut ka· 
zanacağız. bu ıef er de teker bu· 
lunmuyor. Bizim itimiz bakkalla• 
ra benzemez. Bakkal satmaıa olur. 
Fakat bizim daimi amelemiz var· 
dır. Bu.,•~:a yevmiye veririz. Ça
lı§madan yevmiye veraek ve çıkar-
--··· •--- ~ •• : .. :,.__ı ____ ... _ ....... ·-
cak. Tücarlarda teker bulam1f~ 
ruz. Bundan tikayetçiyiz. Alaka
dar daire ne yapacakaa yapıın, 
buna bir çare bulıun.,, 

Bu sabah Alpullu ıeker tirketi 
müdürü Behçet ile görüttük. Orta
ya sürülen iddiı,.lar hakkında §Un
ları söyledi: 

"lstanbulda şekersizlik vaziye~ 
ti, bazı tüccarlar tarafından ih
das edilmektedir. Bunun da ıt.be-
bi, bu vaziyeti idame ettirerek biz
den vereaiye teker almaktır. Si
parit edilen şekerin yüzde on niı• 

Dün akşam belediyede vali 
baikanlığı altında fen ve hu 
direktörleriyle diğer alakadar 
selerden mürekkep bir topt• 
yapılarak Haliç sosyetesinin Jı 
i:Örü§ülmü§, ve itletilmesi iti in 
lenmiıtir. Konutma neticesi 
sabah Ekonomi Bakanlığına bil 
lecek ve oradan gelecek ce"' 
göre hareket edilecektir. 

Bundan baıka belediye aJl' 
birinci hukuk mahkemesine ırıü 
caat ederek 90.000 liralık alaca 
na mukabil Haliç scsyet~sinin ı:ıı 
larma haciz koydurmuıtur. 

Diğer taraftan Haliç tirketi 
murları -ve itçileri Baıbakanl 
Kamutay ve Ekonomi Bakanlığı 
afağıdaki telgrafı çekmitlerdjı: 

"Haliç tirketj bütün mernur 
müstahdeminine ay ba§ında 
vereceğini timdiden hepimize b 
dirdi. Çoluk çocuğumuzla yşf ' . ma hakkımızı uzun seneler bu t 
kete bağlamıt olan bizlerin 
tan halimizi değerli takdiriniza 
zederiz. 

"Birçok sınıftan yüzlerce 111 
murun hemen iş bulamıyac• 

batka geçim kaynağımız bulunlll 
dığını ve ıir1'et tP•.!'-~.iit ... ndri•ll 
..,~"' l&.r. 11araııyle butun memuJı• 

ne vakit yapılacağı şimdideıı 1'. 
tirilemiyen yardımın da hiçli 
dü9ünerek, hepimiz yüksek ına1' 
mınızı tasdie mecbur olduk. 

"Halkın nakil ihtiyacını teııtİ 
için tirketin vaziyeti tayin edil 
ceği ıu sırada biz, tirket mernurl 
nnın haklarının dahi cumuriyt: 
mizin adil hükfunetince muhtıf 
za buyurulacağına emin olarak 
hususa çok yerinde ve yüksek H 
nizi diler ve sonıuz saygılarıJll' 
ıunarız.,, 

Buna rağmen istiklal ilanının 
ancak bir kaç gün geciktiği, bir 
iki gün zarfında istiklalin muhak 
kak ıurette ilan edileceği de kur 
vetle söylenmektedir. Somali cephesi 

"-· Günlerdenberi teker bula
mıyoruz. Eskiden bol, bol şeker 

ıetirilirken Alpollu §eker şirketi 
ıon günlerde yevmiye 3 - 4 vagon 
teker getirtmektedir. Ayın on bi
rinde teminat parasını verdiğimiz 
hald~ hala şekerimizi alamadık. 
Dün hiç mal gelmedi. Evvelki gün 
;zelen 3 vagon ıeker ise hemen da• 
ğıldı. Bu vaziyet birkaç gün daha 
şürerae lstanbulda bir §eker buh
' anı hat gC:sterecektir. Bu da ga
yet garip bir haldir. Çünkü r.ört 
fabrika da şeker istihsal etmi,tir, 
bol teker vardır.

1

Biz bu işin sebe
bini •nlıy&mryoruz ... 

betinde parası verildiği takdirde ~~~---------~-

Şimali Çinin tamamile Japon 
ların nüfuzu altınüa istiklal ilan 
etmeleri bütün dfüıy:ıda ve bilhas 
sa İngiltere ile Amerikada derin 

ak:sler yapmı§tır. lngilterenin Ame 
rikada büyük elçiıi dıı bakanlığa 
giderek ıon hadiıe etrafında ko· 
nupnuftu 

Nankinden de bildirildiğir. - gö 
re yeni hüklımetin dış siyasası et· 
rafında general Şan • Kay • Şek 
tu sözleri aöylemi§tir: 

"-Bugünkü dütınanlarımrzm 
yarın doıtlarrınız olması gayri 
mümkün değildir. 

Eğer arsıulusal durumun gös· 
tereceği inkişaflar, milli varlığı · 
mızı tehdid etmez veyahut milli 
yeniletmeye varan yolu tıkamaz 
se, milletin menfaati namına, ~ 
lı mahiyette olmryan me.&ele!e:-i 

müsamaha ile kal'frlama.mrz la • 
zandı. Hakimiyetimizin çiğnen • 
mesi ıartile ahenkli arsıulusal j 
münasebetler aramaklığımız ve 
mütekabiliyet ve müsavat prensi· 
bi üzerine kurulu ekonomik iş bir· 
likleri i.temekliiimiz icap etmek 
tedir. 

AnnılUM.l münaıebetler, mut· ı 
lak delif, fakat izafidir ve binne 
tice deiitebilir bir mahiyettedir. 

Bu cephedeki harekat hakkında pek. 
az mallımat gelmiştir. Bunlardan Har 
rardan gelen bir telgraf Habe§lerin 
Anale me\'kiini geri aldıklarını bil • 
dirmektedir. Diğer bir telgraf da Ha • 
beşlerin İtalyanlar tarafından zapte • 
dilen bazı me\·kileri geri aldıklarını 

teyit etmektedir. 
Şu halde bütün harekUı şu şekilde 

hüliı.<;a edebiliriz: 
İtalyanlar her cephede hücumla • 

nna dernm etmek istiyorlar. Fakat 
Habeşler karşı koymakta gecikme -
dikleri için ilerliyememektedirler. Ras 
Scyyum da yeni başkumandan Mare · 
şal Badoglio nsıl olmadan evvel t • 
talyanlara kat'i bir darbe indirmek ts. 
temektedir. 

Cenup cephesinde vaziyet Habeş • 
]erin lehine:lir. E\'\'Clce ltalyanlar 
tnrafrndan z:ıptedilen bazı meYkiler 
Habeşler tarafından geri alınmı5br. 

Cephe gerisi 
imparator cepheye gidecek mi? 

Adi.sabaha 20 CA.A.) - Şehir im • 
paratorun cepheye hareketine ait şa • 
yialarla doludur. 

Röyter ajansı muhabirine göre Ne. 
caşi, dün akşam tayyare ile yapmış 
olduğu bir seferden geri dönmüştür. 

Bu seyehat bir tecrübe seyahati idi. 
Necaşi, sabaha kadar sarayda çalı' • 
mıştır. 

Habeşler hurafata inanırlar. Çar • 
tamba ve cuma günleri asla seyahatJ 

lıtanbulda şeker depo edilme· 
dikçe bu vaziyet sık, sık olacakt~r. 
Şeker tirketine bat vurduk. Al 
pullu yolunda bir kaza oldu. Bun · 
dan dolayı teker gelemedi, cevabı 
verildi. 

Hz, Alpulludan azami sekiz günde 
tekeri tüccara teslim etmekteyiz. 

!fo müddet ekıseriyetle 3 - 4 gün
rli:r. Bu ayın on ikisinde ıiparit 
verenler mallarını aldılar. Bir kı
!ım ~dar peşin para vermeyip 
mal ısmarlamadıkları için teker de 
eskisi kadar belki gelmemektedir. 
Turhal müstesna, diğer üç teker 
tabrikası çalışmalarına ancak bir
kaç gün evvel ıon vermitlerdir. 
Türkiyenin bir buçuk senelik ihti
yacını karşılıyabilecek derecede 
ıeker vardır. Şeker buhranı bu 

Bir gün sonra ise, Trakyaya stok karşısında mevzuu bahsola • 
göçmenler için buğday gönderildi maz. Şeker fiyatları normaldir. 
Buğdaylar vagonlarda duruyor. Usul ve şeraiti dairesinde ist(.nil
Bu yüzden vagon yok. Şeker yük diği kadelr A~pulludan olsun, Eski 
lüyemiyoruz, d ~diler. İstanbul da.- şehirden olsun ıeker getirtmeye a-

ki ihtiyat tekerler de bu müddet madeyiz .. ,, sarhoı olarak: Dostum Litvinof .. 

zarfında bitti ve buhran başle. dı 

Buna, Balıkesir . hatta lzmire iv B' b b J 
tanbuldan teker gönderilirken, ır genç a asını vuraı 
günlerden beri sevkiyat yapılamr . ~ 
yor.,, Küçükpazarda Zafer otelinde liı memuru Akif ve bekçı l ç.' 

Bir arkadaıımız, şekerciler ce· yatan Hasan merkeze bir tiki.yet- him otele gitmitler, ıuçlular• I r 
miyeti reisi ve bir teker fabrikası name ile bat vurmuf, ken.diıi otel· iırmıtlardır. Bu ıırada suÇ)ll ~ 
sahibiyle görüımüıtür. B11nlar da de bulunmadığı bir ıırada Oıman dan Mehmet anaızm H.-ıt°:I• 
ıunları söylemitlerdir: ile üvey oğlu Mehmet tarafmdan tüne atılmış, elindeki bıçai• 1' 
"- Bu sabah gene dükkan, içinde 60 lira bulunan yatağı ile aarun iki yerine aaplamıttrr· 

1 
dükkan gezdik. Birkaç çuval şe · ı eşyalarının çalındığını iddia etmiş mak istiyen Mehı_netle 0ıııı•11 

ker aradık. Bulamadık ... Ocakları tir. Bu iddialar üzerine Hasan po kalanmıtlardır. ,. . 



.. --
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ençler, orta 
yaşı 1 ı ar ve Ticaret odası Akdeniz limanlarımız 

~ i h ti y arlar "Ttl~~'~?~!hsmo kô.fi vapur· istiqorlar 
l/:Jlııd., "Sınıf mücadele- lerincle Çalqmak noktatmclan hll& malını lpotlk ederek 

teJi ortadan bldınnak ite JU1Jor idiJM, niçin tekaüt ot- a alabilir mi? Ttlcearlar vapur selerlerlnln yetecek dere-
~ı. ça!ıwar. Fa- da? Tekaüt old.ıJu. neden pae p:.:.. o.ı... ı;ihhiwıJ\o ':..,. cede olmayıfıodao ti kAyet etmektedirler 

... Miicaclelen,, ni, omm hük6met biitçelinden sipcleai,-le nom..J müee1eıeler, tiiccarlar ft Bqta Aatal,a olmak &zere Akde- den )1lk1U gelea Tapulara pek ~ 
iG)or. para al11or? henJr•lw arumda biiJük bir an· nlzin .,.. bmlre adar olaa Adalar mal Jiikletilememekte Te kaptanlana 

1111111 iatiJor !,, Banda herba bir "hileiter'i)'e,. ket llÇD'qlD'. Bu ankette geçen çar denlzlnln diler U....ları, deniZ)'ol • bUtiln hUsnllnlyetlne ratmea •PUJ'C 
!'r'2 .;_~•il• Yerilmelidir r,, ,&iiyorcla. ..... - IÜDi Oda mecliainde Pi • ları Te vapareulak aesretesıne, ba - • .kadar girtüriilea mal bir ~ kerel• 
:~ı,, Biri: .. riiltiilü mOnak•p.lara aebep olan llillere yapılan aeferterden fiklyette tferl çemlmektedlr. Halbuki ini bil• 

.._,__ --ı •d---' .. L -L - Hani yaktiJe iki ıı.. yerden bulanarak milraeaat etmf§lerdir. in .. _ ıı rt fhra- .,____ , __ --.., ~aua ı anuerucs aıa, ~ _ bu•-"'- Jatanbal tüccarlanm al& pn maımU e s .1UUA1U o..,. 
al d O kaldınldı Şimdi ..... '"'uu BJlltaaa Antalyablar mllraeaatla. -'·tfnd _, or. llla&f mır L • kadar eden bir aual tonalmakta.. lzmlre kadar T.a e .. tmet mec • 

de bu çıktı t • dedi. , nnda, •• lnebola Taparu faclaaım •e bvlyetlndedir. 
• • • cbr fazla )"tik almak mecburiyetinin nasıl 

lkiaciai haykırdı: . Bmual yine hir baanbnnı oda· b11S11l• pldlllal ine dnrek Antalya B• ,.Uzden ftktlnde tahmD ,.,.. 
- Mütekait dedikleri, Bottan- h .,.. patı hlnterllnduun yetlftlrdlği mlfU bir Od firma btıyllk zararlar 

cıda eY &:ır, ta~ 8rclek beaıer ! J& aon:luia d(:Ült• •ilini m~ı ~ mahsul8 Denfzyollan Te Vaparealak gönntltlerdlr. Da mıntakanm tadrlert 
Mademki bana ihtiyacı 7oknnq, kalara kart gösteri ere J1De sosyetesinin ktlçtlk tonajlı Taparlarlle lmalrdeld flnularm da l§tlraldle 
niçin itten çekilmlt? · müatahaUe teYcli edilmek üzere ta§ltmakta ~k sıkıntı ~ektiklerini blL Ttlrk ekonomtslaln uranna olarak de 

Oçüncüali: . para lraldumak tüc:cann hakkı dlrmektedlrler. lstlhaal mmdmlnbl ao •• eden ba Tazlyetten. kutanlma ~ 
_ Bu hal, &det hGlan8ne aire- mubr ye bir komis1oncaluk de • n1IJI& telad8f eden 1nl aJlanla Menin lanıu latemlflerdir. 

cek. .• Gelecek neall de aJDİ te7İ mek olan bu muamele,i ,..paaa -----------------------
yapmap blkacak... tGccardemekcaizmidir,pi:ruacla ıranın transit ticaretini başka 

Dördiinciaü: • blyle bir teamül Yar .mıdD'?) _. 

- Mütekaitlerin hlktmet hlt· alidir. memleketlere vermemek 
çeainden diler bir ilcret almuma İtM Oda meclill ha iti halle • 1 1 
meydan yermeineli." d-edili •• meclil uau ikiye •T için Ç8 iŞi 1 ~Of 

• • • nJtbiı için timdi ba aaal ""WllN 

Hele bu d&rilündinln fikrini 
çok sert bulmamak bbll delilClir. 
Ç&nldi tuanar .. in ld, bir adam, 
itı.tal o• ılre lmı .... Şimdi 
"1m1 tebütailn !,, diJ' kendiaini 
dil• itlerinden plrannak olar 
mu? 

Fakat. bir bet-e, .-.na de 
Ulda'fat: 

lhmdan IODl'NI iclD olama, bir 
memur pnu flyle dGfilnmelidir: 

- a:.ser Dil' venmlJ&& .... .., uuu 
. d ... ..., ........ .... 
Jim; tekatit ~fmalı beld .. elifim. 
Tekaüt o~u" • :ı1 t.k ıazüm deYlet 
kapumcltı o l.i)ıuaaldn 
Zannı: rlm ki,. mum ya Jraaua_ 

larda 1Nlla ılre clelitiklW. J&p
mahdır I 

GenÇlete inldtaf, ,...blara tec· 
riibelerinclen iatifacle ettirmek im
kiaı&n, fakat telcailtlere iatirahat, 
phat ........ tepbb.ia ı 

Teknrl17orumı Ba ,....dan, 
"Şa anda Ocretle ~ifa.il m&teka
itler itlennden edilaa.,U !,, m&nuı 
çıkanlm•ınalld1r. 

Halde Jlmon ve 
pottabl sabfları 
Umoa •• poJ'tabl atulana lullde 

satq JaP•&J& meehar edDmeterlnden 
dol&JI" tllitfetlerl 1Ufl._. Be • 
ledlrede "11 fil• alUadar Wr at de • 
•ittir Jd: 

.. _ Lime1tve porWsal tacirlerini 
enelee nln'dık. ~ Ye kea. 
clllerlle ••tablk. kaldık. O ••• U • 
·- .. ,..aı .. ~ laal .. ,. • 
ını-ada Mr ...... tlnaeıııdtlenlL 
Jreu•U..a.aı.ı.te al•m•lda 

.-almakta•· 
Ba haauta kenclilile a&&ten 

bir mubarririmize bir banlcacı de
mittir ldı 

"- S.U IOl'aD t.nb mmalr 
bt lktiaadi,.atmm en hwu nok
tuma clolmnmuttar. Bbcleki tile 
carların hemen hepei blyle hare • 
ket ederler " Almedin malmdan 
elde ettikleri paraJI Mel&ıde wr 
mek auretiel mlbtabaHi bq!arlar.,, 

M.-....;.-m. a&ft°ll*iiiü bir 
waq. .. •-lfllnW. 

•- Bir tüccar hul&S•a me. • 
tahlilin kat't "7a nmnt rizası ol
madan onun malım bir banka7a 
ipotek ,....,.- •eJ& herbansi bir 

inam trault tleantl iti •• ıh • 
terde ıeae btl7tlk bir ehemml)'et lla • 
DIUIUfllr. Şeluimbdekl alüadarlara 
p)ea ma16mata sin l'ransıa bitki -
••Uala bir allm..W bqllnlerde 
Talan.ada balamnaktaclır. Da mllme1-
.U lraa lallktmetlne lraa transit 10. 
lana 8arl7eden pPrllmesi lçbl n1 • 

mea &eldlft.e balanm111 " lnma lcla 
J'&pılacalr. ,.,.,1rtrlaklaft Wldlhllftlr. 

Dit* tarattaa lqtllzlerlll lran 
-tfurDI Bura JO)U)'Ja Te lnplfa Ya• 

pttrlarlle nakll~n tekliflerde bala • 
duklan haber Terllmektedlr. 

~-- ........... 
sin lltklliletlmlda • eok 1'1;11k Mr 
ehemmiyet Terclljl it laakkında bot 
darulmam11 n daha enel bul mlla • 
bet teşebbllsler yapılmlfbr. Hiik6ıne • 

tlmla lrama dit ticareti I~ 111rtana 
blraktıtr ea embl .,.. ea tabii )'ol olaa 
Kmldlze - Trabzon yoluna tfmdiye 
kadar iç mll1oa kllaar Ura adederels 
Adeta 7enldea yaptırmııtır. Kızıldir.e 

dmrilk tqldlltı bizzat oraya aid• 
cflmrlllder mllatepnıua aezareti al. 
tında •lalı tdllmfftlr. llkbahardaa 
tın.na b• WlJ'tlk 701 lzerlade fll 
srapdu mllnld(ep olmak &zere oto • 
bla •nfsf karalmuı mukarrerdir. 

lehrlmlıdeklalAka darlarla yap. 
bfımıı temaslardan iğrendiğimize 

dr• enelee tamamı TUrklyeden p • 
cm 1ru 1nMltllilll fftriill aneü ytıs 
de beti memleketlmfzde balanmal ta • 
dır. Fakat YUlyetln handan •nn. det 
ll1teetl mahakkek sanılıyor. 

tekilde ,.atırarak para •lamaa w -----------~-----------
abftu pJri mekutlarla blla • '9L ,Ti Maden mDbendlsl ..... ,, --..-. yetlıtlrllecek gençler 

Bir iktieatçı da tlJle dlyon D&vd Q ıe r Maden iflerinde ihtiaaa kazaır 
"-Pipumıada bu tekilde bir Çarpcla Bltpazarmda koltuk~ Bll mak here bir talebe kafilesinin 

taamül nrdD' Maaleeef baylece sizli Hasan ile Mahir bir palto ytlztln- AYrapaya s6nderilecelini yazın• 
lameli puuile kendisini farkında den kaTP etmftlerdlr. Mahir kardeş bk. Li.. mezunlan arumdan __. 
olmadan hailwıt olur. Bunun za· lerl n.uı •• lbrahlmle bir olarak Ha· çilecek olan bu kafilenin muhtelif 

sanı fena halde d8T1Btlflerdlr. 
nn illih..ı meddelerimbn eer • Kamyon çarptı zümreler üzerinde ihtiaaa k•uaa• 
'beat rekabet pi,.....ma çıkama,,., Beflktafta_ otaraa Mehmet Sabpa. cak ?:1 ıençten mürekkep olmua 
daima Qp.tma tekille alınıp ea • zarmdaa seçerken toflr Aramm 1 • takanur etmiftir. Banlar mühendia 
........ " ha 7Uzdm f°qatlarm dareslndekl llS7 namarab bmyoaet olarak memlekete döneceklerdilı 
ml•h.U lehine yübelmeeidir.,. · ~rpmq. bqmdan J&r&)amrftlr. Ye burada maden tetkilc Ye ~ 

Yangın tit" .. . d --L-- 1.-

1 Afyonlar 
GeÇen yıla gire çok 

ratbet giriyor 
B11 111' plyualarda atılan afyoa • 

Jar pk ratbet alrmekteclir. All • 
kadar dalnllhı 7aptJtı blr laeaaba 
alre lna ...ın doku ayında yapılan 
lhraeat ~ aenenln on iki &)'illa na. 
zaran iki mlslldfr. 

Fenercte Hatip M•llheddla mahal ene uau mırın e mcrnun•DMI 
leelnde Çüvboltu aokalmda 44 au- lerini ~pacaklardır. 
marab nln Ddnd katında 1Ullll pk 

mrt. btraz dişeme tahtuı ranclılı hat. Hukuk Fak O ilesinde 
de s8ndllrlllmtlffllr. 
Bir sandal devrlldl doktora lmtlhanları 

Oakfldarb Sllleyman 'Oakfldar a • 
pklarında balık a•larken pkan rh • 
gir yflz8nden sandab devrllmft, 1e • 
tlten bir mot6r tarafmdan kartanl • 
mıştır. 

Kadın yOzQnden ---.,._ ~.. 1----.......... ------ Kasımpqada oturan Akif Şişhane 
YokUfllnda ihsanın fmnına gftmft, bir 
kadm ytızflnden ihsanı döl'IDl§tlir. 
ihsanın bamarkln Mehmet, Mustafa, 
BallJ lbrahlm de Aklfl diil'IDll§Jerdlr • 

OniTenite Hukuk fakülteainia 
doktora ımıfı tedrieatma ay batmr 
dan itibaren batlanmau kararlar 
mıfbr. Bu yıl dart kiti doktora im 
tihanına girmit ve ancak bir kip 
muyaffak olmuttur Halbuki dor 
torlarımızm çoplmaaı çok arza 
edilmektedir. Gelecek yılm böyle 
netice venniyeeeii umuluyor. 

o 

Be•elt"lt kahveler 
.. ..... bhftcilerin ıra ..... 

ÇOCUKLAR! 
BADBR. sizin için her eamartesl gbB 

bir llln Yeriyor. Takip ediniz.! 

daldan blrte7e .... ,. ~ -~--~-----------------------

·~:€5~ _( __ ş_E_H __ R_İ_N_. _»_! _E_R_D_L~E __ !~ ---!ı~' _-i_,, _ __.] 

~ pddede caalanclı· e·ı t 1 1 ..., nhaw~. ı e a ma zor ugu 
Karadenlzde bU,Ok 

bir fırtına 
Dlkre§, 21 - Karadeab4e hlJft 

1J1r fll'tma .._..termifUr. Seferde 
hlau Mr tok •parlar telallktdedlr 
iv. 

Sabahları n akşamlan Şirketi Hayriye glgelerfn • 
den Wlet alulann b878k bir kısmım talebeler tefldl 
etmektedir. Ba talebeler bilet almak için basan btlylk 

•ltklllta aframaktadırlar. 
Ba ... ıe etrafmda oku111eulanmızdan Fuat f1I 

om ileri drflyor: 
•-llreldl Baırlwe taWe tpn fili~ a6onmczn iClrt. 

• 

lan Uula etmelidir. Bu ıureUe hfın flddeUI Mfrıld,,,_ 
da ~ p1CU#ıın bir gfte önintle uzun miJddd be"'- • 
111111.nnln önll alınabiUr. /la ~ glfeler hdUıamtlaıı 
kurlıılacalından flrket ,,,,.,..,,.,annuı da bruulan blll/Üll 
iatlladal ol~ır ... 

Şirketi Hayrlyenf n, hem talebenin hem de kencll 
menf aatlne unu olaa bu dllejl 7erlae aeUrm.ua& 
belderis. - - - _ ___:___ - -- - ...... 
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Kral Aıeksandrın katilıerı 
=:uaı _ ..... -

HABER - ~'lişam poıtaıı 

lneboıu faciası 

Maznunların Vapurun batma-

k ti ..., .. l .. sına sebep fazla 
a vu a ıgını us un e yük almasıdır 

alan O••ıdu•• ••ıecek • Egeye az vapur ru mış işletilmesi de ikinci 
bir sebep oluyor 

Eks şehrinde sıkı tedbirler alındı ı b 1 f · tr fı d eh ne o u aclasJ e a n a ı -
ıVlaznunlar bir şey söylemiyorlar rimizde yapılan tahkikat devam 

• • • ..,_ • ' etmektedir. Şimdiye kadar elde 
mahkemenın tayın ettıgı edilen neticelere göre en kuvvetli 

avukatı kabul etmiyorlar !~~~:"!:::~::.;~na ;:~b::!:~ 
Yugojlavya Kralmı öldüren 

Usbfilerin mubakemeai dün 25 
dakika ıürmütlür. 

Üç ıuçlu da avukatları kendi
lerine iade edilmediği müddetçe 
bir kelime biJe ıöylemiyeceklerini 
bildirmiılerdir. 

Mahkeme, suçlulara avukat ola
rak Lyon barosu ba§kanı Saudino
ti tayin etmİ§, fakat maznunlar bu• 
nu kabul etmemiıler ve kabul et
memekte ;srar da göstermİ§lerdir. 
Buna rağmen baro baıkanı, suçlu
ların arzularının hilafına olarak 
kendilerini müdafaa edeceğini bil
dirmiı ve muhakemenin taliki
ni istemi9tir. Mahkeme, hu ~tte
ğe ancak bugün öğleye kadar müb. 
let vemıııtir. 

Pe§teden gelen bir habere göre 
Cfe, muntazam Yugoıla vya pasa-

portuyla Aix şehrine gitmit olan 
iki tahıs tevkif edilmi§tir. Bundan 
batka Hırvat göçmenler kurufo ta· 
rafından mahkeme riyasetine bir 
telgraf gonderilmi1, bunda, Yu -
goılavya naayonaHstlerinin maz -
nunların müdafaa avukatı Deıbo -
nu öldürmeye karar verdikleri bil
dirilmittir. 

Bunun üzerine Aix ıebrinde 
sıkı inzibati tedbirler alınmııtır. 

Avukat Deabon, diin de yazdı
fımız gibi mahkemeye kartı afır 
ve şiddetli hücumlar yaptığı için 
ıalondan çrkarrlmıı ve avukatlık 
yapmaktan menedilmit olan zaı. 
tır. 

Yugos!avya nasyonalistlerinin 
bu avukat: öldürmek ittemelerinin 
ıebebi de, kendi krallarını öldüren 
katilleri müdafaa etmeyi üzerine 
almurdır. 

devrilmif olmasıdır. 
Gemi mürettebatından kaba -

halli olmıyanlar ba!ka yerlere yer
leştirilecekler, kabahati görülenler 
açığa çıkarılacaklardır. 

Diğer taraftan b114ka hatlarda 
if liyen bazı vapurlanmJZID da çü
rük olduğuna dair dolaıan idJia
lar, alakadar makamlar tarafm· 
dan tiddetle tel. zip edilmektedir. 
Vapurlarımızın hepsinin sağlam, 
ve aef er etmeğe kabiliyetli bir hal
de oldukları bildirilmektedir. 

lzmir, 20 - İnebolu gemiıinin 
çok yük aldığı teyit edilmektedir. 
Bu 'ekilde hareket etmesinin bir 
ıebebi de, -vapurculuk tirketiyle 
deniz yollan işletmesi idaresi ara· 
sındaki rekabettir. Esasen bu mev
ıimde Ege hattına ihtiyaçtan çok 
az gemi iıletilmekte Ye vapurlar 
tıklım tıklım dt>lmaktadır. 

zecri 

. 21 ~ONTESRtN ~ 

tedbirler 

iki Italyan vapurtı 
Şehrimizden bir şey alamadı 
Ilalyanlar saray bahçelerini lcabederse 
buğday tarlası haline koyacakJ~r •t", 

Btltfin dünyada ltalyaya ka.rp zee- resınt tebllfl n•etmesinl nca 
rl tedblrlerhı tatbildııe bqlanm•ım. ml§tlr.: _, • 
Bu aradadün ilk defa Türkiyede dtı 16 ikincitepin 1935 tarfhU ~dı 
tatbikata ıirişllml§tlr. Bu cümleden met kararnamm mucfblneıt. ~'t~ 
olarak Derinceden krom madeni al - tepin tarlhiM kadar, ~ :pl•P'' 
makta olan Libano nplU'Unun 7fik _ Banko dl Sfdlia, Banko ~ 
almaaına müsaade edilmemJıUr. la • Banka Nazfonale del La~'°' ı~ 
tanbul Um.anında bulunu bir Loyd dl Roma, Banka Commerdal• 1~ 
Trlyestiao npurunun da almak&a oL na, Gredito ltallana mU~ıJU bit 
duğu yllkler kontrol& tAbi tutulmut · blrlslııe hitaben razılı taı.Jıbıtdt 4" 
tur. zarf içinde olarak ltalya l{t& rtdl' 

Parla bo:ması da Od gilnden beri hlllne dsıl olma§ balun.Dlak :..,ı' 
Usteslnden lireti çıkarmıştır. Ve liret 500 n 1000 liretlik ltaly&D 1" tutllll' 
yavaı yavaş düşmete t>atlalllJ§tıT. lan, bedelleri ödenmete tAbJ 

Cenevreden blldulldiğinı care ya. ca.ktır. ttfll Jl.f'O' 
kında tanzim komitesi tekrar topla _ Bu banknotlann fhtl'YA e 11',df 
nacak " petrol, kömür, çelik ve de- laf, falı getlrmlyen Te eııt~ ~ •" 
mir gibi eşyaların da ltalyaya gönde. bulunmryan hu.sus! earl hetaP ~ptetlı 
rilmeslnin men'i imkAnlanru arqtıra. nacaktır. Bu hesapıann tJ4 d,)' 
caktır. buntan ,kıymetleri idaresinin 111,ıa • 

BUtUn dünyanın kendisine karp al- enelden vereceff müsaade ne. 1'' 
dıfı, ve almakta olduğu zecri ted _ kul Te gayrimenkul atımlarırıd~~ t~ 
birlere karşı ltalya da mukabil ted • hut muayyen mallar bedellerin k' d"' 
birler almaktadır. Bu arada Rakonf • vfyesfnde veyahut tta.Jya krtllJ~ıtı!•1 
çldekl kral sarayınm ~yırtan lcap hntnde yapılan hizmetlere ot 
ederse bufday tarlası haline Uraf e- olarak kullanabileceklerdlr· ştfıt ıf'J 
dilecektlr. Yakarda mezk6r 26 tklndtt ~ -

tarihinde biten mUhletten tol' ııslff 
800 ve fOOO llretllkler ve 1000 liretlfk banknotlar nsıdtf' 

Ankara 20 (A.A.) - İtalya Büyük krallığı dahiline girerken JO 

Elçllltf Anadolu ajansından aptıdakl edlleeektlr. ____-/ 

Şark DemlryolJarının satın alınması ... tlalkevlode Inglllzce 
--- - ---- - ---- - dersleri 

Kabataş havuzu 
temizleniyor t 

sabah, Vali Qstündağ bittB 
tetkikatta bulundu 

Şirketin idare meclisi 
dün toplantısını yaptı 
Yakında Ankaradan gelecek 

Eminönü Halkevindenı 
4 Birinci Kanun 935 den itiba· BU 

ren Evimizde İngilizce kunlan da 
açılacaktır. Bu dersler Ça11amba 

bir heyet malzemenin tutarını 

ve Cumartesi ~nleri taat ( 17) de 
verilecektir. Yazılmak isteyeıiler 
her ıün Caaaloğlundaki Ev~i~ 
Merkez bürotuna. gelerek kaf.ıtla· 
nıu yaptırabilirler. 

tespit edecek T k d Şark demtryoUarı §lrketi lilimedar. reisi ile Parlsten relen aza dUn Garbi ra ya a 
ları dün şirket meriieıinde senelik a~~m ~onvansiyonelle l'arise dön - bı·r soygunculuk 
toptant.ılarını yapmışlardır. muılerdar. 

Şirektin Partstekl mtclbi idare reisi Diğer taraftan aldığımrı malftma· 7 klş;llk bir çete 
Baki ile azalardnn l'tlar5el Malzak ta göre, prk demiryollarının satın - M o 1 im kQ yO n Q 
bu toplantıda bulunmak üzere evvelki alınması işi etrafında Nafta Bakanlı - S 
giln gelmişlerdir. Hükftmet narnına ğmca tetkikler 1&Prlmaktadır. Ya • bastı 
Burhaneddin ve SalA.haddin bolun - kında müteh~l8lardan mürekkep bir KUy zeoglnlerlotn 
muşlardır. Bir buçuk saat silren top- heyetin Ankar.v.dan gelerek Şark de • l 1 
lantıda ~irketfn bir uneHk çalrşmaeı miryollan idaresinin tesisat ve malze. işkence 1 e para arlDJ 
•e blttn~osu gözden geçirilmi!tlr. melerlne kıymet koyaağı aöylenmek alıp kaçtı 

Toplantıda §İrketin satın alınma tedtr. Bu heyetin vereceii rapor tize· 
me.qeJcsi etrafında da görüşmeler ya. rlne satınalınma nıli7.akerelerlne baş.. 

u..-,.a- •••• --- .-.--1- .....-.... t. 
tanbul VaJi ve belediye rtisi Muhiddin 
Ostiindat, otomobilile ve ınalyetinde 
alAkadar zatlarla Kabataş lakeleslne 
giderek tetkikatta bulunmuıtur. 

Epeyce zamandır Kabalaf hanu .. 
nun doldutundan, pil olduğundan, n 
hele umumf abdesthanenin dursun ıu 
ya akıp dvann slhhatlne zarar ver -
diğinden ıik!lyet edilmekteydi. Gaze
temiz de bu haklı olk!yetlere mütead... 
dlt defalar sUtunlannı açmııtır. 

Netrlyat, ınhhat mUdUrlUtünUn dik 
katini celbetmlt. havuza u.hlp bulu -
nan maliyeye, şayet tedabir almazsa 
muayyen bir müddet zarfmcb. havuzu 
kapatacağını bildlrmlttfr. Bunllll &ze
rine, harekete geçllml§tlr. 

İstanbul valisi Muhiddin C'ı!ltln -
dağın da bu Mbahkl ziyareti bundan 
dola11drr. Muhiddin 'OstUndat, hava-

--- _ ••""°'-llUOl oaa.a..& ..,,_.., ~ 
metle görüşmUt: 

- Buramm niçin 
taratmadm, ha halde 
ml§tlr. 

Ba1 Ahmet t!eı er~ 
- TaahbUdOmde böyle ff11 

tul dl71 cenp vermiştir te-1' 
Bunun üzerine, havuzun artıl'ted~I" 

tutulması için icap eden bütil;,, ş~ ~ 
terin alınması aruında, bilh , p~ 
desthanenln de iskelenin yanJll 
mUD.Mlp görtllmüştfir. ~ 

LA.kin baraşı da suyu dtırı;1~~ 
koy oldofu için heU.nın ota1;r. 1311~, 
mest muvafık olmasa gerek 11ı?ı''. 
rafmen Kabata§ havuzunıııt ıı•'" il 
temizletilmek istenmesi, d~~,tfıt '/ 
rafından derhal duyutmnt. 

memnuniyet u;randırmıştrr• 
prldığı söylenmektedir. Meclisi idare lanacaktır. 

Dün gelen Garbi Trakya gaıetelerl 
21 blrinciteşrln günü omuzlarında lu
sa manliherler ve sırtlannda ukert -------------------------
ceketler bulunan yedi kifilik bir çeıe.. Amiral Çeliko 

bd 
Feneryılmazhlat t 

Filipin adaları 
Muhtariyet 
ilan etti 

Amerikanın buna 
müsaade etmesi 
Japon istllAsını 
6ıııiemek içinmiş 
l\laniU3., 20 - ünited Pres ajansı. 

nm burad:Us.i aytarı bütün halkın iş -
tirakile Filipin adalarının muhtariyet 
lerini ilan ettiklerini bildirmiştir. 

Bertin, 20 - Alman istihbarat bil .. 
roeunun Maniladaki aytarının bildir .. 
diğine göre l<"'illpin adalarınm muh • 
tariyetinin ilanında Amerika parlA .. 
mentosunun ileri gelen aı.alarite mat. 
buat aytarları ve Amerikada tanın • 
mış 80 kişi bulunmuştur. 

Y ent Piliç in hükumetinin ilk reisi 
Qaezon iJk nutkunda, yeni hiikQmetln 
kanunu esasiye riayet ve adalann tim 
diye kadar takip ettiği siyasete devam 
edeceğini söylemiştir. 

Flltpln bükO.meti rci.si Quezon'dan 
ince söz alan Birleşik Amerika hükt. 

metinin harbiye nazırı Deon Amerika 
reisicumhuru Roosevelt namına söyle_ 
diği nutkunda adalar balkının muh • 
tarfyet kazandrğını ve adalar halkına 
tamamile itimadı bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Adaların muhtariyet il!nına kadar 
valisi bulunan Apson yeni hükQmete 
Amerika komiseri ol~rak tayin edil -
miştir. 

Amerikalıların bu suretle Japon • 
yalılar tarafından işgal edilmesi mev 
ıuubahs olan bu adalann istiklalini 
kendi himaye.'!i altında ilin ettirmesi 
Japon tehlikesini önlemek içindir. 

lhtllAs 
ızm~r iş Bankası 

hesabı cari 
memuru 2400 llra 

iht ıas etti 
lzmir, 20 - Iı bankası heıabı 

cart memuru Suphi 2400 lira ih· 
tilastan dolayı tevkif edildi. Pa • 
ranm 2100 lirası bulunmuf, bera· 
her f&!&dığı Hürmüz de tevkif c:· 

lunmutb.ır• 

nin Kavacık nahiyesine bağlı Müslim 
köyüne lnt bir l>Mkııı 1aptıtını yaz - lskajarak deniz 
maktadırlar. Çete, Mehmet oğlu V~J· barblOID galtb( 78 
sel isminde bir çobandan köyde kim.. 
lerln zensin olduğunu ve hanıl nler- yaşında llldtl 
de oturduklarını sormuştur. Bundan Genel sav&§ta 31mayıs191' da Ska 
sonra çobanı zorla. önlerine katarak jarak denb; muharebesini kazanan A
evvelA Osman oğlu Süleymaıun evine mJral Lort ~liko dün akşam saat 8,.10 
girmişler, dlpçiklt' alnından yarala .. da Londrada ölmttftUr. 
mrşlar, ateşte kızdırdıklan demirler. Amiral, aynı 11 nete mltafekentn 
le dağhyarak 10000 drahmi.sini ve km- yıld8ntlmtl ıne?Mt.lne lttirak ettik .. 
nın cihazını alıp çıkmışlardır. Bundan ten sonra hast.alannıı§tı. A11tlralfn 8-
sonm Silleymanın ihtiyar babasmm lilmil bütün lng11teredı bU,.Ok bir te -
evine girmişler, ihtfyan yatağından eMUr oyandırmıftc?. 
kaldırarak dövmüşler ve 19100 drahmi Lord Celifo 76 f&flDda tdl. 
22 gümüş ınecidiyesinl alarak savu§- ------------
muşlardrr. Köy halkı şimdi geceleri ZA Y1 - Kuınkapı ortamektebln -
sıra ile nöbet beklemektedir. Bu vaka den aldıltm tudilnuımeyl zari ııtbn. 
Garbi Trakyada büyük bir heyeauı Yenisini alacafımdan hUknıü 1oktur. 
uyandrrmı,tır. 309 Adem. 

akşam toplaP•1:,, 
Feael'TflınU 8Por kaJibl _. 

IJiıaclaa: ~ i!4 
Çok öntınll bir lof slrl~Jl,,,., 

btHtlı kulOp UyelertırıldJl ~ ıt!.~ 
camartest ıttnU akpmı sa8 ,_.,. 
Fenerde kalttp Jllerkeslll• ff 
udllerta. _/ 

Bir otomobil v 
motosiklete ÇS~~-

11usan TabhQdea ~.,.,., ~ 
maralı otomobil aaatla .~ -
etlnri binbapnın btndlJI 11 tfll bf~ 
le prpıpuf, motoelkl•ı ltl'f tll 
le -lan...-. Bfıt...,. / 
olınanu~tır. ~. 

TUrk bırlsllyanlar Emlak ve Eytam 
blrllğlnln konferansı I t b I Ş b • d 

Geçen gün "Laik Türk Hıri.. .s an U U esın en : ~·fi~ 
tiyanlar birliği,, nin Beyoğlu Hal· Mütekaldln Eytam ve Eramllln Mart, 49,, 
keviı>de verdiği bir konferansta Mayıs 935 maaşlarının iskontosuna 4.~ ' 
çok. k~labalı~ bulunduğunu, Papa ~arşamba gtlnft başlanacaktır. . 1~ 
Ehımın patrıkhaneler hakkıoc:la .. .11 ıtl';/ 
hiç bir söz söylemediğini bildir • 2. ve 3.12.935 pazartesi ve ıah günleri ye.lnt~ ınalull~ 
mekte ve bu noktanm tavzihini ia· bakılacaktır. Bu tarihten ıonra mliua,ca.at eden malilll•r 
temektcdir. J& dahil olurlar. ~(273l 1738Zl 

~ 



Zl SONTBSRIN - 1935 

ARBAROSTA . •· 
INTIK 

-. Tefrika numıprası : 72 Yazan: (Va· NQ) 

dedi ki: Babam tslim Bey, ölürken 
11
Gazanfer Reisin definesini elde etmek için 

ne yapmak lazımsa yap ı ,, . 
la•m .. nn 11uaa.... ı .. _ Baracla bir lcetit nrdı. (). 

.,_ .,,, ınalk1dfı•Jd _, naala hoiufbma fakat .,.. mal • 
flrile ,,,,.,,,. lratlınlar ..... lah etti, kaçtır • d...k killrine do 
~ ..,,..W«Ur . ..... ar; ...... 
-ve' ile gülb ,,.,..., •• .,,,.. ~ • • 
~ •• ,... .. ,.,,,,,.. ,,,,. ._ -uma uma saman pnçlik tec 

M6e U. koıeu,..orlar. ş,, ._ rül.ılisliii, cahiUili ftl'. Ketit 
AeMiı IMd Embwtllt. K...., nkumı bir llahahat aibi aisJemif. 
_,. Rahl6edlr. Dola. ..,.,. "Ka,alanlan kuata dlttGl8 . 

!rjıt_,,,.,.r. n6ftbaJiscl•,............117 · 
1i7sek iti ... etmif. Dfttl-w 

Celen tiden 7ok ma, Emi • mit ki, rahiWa birle ~mdaa 
:.a--11 hüJ8k bir fellket ..._. edehilir 
"- illlalnia M91'J .. olmadıtı _ ••iaeain -..: 1-1-ı--'-- ..._ 

...... ..ı.te rahihe, etrafı dia- ... ı-·· ..... ._..,._. 
rafmdan. anlaplahllr. 

- H-aza ... Koca Y unua. ... 
ilci Türk: 
-r..r.t. ... dediler. 

~""'.'-Sis etrafa ,az kulak olun ••. 
~ L.• • ...J.!_, ____ • 

•Dl UUUClllWıD. •• - •--::-·· ...,u. ... une .•• 
Bl,teiikle tertit.tı aldıktan 
~ Dotan Bey anlatmasa bar 

"Daha ecmraları akdlamnca w 
bilsi.i' ıörıüaü artınca meeelenin 
fecaatini anlam11 •• Yicclaa mbı 
çelanele batlamq. Altık hltün am 
riinii bu hazinenin arkumdan 
dolapnaia haaretmif. 

"itte ailemizin baraya rerlet 
meaine ••babamla hellim burada. 
ki lcaleıe &., olatu•MD& aebep 
budur. 

"Babam, öltirlren, beni ,..... 
çalJrdı, bütiia lııa anlattaldaraaı 

- Benim ı.ı.m lallm e.,, hMre etlikten IOlll'& eledi ki: 

t~liiade, Gaa~er reia imim. "- E•IA4hm f Gannfer reit, 
~ ----.ı .. -ı..~- L--- bu hawineyi keneli mill ...... ı.mm il-:r~ ~- .,... ...,... .... m ma· ---. 
ne, 'llJ'llllf... ----rr..ı.:,,_,., a.-.. - ... ı ..... _. .... . 

0ç rahip, t&flan1al'Gi ~a ~ ..,, ... Hldl .. Jl·bt, .... 1-
~altir'eriai dfbttü: ÇID banda muYaffak olamadı. 

"-lalam Bey! •••• diye difüır Hazine, timdi aalaipeizdir. Bunu 
..... ·Hani 111.ketitin ölclürdüiü biz ele ıeçirmeliyiz. Hem ailemi· 
~..,, zin hem de milletimizin aaadeti 

Papaalar tesadüfleri ıarabetini ujnma kullanmalıyız. Ben, bütün 
tli"!Ün lükleri ıırada, Doian Bey, CSmrümce buna çalıfbm. Fakat 
~ laza, Gazanfer reiain ne fe • muvaffak olamadım. Adanın ne • 
~· Ye hanıi ıeheplerle hazineyi rede olduiunu kabil delil ketfe • 
~Jlraıadaya ıömdüiünü an • demiyonım. Oraya Yal"l&m bile, 
'!'l'I. defineyi elde edemem. Earar ki • 

Slsiinii f8yle bitirdi: 
w? Babam lıllm Bey, bir sin, Naşit - Erlıılrııl Sadi 
~ ten1ıa bir yerine denizi 
·--'il etmek için nöbetçi tlnderil· Şeluadebafl TURAN rı,,.ııoaullfla 
ı.c.. ft...._ Bu ıeee aat 20,3lt da -,..... vrada, lmlaima bir hııırtı 
~ Yapraklann altmda" Kleopatra 

hlann anamda bir ka11im ıia 
ft içinde de bir ketitin 

~ u ıiirerek yadma yak
~~'ona, arkadan iyice ,CSzet· 

Tarihi meşhur eaer 
5 perde 

Her tarafa tramn1 
Telefon: m.27 

~. Ml•m, elindeki koca ----------
~ bir takım pllnlar Ja • 
,...... )'Ual'mlf. 

~bu ad.mm huine,. 
...... i;in ı.a,.a. çalJlbiuu 

~-..... 

Ba .... saat 
20 •• 

Tohum 
Yaza: 

Necip Fud 
K.akürek 

tapta yuıbdD'. Bu kitap, ODU qr 
rana da fayda •eırmemiftir. Çün
kü, Ydinb m•n•lbr cinrmda taır 
kikat yaparak anladım ki, ketit 
Barba Ko.ti buraya ıelir ıelma 
c;lmiif. •• Kitap Marki F ernando a
dmcla birinde kalllllfo .. Bu da V fi' 
nediktedir. 

"Babam bunları bana anlattık· 
tan aonra: 

"- O kitabı ele pçinnenin JO 
lana bak. Fakat, bu da kili delil
dir. Çiinkü ketit, ....... bir takım 
remizlerle yazmıfbr. Banlann bir 
lmmmı ben elde edebildim. Fa· 
kat mal6matnn tamam delildir. 
Sen çalJt ve papuların ne ıuretle 
JUi yazdıklarnu aır-ı '! dedi. 

"itte, F.minecilim ! Seni niçin 
bu manutırcla ,...ıtıianı Ye re • 
mizleri &lrenmen için neden sar 
ret sarfettilimi timdi llfendin. •• 
BaJlelikle, zannettilin sibi adi 
&lr ilet olarak bllamlmadılmn 
da anlamıı oluıorean! Sen benim 
aıbclqunam. Huimnin whta • 
nm teninle birlillıte ele sevUece • 
iiz ... Fakat, ha alıp•, Maıld P• 
nando iamiacle birinin Villalı ma
nutaa ıelmit olmuı fena halde 
.............. ~ lra • 

-.. v ..... ·-lhr, Wrtlrll,lF• 
nandolarla hm•• seçemlJoıda. 
Demek iri emelinde muvaffak ot 
da. Alellcele barap aelitimin w 
behi lnadm: Felaketin lalne ~. 
mek için çalqal•. Neler dini • 
JW, aa&,abm... Fakat, her..,dea 
enet, ta F ernandonan bir it la • 
'Vll'lllU-. m&ni olmalı,n. 

(Deoamı OClr) 

Fransı% tigatroaıı 

HALK OPERETi 

Baakpm 20,30 da 

BAY· BAYAN 

Birik operet 
Son Hafta 

Ymnlar: •a1unat Fftflrf ft N-.C 
R8fl& Mtlllk: Bım Ti &llledtlbı 
ANI. 

Glfl ıtlndb qıktır. Teletoa: '1819 
llll/fdlar: 25 - 50 - 75 1' 100 Lota: ---300 , 
Pek Ja)madaı TBW TURNA 

ZAYi - Mtib.rllml •JI ettim. Ye. 
nlabal kudırdılnadaa Mklainin hflk • 
•8 yokhar. MeddlyeldiJlnde •ite • 
kalt KAznn. 

1 

Bulmacamızı 
kazananların 

isimlerini yazıyoruz 
Yakanya NS1Blnl koydatumu balı - Bekir, 0.manbey Benzinci, 40 - A 

maeayı, maalesef bu sefer çok az kişi leko, Beyoflu kahveci ve ahçı, 41 -
halletmiıtir. Auai Ozcu, lstaabul Şeref sokak 3, 

Bize ıelen mektuplar arasmda '2 - Ahmet Asena, Aksaray Nalrna 
ancak dofru olarak 43 kişi, elliye ka· sokak 30 No., 43 - Zaharya Yenevne 
dar da yan dotnı bulmuştur. Bun • Kambaraa yokaaa Kapıkola 80blı 
dan bu bulmacamıma il~ olduğunu Hayri apartıman 5 No. 
anladık. Dandan aonra blyle güç bu
lunacak bulmacalar ko7mıyacak bL 
se halledip ... tlenalerla fazla fazla 
hedl1e kı•• .. larnu teala edeceğiz. 
Bize nta•lanma erkea ıl•deriniz. 
Adremafzt ~ık yuıms. Basılan yal 
nm lambü 7arazarak alnderiyorlar. 
Böylelai, Wra halletmlf olalar bi· 
le 9&11IİllJor. Haberleri olnn. 

PO'l'OCRAF MAKINBSI 
KAZANANLAR: 

KARTPOSTAL KAZANLAR: 
44 - Derç Çalyan, Samatya Miltt 

MUdafaa caddesi 52 No. 45 - Celi • 
det Giray, 1ai ••ilim mektebi orta 
kısımdan, 46 - 1060 Fe71az. latan • 
bul erkek lisesi C, C-47 - Feride Al 
tut, Çengelkly havuzhqı 16, 48 -
Jeorjfya, Samatya Çakmak aokak 11. 
'9 - HamdL Taksim Kazaaa 80kak 
1! No. 50 - 98 irfan Abaray 45 nd 
ilk okaL 

1 - ..,_,ıu Sea lıllfeldn Remzi, ----------
SULU BOYA TAKDll KAZAN 
2 - luuenUer ur nmaarada 

Fela.t. 
KOLOKYA KAZANAN 

3 - Hacer, Kad*IT puar llo111 
bekç181bk N .. I, 

BlSKm KAZA:NANLAJlı 
C-- A, F. Katal l'.a N.-.ra 7 

5 - 599 Barhaa llellktal 18 ad Ok.. .... -KIT AP KAZANLA1l: 
1 - Bilen&, poata telp'af miidtlrU 

otla, 'I Cemal, Karaatbnriik 50 No. 
8 - Ptb1aan JatlkW caddesi 185 No. 
9 - 588 A. Baa 1'1 nd ilkokul, 10 -
a. ı. .. n, Dartwafaka lisesi, u -m 
ı...an Dermu, E)'llp 38 nd mektep 
S. 58, 12-728 L6tfullah Şevki ö. En. 
ıtn, ütubal erkek lllesl, 

KARAMELA. KAZANANLAlt: 
11 ı.,.a'I, s.41aP 141' - '18 Ma 

afftr Brel J.etaabal Bölp aut 
mektebi ihzari 'l den, 16 - Mehmet 

HERVEA 
TOrldyede t..u DU1DUU1 24111 

Çay yerine idrar ço.. 
ialtıa "HBRVEA aa • 
1111111 t&fı1u madde)'i 
istimal edenem ua • 
lal'IDIZI talmye edersi • 
nia ve vllcadunmda 
meveat tobfalerl imha 
edeerek 

Romatlzmalarclan 
halla elanuau. Pula maltmat al 
lllak latfyenler Galatada Vo)'ftda a• 
deelnde Unlyon hanında '9 n11111ara• 
•Loactrada B. D.L.BE mlstemlWce • 
ler mtistahzaratı ithal Ye ~ aJa• 
V. Taldıabe mtlraeaat ecliais. 

..... im ... Galata U9 
l>repil mtral Dorlaa dikktnJa • 

rmda .,. bllehlle eaaaelerden ara • 
yum. • 

Yllklel Aynahçeşme Al sokak 19 No. ------------

......_ &AZANüıııA!h Muayenehant: ~idi 
11 - .. NDIU, ....._. .._ 8- C'll.U,. ft Aiıetbe ••ı..-sı 

8eld,17-N•ttTudqll..ıoteU Df'ı ÇiPRUT 
yazganı, 18 - 180 Neel& Kaua, Ba • • 
kırldiJ blrind okal, Beyoflu, Rus sefarethanesi •raaın. 

DBrl'ER KAZANANLAR: da pcJ8ta sokajı köşesinde Mey 
menet apartımuma tapnmqtır. 

19 - 361 NOTia Osılner, Ipk ı-. •--•Telefon: '335.\•--.. 
at 81D1f 4 dea, 2Ô - Oman Şefti, Fa. 
lay, Batlrltly 7.eJtlallk Ömer Nad ----------
sokak 100 No.. 21 - '19 Resan, Kaclı • 
k87, im orta okula, 22 .._ 44 Sellmed. 
din n d mektep, ~ Samime Sa. 
mlh, 3 eti llkmektep. 2' Sadık Taneel 
KamkaPI Nipneumda, Yanık Till • 

iyi bir terzi mı 
anyonun uz 

işte size bir adres ı 
bentçl eaall lw1mada 23 No. r----------. ... 

CETVEL KAZANLARı 
25 - Sedat, Kadıköy nhtnn cad. 

desi 43 No. 28 - Zehra, Eyflp Balar. 
k87 ea4dMI No. 45 , 27-Zllml Moean, 
Zonpldak Ollmanb hanhsr ftZllecla.. 
n otla, 28 - 32 Yapr SUheylA, '9 
ea llkmektep, 29-22.1 Yaşar, tl'skU.. 

IHSAN YAVUZ 
Kadm Ye Erkek Tenlll 

fstaabal - Yealpoltaae Uqı11ada 
foto Nar yuııada Letafet buıada 

dar 21 nd mektep, 3t - tl'akl, Sa • ----------
matya Btremr~ fhnendifer caddesi, 
45 No. 

ATATCRK'ON RENKLi RESMiNi 
KAZANANLAR 

31 - 951 Sadettin, Leyli tıp talebe 
7anlanda, 32 - Nadir idris, Bakır • 
kly istasyonunda, 33 - 11 Nezahet 
Aykut, Byflp 38 nd llkmektep, 34 -
M. Orkant, Vlpe zade Abaa Lltif ao 
kak 1 No., 35-Leoa 4hrahuaran, 
Berell• AmaaJı Meaelt '9 No., 38 -
733 Gaıı, Tnçel, Pertnalyal lisesi 
sınıf 10, n - GU~ SUleymaniye 6• 
38 - Bllent ftl"OI. Bo)'Mlkly 115, 39 

• 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 
ıstanbul Ankara Caddesi 

Posta 1ı-... ı lataebal 214 
Teıgrot adresı: ıstanbul HABER 

Vazı ısıert te&ofonu : H871 
ıoare ve 11an .. : Hl70 

ABONE ŞARTLARI 
r.,1ı;,_ & ..... 
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"Erkek ruhları kadın 
"l'

1

ılan timsah ve hl d d h · ' 
kertenkele nesillerini ru arın an a a geveze._,, 

kurutacak mı? Kad~n r:,u~ıarı pek a~ır ba~h 
olur, ısp!rtızrne tecrubelerıne 

Londradan yazılıyor: 

"Bin timsah, on bin kertenkele is • 
teniyor ••• Eğer mümkünse elinizdeki 
karayılanlan, boğa ve su yılanlarını 

gönderebilirsiniz .. Harekete geçiniz. 
ı.ondra hepsini satın alacak.'.,, 

Size garip görünen bu sipariş, emiıı 
olunuz ki, Zahife avcılarına vakit va· 
kit ,·erilen emirler arasındadır. 

Bu siparişlerin sebebi kadrn mo • 
dasıdır. Anlaşıldığına göre modern 
kadın. asırlar -ve asırlarca önceki yı -
lan cazibesini yeniden sezmiş ve ona 
kapılmıştır. Bugün en zehirli ve kor
kunç yılanlar, modern kadına ayak
kabr, çanta, balTul, şemsiye sapr ve di
ğer siisler temin ediyor. 

Yılan derisi neyinden derilerle ya
pılmış ayakkabılar, dünya ayakkabı -
cıhk aleminde müthiş bir ihtilal yap 
tı ! Ve bu son sekiz yıl içinde oldu. 

Yalnız şunu da söylemek lazmıdır 
ki ka~ın eşyası için harcanış, tabiatin 
müvazenesini de bozmuyor değil! ..• 

Binlerce yılan, timsah, kertenkele
nin öldürülüşü, bunlardan bir çoğunu 
bize faydalı olan işlerinden ahkoyu -
yor. Mesela, yılan ve büyük kerten • 
kelelerin öldürülme~i ile fare gibi za 
rnrh hayvanları yok etmek üzere ta
biat "tarafından hazırlanmış unsurlar 
ortadan kalkıyor. 

Yılanlar farelerin en gizli yuvala
rına kadar girer ve onları yavrularile 
beraber mah-vederler. Karayılanlar, 

"kamrş faresi,, denen büyük farelerin 
en amansız düşmanıdır. Bu fareler en 
ziyade şeker kamrşı tarlalarında gö _ 
riilür. 

ı\vusturalya hükumeti 1933 senesin 
de l\leksikaya bir ilmi heyet göndere 
ı·ek oradaki ziraatçilerin tarla ve çift
liklerini büyük fareler, tilkiler ve ya
bani kedilerden nasıl koruduklarını 

öğrenmek istemişti. Sonunda bu he • 
yet anladc ki, l\leksikahlar bekçi kö · 
pek gibi, karayılan besliyorlar. Kara. 
yılanların bulunduğu yerlerden tav -
şanlar ve diğer bozucu hayvanlar de1· 
hal uzaklaşıyor. 

Modern deri tacirleri şimdi Cava 
karayılanrnı yılanlann krnlicesi ola. 
rak ı::ıaymaktadırlar. Çünkü bu yıla -
nm iizerinde. baklava şeklinde meş -
hur rengi ve beyaz desenler vardır. 
Bunlardan ise çok pahalı ayakkaplar 
yapılıyor. 

Bu yrlanlarrn derlc;i, ayakkabıcı -
lara metre ile satılır. Cava ydanının 
metresi iki lira kadardir.Halbnki Hint 
karayı1anmmki daha ucuzdur. Metresj 
iki lira tutmaz. 

Cava :yılanı adı verilen bu yılan 
ayni zamanda Burmada ve Hindi Çi -
nide de bulunur. Ek~eriyetle eski bi · 
nalarda yaşar ve bilhassa avrnı ara
mak üzere geceleyin çıkar. 

Karayılanlar, dokuz türJüdür. Ve 
iklimi onlara yarıyacak kadar sılak 
olan her yerde bulunabilirler,. 

Cava yılanından sonra Hint kara
yrlanı geliyor ki, yılan derisinden a -
yakkabı giyenlerce pek mahbulclur. Bu 
yrlanm sırtr da kül rengi veya sanm
trak kahve rengi zemin üzerinde, ke -
narları siyah kırmızımtrak kumral 
beneklerle süslüdür. 

J\arayılanlarr avlamak ve öldür · 
mek çok tehlikeli bir iştir, çok maha
rete mütevakkıftır. Yılan siiratle di.iş 
manının üzerine atılır. sarılır, sıkar. 

Su yılanlan açık ve koyu kül renk
lerindedir. Bunlara "Karung yılanla. 
rı .. da denir. Bu yılanların derileri, 
cnliliklerine göre ve santimetre he · 
sabile satılır. 

Riiyük kertenkele derileri o kadar 
para eder ki, bir çok yerliler yalmz 
bunları araştırıryor dense yeridir, Bü 
yüklnğünlin darecec::ile ~üpheı::iz fiyatı 
da artıyor. Kertenkele derisinin üzerin 1 

dt'ki benekler pek güzeldir. 
En pahalı ayakkabılar halka be -

nekli kertenkelelerden yapılır. Bu 

hayvanların derileri halka şeklinde 

siyah ve beyaz beneklerle süslüdür. 
Bir ~ok kertenkele derileri Holan

daya ait şarki Hint adalarından gelir. 
Oralardan dünyanın en büyük kerten 
keteleri bulunur. 

Cenubi Afrikanm Monitor kerten _ 
keleleri de büyüktür. Bir metreyi a _ 
san uzunlukları vardll". 1 

Bır zamanlar Cenubi Amerika ,.e 
Hindistamn su kenarlarında yığın ı 

halinde görülen timsahlar şimdi azaJ. I 
ın~tır. 

En kıymetli olanları yavru tim -
sahlardır. Bunlardan ayakkabılar ya 
pılır. Büyük timsahlardan da bavul 
el çantaları yapılır. 

Timsahın büyümesi seneler sürer, 
dediklerine göre her elli senede yarım 
santim kadar genişliyorlar. Bunlar 
vurulmak suretile avlanırlar. 

Yılan, kertenkele ''e ti~sahları bir 
arada yetiştirmek iyi neticeler ver _ 
miyor; Çünkü biribirlerini yiyorlar. 

Yılan ve kertenkele derileri bliyük j 
şehirlere gelince, debağhanelere r.-i 
der ve orada kimyevi surette ter 1 i: ı 

edilirler. Sonra kmşıklıklarrnı gi•'cr ' 
mek için gererler. lcap ederse boy~r . 
lar da .• Sonra depolara konulur Yl' 

büyük ayakkabıcılar gelip alırlar. 
O depoları görmelisiniz .. Asırlar -

dan beri insan lann korktuğu hayvan 
larm derileri bir modern kadmın aya. 
ğını tezyin etmek için ne muti bir hal
de dururlar. 

Bir zamanlar ormanlarda müthiş 
bir tehlike unsuru olan onlar, şimdi 
güzel birer ticaret mataıdırlar. Güzel 
dirler. Fakat hayali biraz geni5 olan -
lan hata korkudan ürperten bir gü · 
zellik ..• 

;;: . 

pek nadir gelirlernıiş ! 
Bu seferki tayyare piyangosu 

çekilmeden evvel b:r takım dedi 
kodular olmuştu. Ankarada bir is· 
pirtizme tecrübesi yapıln.ış ve 
büyük ikramiyenin 2416 m.:mara·· 

ya çıkacağı anlaşılmı~ ! Bundan 
baş.ka Türkyenin daha bjr çok yer 
lerinde bu şekilde tecrübeler ya 

pılımş ve gelen ruhlara p;yango· 
nun hangi numaraya çıkacağı so
rulmuş ! Bunu takiben de bir ço~ 

yerlerden piyango direktörlüğüne 
ha~ vurularak muhtelif numaralat 
satın alınmış. 

işin garibi 25.000 lira olan bü 
yük ikram1yeyi de bu şekilde satm 
alman numaralaı·dan birinin ka · 
zanmasıdrr. 

Bu meselenin esasırun ne oldu· 
ğunu , ruh denilen şeyin mahiye • 
tini bizde bu gibi işlerin meraklı-

ları arasında ispirtizme ve manya
tizma mütehassısı hukuk işleri ta· 
kipcisi Ihsan Akıdan sorduğum za 

man gözlerini yazdığı yazıdan kal 
dırdı. Ve biraz düşündükten son
racevap verdi: 

- İnsanlar tam techizatlı bir 
elektrik makir..es~ne benzerler. 
Ruh denilen §ey ise bu makine:,• 

nizde bu işin meraklı/an ara~ırıd<. 

"/spiritizma mütehassısı,, diye tanı . 
nan llısan Akı çalışma masası başında 

harekete getiren düğme, enterep
tör olarak kabul edilebilir. 

işte bu ruh henüz anhyamadı
ğımız bir takım hassa!arı haizdir. 
Gözler, eller, söz ve tefekkür va • 

sıtalarile bu ruhlar harekete geti· 
rilebilerek kendilerile temas edi -

lebilir. Bu hadisenin tatbikatı da 
üç nevidir ki bunlara da ispirtiz . 
ma, ipnotizma ve manyatizma de
nır. 

Bilhassa ipnotizma ve manyatiz 
ma, bugün tamamile bir ilim ol - ı 
muştur. Amerikada, lngilterede. 
F ransada, Avusturya ve Alman
ya da çok büyük şöhret ka2anmış

tır. Bu ilimden en fazla istifade 
edertler doktorlar ve profesörler -
dir. Esasen asırlardır gizli kalmış 
olan bu ilmi meydana çıkaranlar 
da yine doktor ve profesörler ol -

muşlardır. Bunların başmda dok
tor R~şe, Şarl, Şarko, Bernhaym 

ve Şarl Lafonten gelirler. Bu a -
damlar pek çok eme!< sarf ederek 
hu a =mler hakkında bes!er.t.n yan 
lış fikirleri dEzeltmi~ler ve bunu 

insan'yete fayda verecek bir hale 

so!:mağa muvaffak clmu~lardır,. 

Bize gelince, eskiden böyle şey 

lerle meşgul olmak istiyenier Al -

lahm işine karışmakla ittiham edi. 

Ihsan Akı, muharririmize ispiritizmanın tJir ilim olduğunu söylüyor. 

lirler ve dinsiz sayılırlardı. Daha 
sonra da maalesef bir takım ~ar -
latan, dolandırıcı ve üfürükçüle -
rin aleti olmuştu. Üfürükçülerin, 
falcıların işten men~d:lmesi bu iti. 
barla çok isabetli bir harekettir. 

- Bu "ilim,, in tatbikat saha • 
ları en çok nereleridir? 

- Dimağ hastalıklarının teda
visinde ve operatörlükte! Bilhas
sa ameliyat olmak için kloroform 
veya eter almağa mütehammil ol
rnıyan bazı hastaların ipnotize e -

_...1.!.1.-..,ı: • 

husunm:lu ~ok kullanılır. 
.l".'lesela Pariste Kohen -;_dında 

bir dişçi, bir kadını evveli ipnoti
ze etmiş. Ondan sonra c::ok fena 
vaziyette olan dişini çıkarmıştır. 

Bunun için diş etlerin~n etrafını 

bı!:akla a~mış ve pek çok kan ak·· 
mıqtır. Herhangi bir insanın ta -
hammül e :'emiyeceği bu iztırabı 
kadın cyan:lıktan sonra hi~ duy
n:ıdı'.!ını cöylemişt:r. Daha böyle 
n:ce n~ce ''a~:'a!ar o!mu~tur. 

- Akıl hastalıklarında oyna · 
dı·ğı rol nedir? 

- Türlü türlü akıl hastalıklar1 
var. ipnotizma ile bunların bazda 
rı tedavi edilebilir. Size buna dair 
de bir vak'a anlatay.>:m: 

Adamın biri kafatasının içine 
bir kuşun girmiş olduğuna inan • 
mak suretile çıldırmıştı. Doktor
ların hü.ti.•.n çalışmaları, banyolar, 
b;r türlü mfabet netice veremiyor. 
<!u. Adam: 

- Benim kafamın içine kuş 
g1rdi. Şimdi yuva yapıyor, diyor, 
başka söz söylemiyordu. 

Hastayı muayene eden bir dok· 
tor tedavi tarzını değiştirmeğe 
karar vererek kendisini İpnotize 

etmiş ve kafasının içinde bulunan 

kuşun d!şarıya çıkmak isteJiğini 

kendisine telkin etmiş. Bu telkini 
bir müddet devam ettirdikten 

sonra bir gün gizlice elinde sak
ladığı bir kuş.u birdenbire kulağı
nın dibinde serbest bırakmak sı.ı
retiyle kuşun kafasından çıktığı· 

na kedisini inandırmıştır. 

Birkaç ay sonra da adam iyile
~e :- ek hastahaneden çı•kmıştır. Bun 
ları söylemekten maksadım, hu 
yolla elc!e edilen, ve edilebiıece!~ 

fay daları ·~ar et e1me:;tir. 

- lsp;rtiz::na ile ipnotizrr.a ara-I 
smdaki fark nedir? 

- ipnotizma, bir kimseyi doğ 
rudan doğruya uyutmak suretiyle 
yapılan ameliyedir. lspirtizma is«' 
gene insanlardaki elektrikiyet ku" 
vetinden istifade ederek başka bir 
ruhla temasa ge~mektir. Bu da 
ekseriya masa ile yapılır. 

- Peki masa ile ruh nasıl da" 
vet edilir? 

- Mecliste bulunanlar masa" 
nın etrafına otururlar. Parmak· 
larını birbirlerinin parmakların• 

değecek şekilde masanın üzerin' 
• ,, 1 , -hıc:ıuege başıarıcu. , ... 

suretle bir nevi elektrik devresi 
hasıl olur. Bu sırada ruh gt:lerel< 
masayı hareket ettirmeğe başlar• 

- Ya ruhla muhahereye girİf" 
mek için hangi vasıtaya müracaat 
edilir? 

- Bir ruhla muhabere etıne1' 
için en iyi vasıta medyumdur. Li
kin bir ruhla temasa geçebilıne1' 
için iyi bir medyum yetiştirıne1' 
lazımdır. Bir medyunun ruhla te:" 
masa geçebilmesi için uyku.da al" 
hncı dereceye kadar derinleşebil" 
mesi lazimdır k: bu da medyuınıııı 
hususi bir kabiliyet sahibi olması" 
na bağlıdır. 

-Ruhlar en çok ne isterler? 

- Hayırla yadedilmelerini ... 

Ihsan Alodan ayrılırken soJI 

bir sual sordum: 

- Hemen hemen bütün tecrübe 
lerde erkek ruhlar geliyorlarıxııf• 
Yoksa erkek ruhlariyle kadın rııb 
lan arasmda bir fark var mıdır? 

lspirtizma mütehassısı bu ıo 
sual karşısında bir hayli dü~ündii 
Nihayet kafasını kaşıyarak ce\'a 

verdi: 

- Esas itibariyle bir fark yol< 
tur. Fakat nasıl beden itibariyl 
erkekler kadınlardan daha kıı" 
vetli iseler ruh itibarile de arad 

böyle bir fark vardır. Kadmla 
dünyada erkeklerden daha ge\'eı 
olmalarına rağmen ruhları çok ş 
ğır başlıdır. Pek nadir gelirle 

ve kendilerine sorulan sualler 
pek az cevap verirler. 

ıh A b . b' .. bi san kı enı ır gun 
tecrübeye davet edeceğini de ,,a 
detti. Okuyucularıma cok Dlera 

~ b 
lr o!acağı rnuhakl·:ık bulunan 
ha :liseyi d~ tafs:Iatiyle anbta~ 
C'ım. 

Murat SERTOGLLI 
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lsp~nyc§lnon lb©ğca 
tarröh~ karrn~oy©rr 
Bu kanlı ve zalim oyunlar 

At yerine otomobil, toreador yerine 
palyaçolar kullanmak suretile 

Ca1tan 
aşağı 

sırma 

İ§lemeli 

kadife 

maskaralaştırıldı. Artık 
bl::;bütün kalkmak üzere. 

elbiseleri giymif 
kadın kılığına 

giren bu palya · 
ço yaptığı tuhal 
h:ıreket~erle se -
yircilP.ri hahha • 
h:ıdan katılı 

maktadır. 

'Arkcmnda iki yardımcm ile birİilıte bu aclam. 
boğanın b!>ynuzlanna yap~tığı g"bi onu yere 

deııvmeğe uirGfmcık tadır. Oyun oldukçCJ 
tehlikelidir; çünkü döviif boğalar 
henüz böyle gürqlere all§hnlmıf 
değildir. Mudricl'den yazılıyor: 

lspanrnlların kanlı , .e zalim boğa 
:~te?lerİne karşı son otuz yıl içinC:e tirdiği boğalar bir tek boynuz YUruşi. 
•nlerce kişi protestolar yağdırmış, le bir atın işkembesini deşmek ve onu 

~akat son zamanlara kadar bu feryat. cansız olarak yere sermekle tanınmı~ 

1~tını kimseciklere dinletemcmişlerdi. tı. Bunların tanesi bizim paramızb 
tot.esto.cuların verdikleri nutuklar, 500 liraya satılmaktaydı. İkinci dere· 

J"ll(ld ıklnn ateşli makaleler sanki hoğa cedeki çiftliklerin yetiştirdikleri dö. 
tllreşlerine bir reklam gibi hizmet et- YÜŞ boğaları da 350 liraya satılırdi! lıı 
ll'ıiş ,.e oyunlara daha çok kalabalığın ispanyada muhtelif bUyük ve önem 

• 0 bep olmuştu. Jf 225 dövüf ringi vardı. Ve buralar 
.•. erde boğa güreşlcrini-ı ' da senede 6000 at ile 1300 boğa öldü. 

h~sbütün güzden diişmesi için çok te. """ """' rülmekteydi. 
thr)i bir silah bulunmuştur. Şimdi Is- - İspanyanın çok kanlı Ye zalim bofa 
~nyada hakiki boğalara karşısına l' a§lı ve •ııka bir at yerine ıık bir otomobile binmif olan Pilıador elindeki ıiıle boğayı kızdırmakta dır -'Hövüşleri artık tarihe karışmak üze 
~rlonun kılığına sokulmuş ve elint: ı redir. 
keskin, ucu sini bir kılıç yerine sade- ı da hay,·anı kızdıracak, işkence yapa. nın ucunu bütün gticiiyle zavallı hay. işte bu cambazlıklar bitükten son.. -------------"'--

500 kişılil~ zigafet '' bir şemsiye ,·erilmiş yalancı pehli cak \'e öldürecek olanlar sırma işlen.. \'anın karnına saplar. At da bunun ü- ra Banderillerolar ellerindeki şişleri 
~anlar çıkarılmaktadır. Böylece boğa miş kadife elbiselerle dolaşırlar. zerine yere devrilir. Üstündeki süvari hay,•anın omuzuna saplarlar. Şişler 
tiireşi maskaralaştmlarak hakiki gü. Nihayet boru çalarak ring boşaltı- bu sırada yere atlamış ve koşmağa hayvanı artık kızgınlıktan çılgın bir 
teşçilerin kalbi kırılmıştır. ı hr. Bunun üzerine güreşleri kontrol başlamıştır. hale sokmuştur. Gene bir ~ı-,.. • ar· ı~ 

Bir seferinde de boğanın karşısına eden teşkilatın başkanı ayağa kalka. Ara sıra bir boğa, atı yere devirdik ye ringe güreşin en son yıldızı olan l 

ı\1ilyoner Rey. 
noldı Albreti • 
.ıi'nin ı .. rıs. ta · 

l'llancı pehlivan otomobille çıkarıl- rak boğaların karanlıkta tutuldukları ten sonra çok çabuk davranır ve boy. "mantador,. elindekin kılıçla girer. 
ltlı!Hır. Boğa, seyircilerin kahknhaları hücrelerin altın anahtarını fırlatıp a- nuzunu, henz knçmağa vakit bulama. O da bir kaç hile ve oyun yap. 
'.tasında her nasılsa otomobilin tas _ tar.Hücrenin kapısı açılır açılmaz kız- mış olan, süvarinin bacağına da sap- tıktan sonra boğanın hücumunu kar. 
tıtini boynuzile patlatmağa mu\'affak gın boğa gürültü ile soluk alarak, ho- lar. Fakat bunda hiç bir tehlike yok- şılar ve elindeki kılıcı boğazından içe. 
0Inıuştu. Ll'L<;tiğin dehşetli bir surette murdanarak dışarıya fırlar. tur, çünkü Pikadorlann hepsi o şata. riye da1dırarak boğanın yüreğini bir 
l>atıaması üzerine boğa korkudan çıl- Doğa bu sırada kızgındır, çünkü a. fath elbiselerinin altına ince birer zırh tek vuruşla deler. Eğer vuruş güzel 
iıııa dönmüş Ye bir daha mutat olan damlardan birisi onun yetiştirilmiş giyerler. yapılırsa hayvan cansız olarak mata
aı Çoha göstermekle durdurulamamış- olduğu çiftliğin işaretini taşı~·an bir Boğa yetecek kadar at öldürdükten dor'un ayakları dibine yığılır ve ring. 
tr. iğneyi boynuna saplamıştır. Güreş me sonra bu atlar ringten dışanya sürük ten müthiş bir alkış gürültüsü baş. 

Sakatlanan otomobil güreş meyda. raklılan boğa yetiştiren çiftliklerin )enir ,.e kanlı yerlere, ayakların kay. lar. 
1'ınan uzaklaştırılmadan kızgın boğa renklerini bilirler. maması için, talaşla kum dök~Iür. Matador boğayı öldürmeden evvei 
~elip radyatörüne bir tos vurmuştur. Hayvanın ilk saldırışı yalnız bir iki Bunun üzerine yeniden boru çalar kurbanını "Korrida"ya yani güreşte;,/ 

liradan boğanın burnuna fışkıran adım sürer. Çünkü karanlık hücreden n içeriye Bandarillerolar koşarak kilatı başkanına armağan eder; o da 
~Ynar sular hayvanı büsbütün kız - çıktığı için, parlak güneş ışığı gözle - girerler. lş bu kerteye kadar gelince bunu büyük bir nezaketle kabul ettl-
rnuş olduğundan otomobille boğa a- rini kamaştırarak onu durdurur. artık en abdal bir boğa bile çevresine ğini söyler. 

tasında müthiş bir ka,·ga başlamış Çok geçmeden gözleri at üstünde dizilmiş binlerce kişinin bağırma ve Cellatlığını bitirdikten sonra ma
:t araba nihayet hurda halinde. tıpkı duran birkaç kişiyi farkedecek kadar çağırmasile kendine karşı bir suikast tador ringin çevresinde zafer yürüyü. 

ili bir boğa gibi meydandan sürükle.. ışığa alışır. Bunlar Pikadorlardır. Ve yapılmakta olduğunu anlar. Fakat bu şünü yaparak alkışları toplar ahali 
lltrek çıkarılmıştır. sırtlarındaki şatafatlı elbiseler, altla. adamlar hay,·anın erişemiyeceği yer. ekseriya şapkalarını çıkarıp ona atar-

• * * rındaki cılız atlarla büyük bir tezat lerdc oturmaktadırlar. Iar. Eğer marifetli bir iş becermiş ve 
ı....~taçağlardan beri del'amedegelen teşkil eder. Bunlar en ucuzundan ol- Boğa artık kadere rıza göstermek zorlu bir boğayı öldürtmüş ise atılan 
;ra güreşlerinde en zor iş '.Mata. mak lizere sıska ve cansız atlardır. üzeredir. Lakin Bandarillerolar onu şapkaların sayısı kabarık yektinlar 

1 
or,, denilen pehlh·anın kılıcını sap- Kendilerinden istenen bütün hizmet bırakmazlar ' 'e dö'füşmesi için kendi- tutar. Bunlar ekseriya yeni n pahalı 

tr:rak bir tek ,·uruşla boğanın yüre. Ustiindeki sü,•ariyi taşıyabilmektir. sine elden gelen her türlü işkenceyi şapkalardır. çünkü bunları atanlar 
~ 1 delmesi idi. Şimdiki yalancı pehli Boynuna saplanmış olan iğnenin a. yaparlar. güreş meraklısı zengin kişilerdir. l\la. 
bu"htı ise herhngi bir cambaz yapa- cısından fena halde kızmış bulunan Bunların her birisinin elinde 60 tador şapkaları toplamamakla bera.. 
)' lr; çUnkü oyunda manayı öldürmek boğa. işte bu süvarilerden birine sal. santim uzunluğunda çelikten sipsivri her, bunları devşirip satanlar vardır. 
;k.tıır. Güreşçi kılıç yerine sadece dırır: e~cr saldırmıyacak olursa eli şişler vardır. Hayvancağız bu adam - 1\ladridde yalnız ringlerden toplanmış 

1l'ıslyesini açıp kapamaktadır. mızraklı bir takım adamlar onu sal- ların elinden kurtulmadan enel her şapka satan hir kaç dükkan bulunmak 
bot Bu ma.qkaralnştırılmış güreşte de dırma•fa mecbur ederler. omuzuna bu şişlerden dörder tane sap tadır. 
el 8YJ kızdırmak için "bandarilleros,. Boğa mütereddit adımlarla yürür: lanmış olur. Bu son yıl i~inde boğa dövüşleri ar 
~llllen kışkırtıcılar vardır. Çünkü, at sırtında duran ,.e elinde kocaman Herifler şişleri birdenbire sapla- tık maskaralaştınlmış olduğundan 
.._

1
Y"van kapalı bulunduğu hücreden' bir ~mık tutmakta olan adama şöyle mazlar. Seyircileri heyecana düşür. şapka ticaretine kesat girmiştir. Bo· 

)' dırdığuaman hiçte saldırmıyarakl hir bakar. Zaten bezgin bir halde hu. mek için işi mümkün olduğu kadar u. ğaları en gülünç durumlara sokarak 
~~e uzanıp geviş getirmeğe başlıya.. lunan at yerinden kmırdamaz bile.. zatrrlar. Hay,·anı boyuna kızdırırlar. alkış yerine kahkaha toplıyan palyaço 

"· Pikador ho:la ile karşı karşıya gel Boğa saldırır, boynuzunun hedefe sap lara artık kimse şapka atmıyor. 
bı halcfkt hol'ra stüreslcrl sanki diri mek irin ahn ,·ii?Hnii zorla o tarnf:ı 1anmasına kıl kadar bir mesafe kalır: Şimdi güreşçiler yerine ringe çı 
ta' lylnmfş gibi cok dPhdehe ,.e tan- l"e\'irir , ... elindeki mızrağı onun omu- fakat aıfam yan tarafa sıçrıyarak e- kanlmakta olan palyacolar tahtadan 
,.:,a. ile :rnnılılrdı. Ringin etrafında zunn ı;ıanlar. lini!ekl kadife örtüyü ho!{anın yüzüne ,yauılmış atlara hinmektedir. 
tös'1l bOyük memurlar, \'C kendini Ro~a karı:ıı~ındaki at sanki kendini ı doğru tutar. Bazan saldırmakta olan Tsnanyada dö,·üşe mahsuı:; hoğaları 
bç::rmek istiyen miihim ziyarekiler sokan hir esek arısı imiş ~ibi, başımı boğanın boynuzları üstünden sıçrıya. yetiştirmek icin hmıusi çiftlikl<'r ,.ar. 

resmi yaparlaı-. Arkalarından şöyle bir eğdikten sonra boynuzları. rak sırtına atlarlar. dır. Meseli Dük dö Verguva'111n yetit-

hafta Lon ~1 ·· :- ·· ' 

Vindzor p<li·kı 

kaq111ndaki ko · 
nağmda veri!en 
ziyafet, lng•lte 
renin yıllardan 
beri gömu.·clij: 
' sdar parlak vt 

ihti1amb olmu~ . 
Sinema aktörü iteginald DennJ 

nin kız kardeti olan Madam Al · 
bertini bu ziyafete 500 kişi davet 
elmittir. Koca konakta bar kısmı· 

na giden koridoru Tunusun tat 
kemerli sokaklarından birine ben 
zetmek için 800 Jngiliz lirası har 
canmı§tır. Barda ziyafet gecea' 
900 f&mpanya titeai açıln:ı!l·r. 

Madam Albertini'nin taktığı el· 
maslar yarım milyon lira değe • 
rinde olduğu için ziyafette nıisa -
firlerin arasında on kadar tahar
ri memuru bulunmu9 ve bunlar 
bir soygunculuğa meydan verme 
meğe dikkat etmitlerdir. 

itin asıl tuhaf tarafı Möıyö AJ. 
bert ini ziyafette ıoğuk algınlığı 
bahane ederek bulunm&mıfbr. 
Çünkü bu zat çok çekingendir ye 
karıaının partilerinde buluı.mak -
tan sıkılır. Adam timdi kırk ya • 
§ındadır. En büyük merakı da golf 
oynamak ve bok; yaoma'~lır. En 
çok konuıtuğu arkadaşı da aabık 
bokaör Joe Beckett'tir. 
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Fakat Bayram ağa uıakların mamak için binbir dereden ıu ge· 
söylediklerini kurdukça kurdu. O tirerek bunları ihtiyar bahçıvan 

anlatırken patanın gene yüzünün 

t iddeti geçti. Anlanuıtı ve kızma· 
mıttı. O eıki Türk cemaatının, İç· 

Hilalin parlak istikbaline, oğlanın 

kendi kadar, iman etmitti. Pata· 

nın onu beienip mektebe ver· 
mesi ikbalinin ilk alameti idi. 1 

timai demokratıydı, asalet onca 
Vaktiyle pata damatları, sadra· ferdin kabiliyetindeydi. Yalnız 

zamlar, herhangi patanın istida

dını beğenip terbiye ettiği adam
larclan çıkmaz mıydı? Paıa belki 

kızını vermek istiyor, belki de ye. 

tit tirip ileride kendi yerini o ila
na bırakacaktı! Öyle ya, Hilmi 

bey kansız, cansız ... Bilal ateı gi

bi. Belki pata Bilalden padi~ha 

bile bahsetmitti. Bütün bJJ tatlı 

timdiye kadar kızı ile zihni hiç 
meıgul olmamıttı. Mihrinin yqı 

yirmiye yaklatmıttı, hem Bili.iden 

büyük hem de ıönük, sevimsiz bir 

kızdı. Alsa alsa onu paf&nın mev· 

kiinden istifade etmek isteyen fa
kir bir genç alabilirdi. Yakıtıkh, 

aletli Bili.le kızanı layık görmedi. 

Bilhaaaa ya o kadar ıevdiii Rabi-

kuruntuları timdi bir Rabia yıka· anın ıönlü oilana aktıyaa ... Kat· 
cak mıydı? lar gene çatıldı: 

Selim paf& o sabah güllerinin "Eğer Bilal Rabia hanımla eğ. 
sümüklü böceklerini topluyor, bi- lendiyıe kemiklerini kırarım. Olur 

rer birer yere atıyor, üstüne bası· ki sa.dece bahçede konuımutlar, 
uıaklar iti izam etmiılerdir. Rabia 

hanım herkesle konutmuyor mu? 
Fakat .. ,, 
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A-m~~ ır n kav Bfi~~~fl 
kaçırılan ı ~~~i 
irüırrk ko~o 

Arslan Turgut, Ahmet pehlivanla Meksikaya 
gitmiye karar verdi. Bu yolculuktan sonra, 
Neclayı hemen bulacakmış gibi, içinde gittikçe 

derinleşen bir sevinç vardı 
Arılan Tuıvud, Nevyorkta, Ah_ 1 

met pehlivan ıibi, hem çok kuv -
vetli, hem de muhiti ve terirleri 
çok iyi tanıyan bir vatandatı ele 
ıeçirmitken, onun yakasmı kolay 
kolay bırakır mıydı? 

Ahmet pehlivanın verdiği kıaa 
malmnat, Aralan Turgud için, mü 
him bir ip ucu olabilirdi. Milyoner 
Hopkina Meklikadaki mahbeıin -
den kurtulunca, füphe yok ki, Nec
linm da izi bulunacaktı. 

Aralan Turgud bunu dütünerek. 
Ahmet pehlivana §Ciyle bir teklifte 
bulundu: ı 

- Bana on beş gün kadar yar
dım edebilir misin? 

- On bet ~n değil .•• Daha faz 
la da •.• 

- Fakat, düklcinı bırakacak -
::m! 

- Büsbütün mü? 
- HaY.ır. Yerine bir adam ko-

yaram. .. 
-Sonra .. ? 

bine! Etrafta yankesiciler var ... 
Çarparlarsa mes'uliyet kabul et • 
mem. Nevyorkta parasız kalırsan 
açlrktan ölürsün! insana hurda bir 
dilim ekmek vermezler .. Anladın 
mı 

Aralan Turgud, Ahmet pehliva~ 
nı güçlükle kandırabildi ve bet 
yüz doları zorla pehlivanın koy • 
nuna sokarak: 

- Benim nasıl bir adam oldu
ğumu ıonra anlaram ! Y arm pa -
saportlamnızı 1aptıracağız. Bu 
mesele aramızda kalacak ..• Nitan.. 
lımı bulmak için, binlerce dolar 
sarf etmeğe haz mm. Bana bir da· 
ha tekrarla bakayım: Bu herifleri 
orada görürsek derhal tanıram, 

değil mi? 
-Şüphe yok ••• . -
Arslan Turgud o alqam otele 

dönünce garsonu çağırdı: 

- Otel garsonu olduğunu ~ 
tuyor musun? Senin vazifen, ıssit 
terilerin istediğini yapmaktır 1 lr 
te o kadar ... 

Ve eline bet dolar uzattı: 

- Al ıunu .. Ben yokken, od" 
da bol bol afyon çekebilirsin! 

Filip ıevinerek bet dolan etli 
ne attı ve odadan çıktı. 

Arslan T urgud latanbula 1" 
dığı mektup ve telgTaflard• ~ 
otelin adresini vennitti. Otel d.ıt 
tirmek itine gelmiyrdu. Mektilr' 
ya gittiğini kimseye sezdiruıİ~~ 
ceği için, oteldeki eıyumı da P' 

dırmıyacaktı. 

yor, ezerken yüzünü gözünü bu

ruıturuyordu. Güllerini bu kadar 
ıev~se bunu yapmazdı. Hayvan· 

lara çok acırdı, ömründe piliç keı
mit adam değildi. Cana kıymak, 

eziyet etmek - bunlar dairesinin 
haricinde, vazifesinin haricinde 

olursa - istikrah ettiği ıeylerdi. 

Bayı·am ağa telat etti. iki taraf. 

ta da henüz kötülük olmadıima 

kaildi. Yoksa, yokıa... Bayram 

ağanın da namusu ölçen bir ölçü· 

sü vardı. Hem de yaman bir Ru· 
l 1 E b k l k l - Benimle beraber dolafacak· 

Bayram ag"' a nazarı dikkati cel- me İ ö çüsü. ğer ir ötü Ü o • 
ım! 

- Bana mektup, telsraf reline 
ıen al.. Odama bırak. Ve direksi
yona da tenıbih et ••• Sakın burada 
yokum diye iade ebnesinler. Ben 
bir kaç gün için, Nevyork civann· 
da bir aayf iyede oturan eeki dost· 
larmıdan birinin evinde miıafir 
kalacağım. 

Daima isabetli göriif lerile ,,11 
ceği ket f etmekte büyük bir ittid" 
ve meharet gösteren Aralan 1~~ 
l\ld, Ahmet pehlivanı ekle etJ11"" 
le de mühim bir it görmiif oluYo" 
du. Meksikaya yalnız da gidebilİ' 
di. Fakat, tek batma, bir kaç~ 
dutla boğuşmak kolay deP"" .. 
Ahmet pehlivan Mekaikaya ~ 
değilıe yirmi kere gidip ge~ 
gözü açık, becerikli, ve lıayduti" 
n ıözünden, yürüyüıünden ~ 
~n bir adamdı. Onunla böy).e. 

likeli bir yola çıkmak elbette f•f 

betmek için 0··ksu··rdu··. duğuna inama Bililin etleriıU ken· Ahm hl. d et pe ıvanm yüzün e te -
"Merhaba Bayram ağa!,, 
"Merhaba paşa efendimiz!,, 

"Ne var ne yok? Galiba bir§ey 

di eliyle lokma lokma keser, kendi reddüt ifade eden çizgiler belirdi: 

söylemek istiyorsun?,, 
''Evet pa§a efendimiz. 

mus lfl ••• ,, 

Bir na-

Patanın elinden sümüklü böcek 

düştü, üstüne basmayı unuttu, 
gözleri ate§ püskürüyordu. Bir an 

evvelki halim yüzün üstünü öyle 
tiddetli bir gazap bürümüıtü ki 

Bayram ağa kadar yüreği olmıyan 
kim olsa tabanları kaldırır kaçar

dı. 

anası bile oilanı tanıyamaz. 
Pa§a, "Bir dütüneyim," dedik· 

ten ıonra güllerini de bahçıvanı 
da bıraktı hareme gitti. Odaııncl.a 

aktama kadar zihni bu itle meırll\ 
oldu. 

O cesur, o akıllı, o sevimli Ra· 

bia ! Eğer kalbinde Bilale zerre 

kadar ali.ka varsa mutlak pata 

onları biribirine verecek. Yoksa ... 

O zaman Bili.ti kendisine damat 

diye düıünebilir. llk intihap hak· 
kı Rabiamn. 

"Ne demek istiyorsun, herif?,, Aktam karııın;n odasına ıitti. 
Bahçıvan anlattı. Bili.l ile Ra· Rabia da, Çingene Pembe de ora· 

bia bahçede sık sık konuımutlar, daydılar. Kız birıeyler anlatıyor, 

Ufaklar görmüt, bu ateıle pamuk Sabiha h~nım da Pembe de gülü
oyunu tehlikesi Bayram ağayı en· yorlardı. Rabia, pafayı görünce 

diıeye dütürmüf ... 

Paşa nefes aldı. Yüzü de ıesi de 
vazife haricindeki müli.yimliğini, 

nezaketini takındı. 

"Bana bak Bayram ağa. Bu o 

kadar ftna birıey değil. ikisi de 

biri birinin küfvü. HanıJllef endi 

sedirin yanına her zaman oturdu

ğu minderi çekti, tablasını, kibri

tini getirdi. 

Paıa bir zaman kızın arkasında 
sallanan kumral örgülerine, çevik 
tavırlarına, güzel gözlerine ıef. 

katle, rikkatle baktı. 
Rabia hanıma bir ev alır, ben de "Hilale mektep üniforması ne 

oğlanı mektepten çıkınca bir me· kadar yaratıyor, dikkat ettin mi, 
muriyete korum ... ,, Rabia?,, 

- Kazancımız ne olacak? Ben 
dükkindan ayrılırNJD, kazancm 
yansı batkalarmm cebine iner ... 

- Ziyanı yok. Onbet günlük ka 
zancını ben vereceğim. Ayrıca yol 
paranı, yiyip içmeni temin ettik -
ten ıonra, bin dolar da hediye! 

Pehlivanın gözleri açıldı: 
- On bet günde bin dolar! 

Haydi canım, benimle eğle4ne -
yin ! Ben manasız takalardan hoı· 
lanmam. . 

Aralan T~ud cebindn para 
cüzdanını çıkardı: 

- lıteraen yat'l9mı timdi vere
yim? 

Ve elliter dolarlık on banknot 
uzatarak: 

- Görüyorıun ki, ben ciddi 
bir İf üzerinde yürüyorum! dedi, 
teninle birlikte Meksikaya gider
sek, (Krzdköprü) civarında elbet_ 
te, o gördüğün adamlara rastlıya· 
cağız. 

Ahmet pehlivan bili. iti takaya 
alarak, banknotlara el uzatmıyor· 
du. 

- A gözüm, dedi, bana para
nı mı göstermek istiyorsun? Biz 
burada böyle binlerce dolar yemiı 
inaanlarrz. Haydi koy onları ce • 

Bahçıvan batını salladı. Rabia 
hanım onca hiç de Bilalin küfvü 

değil. Pekala bir kızcağız amma 

olsa olsa bir imamla, bir bakkal-

"Evet. Hünkar görse kızını ve- !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

recek.,, 

Seıi dargındı, acıydı, müıteh· 

ziydi. O akıam konağa gelirken 

ıenin dengin değil," demek isti· 

yordu. Rabia bu mülakatı Bilalin 

eski dedikleriyle birleştirerek Bi· 

la, belki de bir çalgıcı ustasiyle ihtiyar bahçıvanla kartı karııya lalin aleyhine - fakat haksız -
evlenebilir. Paıanın gene katları gelmişti. Bayram ağa onun adeta 
çatıldı. yolunu kesmiı, uzun uzun Bilal· 

"Bilal kim oluyor?,, den bahsetmiıti. Ve bu konufufta 

Kim mi oluyor? Bahçıvan an· kız Bili.le pek benziyen ıeyler 

]attı. O patanın istidadım görüp bulmuttu. Hep oğlanın ne büyük 

eliyle mektebe verdiği çocuk. O adam olacağından bahsetmitti. 

Yaktiyle paditahlara, patalara da

mat olan, vezir olan hamurdan 
yuğrulmut ! Bilal en a9ağı bir pa

ıaya damat olabilir. Paıayı darılt· 

Ve münasebetli münasebetli~ Bi

lalin paf& damadı olacağını söy

lüyordu. f htiyann sesi adeta teh

ditle doluydu, "Gözünü aç, oğlan 

bir hüküm çıkardı. Demek oğlanın 

attan arabadan, uşaktan halayık· 

tan bahsetmesi Selim paşaya da

mat olmayı kurmasından ileri ge

liyordu. 

Pata kızın vüzündeki fırtına· 

nın farki:na vardı. Güldü. 

"Dem~ oğ~ liünki.r damadı 
olacak Jcad'ar yaioşık1ı ha!,, 

(Devanu var) 

Arslan Turgud, Mekaikaya gi
deceğini hiç kimseye söylememe
ğe karar vernıit ti. 

Filip hayretle ıordu: 
- Ya Mister Cim gelirse .. Ona 

ne diyeyim? Malumya böyle met· 
bur bir poliı hafiyesinden bir teY 
saklanamaz! 

- Ha .. Şu budaladan mı hah· 
sed iyorsun? O gelirse, Mister T om 
sonun izini aramağa gittiğimi ıöy 
lenin! 

Filip güldü: 
- Çok tuhafsınız, Mister!. Su 

içinde boğulan adamı arayıp ne 
yapacaksmruz? 

dalı olacaktı. 

Önce, otelde Meksika ıın~ 
rındaki köylülere, ve cıvarlarcı:; 
içki ve aef ah et mahallerine d , 
yazılmıt mecmuaları gözden I', 
c;iren Arslan Turgud, bu kısa ff 

' kat çok tehlikeli seyahatten aıd 
zaffer olarak döneceğini uınuf" 
du. 

Meksika.ya muhakkak gid~· 
ti ... Buna karar vermiıti. Bu k;: 
rın verdiği sevinçle ıezlonga ~ 
zandı. Meksika yolculu~__., 
sonra Neclayı hemen bulaca.P'"~ 
gibi, içinde gittikçe derinle9eo b 
ümit ve ıevin.ç vardı. 

(Devamı otıf) 

Çıplak heykeline kı
zan güzellik kıraliçB ,, 

"1935 Mis A- merikan kadınlığını temsil etti~ 
merika,, ünva • ni ve ahlafa 1935 kızların11' ,1, 
nını kazanını§ olduklarına dair bir fikir v~ 
olan Bayan Han- mek üzere bu sanat eserinin , 
riyetta Leaver le yapıldığını ıöyliyerek ma~ , 
mayosu ile mo - zelin hiddetini yatıştırmağa ~1'' 
dellik ettiği hal• raımıştır. Nihayet Miı Anıefl 
de heykelinin heykelinin altı artistten müt~, 
çırçıplak yapıl - kil bir jüri heyetine gösterillll~ ol' 
mıt olduğuna ne, bu heyet itin bir sanat eıe~ • 
fena halde kız- duğuna dair karar verdil<leri ~ 
mıttır. dirde böylece bırakılmasına 

Mis Amerika ol mut tur. 
bu heykeli yaJ)P 
mıt olan Piti -

burglu heykeltraı Bay Frank Vit
tor'la durmadan kavga etmekte• 

Romangada cüi'oTfl 
hastalığı ilerliyor, 

R omanyada günden il , 
artmakta olan cüzanıl~ 

rın sayısı karşısında bunlara .. , 

dir. 
Gens kız, büyük annesiyle bir

likte heykeltraşın stüdyo~unu zi 
yaret ederken \ç.endi heykelinin 
orada çırçıplak durduğunu görün1 

~lazım fff~ yerlerinin örtülme 1 

aiitı i*~§tİr. ; , ı 
Heykel~raı 'ise·bu heykelin A • 

d·~· , .. 
ıuı hastahanelerin yetme •ıs' 

)aşılmıştır. . dfJ 
Sağlık bakanlığı yenıde~ t' 

yüz hastalık bir kamp daha 111 

ıına baılatmıttır. 



ISKAN Ç BiR 
KO CA 

...., aputunannua ldne 
llltlili nman durdu. Gar 
1-lm balı, lmmıaı bir 

d.I ~ dlnlliadi kat 
bir an 

• • • 
tbalr, bir re1e•d:. Tanm-
-..Uı, batün çahımalarl' 
~ laa, bGtün altafmalarma 
~karnını JU'llllY'IDeldak do 
:.;~ bir aJon daha ileriye 
~ bir Nll'm .. Ona belk· 
~bir tNl'DI d.ı de.ıebi· 
\ 'h. Fabl onun kalbir.de- yatan 
t\I;' laiç Jaratmamak " ,abut 
\~ JUatmaktı. Ve haya
~ yan.tmak hayaliyle 
f.L?~ Arbdqlan " tanr 
~~ fnkallde be§end;kleri 
~ lsSı. '-iaalerini o, bir ainir hub 
'I, , ... par;a parça etmifti S:: bu titbliiinden dolayı 
"it ~k ~tizamııa ve sefil ola . 
~70rdu. 

"4;. t::-· ODU alc1atmala bat· 
~ _,... ileri laayab blabGtila ela 
~ •• cehennemi Dir hal a 

~-....... ile ıa.ıqmalan, leYİf 
'41 'fıl. .. -.lenmeleri bat döndi· 
~ laıaı. cereyan etmifti. Onu 
S,.._, dairede daktilo iken ta
'-~ Ve lraJltimie o amam 
• • dta,ttu1a bütün hiılerr,.... 
• ~da bir mum •t•lı bclar 
~ ~· ileriainl, iıtikbaH 

,ı.,. •den Nedime1• ••len 
•-aif et-:-&:. N d. L. . ___,... e une, uu 

~ taçlı, tatlı be.luth la~. IMa 
St_ t.-1 etmekte teteddii•. el 

~- ............ _ . ~ - ... ~itferdL 
~~~i11ıe1e aahlp oldup
~ . li au laheserini yatala• 
"-~ ~ IDahtaç olduia kadre-

~ ~~ lranma 

Sni1ordu. .. 
Delirecekmit ılbi aeviyordu. Fa 

kat ba atlda biriikte blbinde er 
ıb bir lculmnçbfln dotduiuma da 
hiaMlmekteyclL 

IC-kan11on:la. Kansını bir kap· 
lua pbi lmbmforcla. Fakat kim
den? Bmm kendiıi de bilml1ordu. 

Bu lmkaJ151ık belki de her f!9 
Ji olan kanaım oir batkHma kap
tırmaktan korktulu içindi. Bir biı 
içinde, anız bi.· köpek ıibi. ona 
hiç dmmadua ıüpheyi Ye fena hiı· 
leri ba•l11orclu. 

YtiG pttikçıt aoluyordu. Arka
cl&flarmdan hiç l>iriyle a&rUımez 
olmuttu. 

Nedime ona anbJorda. Fakat 
bütiin ulrqma18n, didinmeleri 
hiç bir fa1da YenDiJor, kocumm 
kalbine kara ~Tiler ıibi aaplan
auı olan bu hiıleri .akemiyordu. 

Afk ne psık ki inunlan dO" 
yurmaja kili ıelmi7or. Bütün 
maneYI hazların, "°16k Mvailerin 
rumcla bir ele mide ftnill' 1 lnaan· 
lana ilünci19 kadar mbmia ve 
ppqba bir alacekhıı olan bu 

P armalı zile deler defme.ı 
kapı hemc!n açıldı Dıtarda
ki ıoluia mukabiJ içerden 

ııcak ve tatlı bir hava urhot yü
züne çarptı. 

- Neden bu .adar ıeç kaldın 
Münir? Haydi çabuk içeri ıir. Ne· 
dir bu halin? 

Münir karııının ıitemlerine hiç 
ceyap vermeden içeriye doğru iki 
adını attı. Paltoaunu, periıan aaç• 
lannı zapteden f&pkuını çıkar
dı. Portmantoya ub. Karııı da 
ona yardmı ediyor, bazı kıaa kısa 
cümleler aöylüyoıdu. Falı.at o bun
ları hiç dinlemiyordu. 

Beraberce içeri girdiler. iyi ay
dmlanmıı ve 111tılmıı bir oda. .. 
Karyolanın ön tarafına, üzerinde 
,Urel mezeler hazırlanmıı bir ma
l& konmuf··· Büyiik bir içki çiıeıı 
ve iki kadeh, elektriiin ıt .ğı altın· 
da pml pml parlıyor ... 

Münir içki tiıesini görünce Ma-: 

aanm önündeki taboralardan biri·! tan kaıu1111n karfUUlda ,,.,.,,.aklanDellnmlf alnUe ariık canaız olarak il• 

ne ç&ker aibi oturdu. Ve kadehini geo,.U. elindeki tabanca 11n-• tlilftii. Dıtarda /capı//a ourulan 11umruklan. 
birkaç defa dolJ\lrup içti. tekmeleri dıqpnııgordu. 

DUY, onlan si~ artan bir tid- Karuı bütün bu meztıleri 111-
de'tle dilrtmekte7dil batını kutlulamak için bu süzel 

Münir, sinettm bi'e 1aıkandw- içkiyi nereden ve nuıl INlmuttu? 
lı bnamm batb bir ymde calıı · Bu aacak odayı 11&1ıl temin etmif· 
mauna deı...tıi .urette muhatifti. ti? Gözlerini kırmızı perdelerden 

Hikdye -
hiç bir flphe ve azap chıJ11117 .. 
caktı. 

Bunan için ODU .,inden çıkartmi•- ayırmıyor, içinde, hızım ıitt1kçe Acı durdu; ~ lranılrle a 
b. arttıran bir fırtına duyuyordu. ralannclaki aon aplik de kopmuf · 

Kmdiai de bil it .-.m,.ordu. Bu mada karw bıyolamn I· ta. Her fqe ratmen kanmım 
Blt8a banclan arama aldlfı •'- ma••m oldujuna dair içinde bu • 
puitl.den illanıt kalıyordu ki,1..------------
PJl'İ maan• olan ba wridat on· lunan aon ümitler de kopmuttu. 
tan lratiJen tatmin etmi~orclu. Yazan : Şimdi fevkalade aarboı olma -

C'.>9tita, Mam,. nYnclllstea 1on- •UJa rajnıen kar11ımn elini, vct ki 
,. 1tıer1nı daha çok ...-itti. Marat Sertollrt 1ıc1ı ı;m etmemek için J"&Pbt• 
Kenddinde bliyiik bir lmdret hi• -·=-· ---·-· -----· -· --· manevralan büyük ~ir vuzuhla. ta• 
aettili halde reaim yapmala ta· 
hatnmül edemiyor, pheRrini yap 
malr için hız alıyor aibi areriliyor 

~ • • • 

B Bir sUn 'ıeaap ettı A.,artr 
man kirunu ftl'lll$feli ve 
..,.~ ~ .,.... lnrakmıyal1 

tam altı ay olmutbl. Bana raiJ,nen 
aPtrtımandan kowlmadrlrlan ıi· 
bi ·her alrpm e'te dlndGil zaman 
pek &il J:e1De1r de bGIQJorclu. Bu-
1111 dlfllndüp ~ f>atma bü· 
J.ilk bir tat dtqmtit sibi sendele
di. 

zerine oturmuttu. Bir an maaanm 
üzerinde bulunan bir klfıdı ken· 
diıine sezdirmeden aldıtmı ı&r· 

dil. 
O anda içinde bGJGk Mr ferah. 

lılr ft ferahlıkla birlikta ayni za

manda bGJGk bir acı duyda. 
Ferahlık duyda; çünlrü ıimdr 

ye kadar bir türlü ele 19\iremedi 
ii hiJanet vesikan itte !İmdi lra• 
namm elinde bulunuyordu. Bunun 
sayeainde onu öldordükten sonra 
hiç bir nedamet> hiç bir piımanlık . 

. EYet, d~dGP bGJGk fel'ket 
tahalrlrnk .etmitti Kanaı kendiıin·l============ 
den abli bir yeraen para batuv~ 
du. Şüph• 7ok kl ba par&JI "•>C&
llDI &ldatmalr, Tticud1ına bir b-.. 
~ aatJnalc ı?D"etiyle temin edi · 
yordö. . . 

Bu fikir ona çok kanetli ola· 
rak tetir etmiıti. 

MeDfeİDi bilmediti ekmekler• 
rerken onct. J&bancı bir .erkek du
daiı kolrumıu du1111ordu. 
- Şimdi arblr her fe7l biltlifiae 
İaallı)'orda. Kanamm daimi 111-

rette JOJ'IUD halinl timdi anlıyor 
da. 

Kanar aeden kendiaini aldab· 
1orclu? . 

Bunu c:liitUniHk iatemiyorclu 
Bir imanın aç ol.vak Jatı'JUDIJa
catma aldı eri7ortl1i. Fakat kar
DIDI tiOJ'lftllak için Tik:udmm aa• 
tan bir kansı oldaiaım dGtGnmek, 
onda aomu Wr asap J&rabJor
da.; 

Uzan mkaclelelerden aonra 
lrararmı yeımifti. Kendiıini alda
tan kan'tım ildirecelrti. v. itte 
.. balı branm ha,...... ..... 
mmcla tatbik edecekti. 

Parialn ~ wrHliği k8glil zevki.. Etek 
Wc .ı,,.,. gllnliükn olup 1Jt11Jet ıık De • 

..ı.4lr; ~ceket beyaz kwnaftan. 
dır, neldm bnnuı N ~ lflerMU • 
dlr. Şapka. l1fl/ta N eldlDenln 
~r .. 

kip ediyordu. Sanki iıpirto ona bit 

perta•ıız vazifesini ıörmekteydL 

Birdenbire: 

- Ver o kiiıdı bana! dire har · 
lmdL 

Ses o kadar ıayri tabii çıktı ki 
kendiaini de ürpertti. Çok batır 
dıfını, aizından büyük bir aafha
mn koptuğunu, iakat aeaini ititti 
remeditini zannediyordu. 

Kalbi ıatıünde zincirini kopar 
mak iıtiyen bir köpek sibi öne 
doinı aaldırıyo.-du. Nedime de 
heyecana düpnilftO: 

- Hanıi kijıdı? 
- Masanın nerinden alıp ben· 

den aaklamak iıtediiin. .. Ve bi.Ji 
sai awcunda tuttujun kijıdL. 

- O kiğıdı sana veremem, Mir 
nir. 

-Neden? 
- Veremem =tte.. Bu bdan 

Ufi delil mi? 
Münir 1eniden doldurduğu ka 

debinin yarıdan f azluım içti: 
- Nedime! Sen o kiiıdı bana 

vereceksin, diyonun. 
- Vermiyecetim. 
- Beni kaba!aıtıracabm ! Ne· 

dime, o kağıdı bana vermeaen. .• - ..... 
- Nedime! - ..... 
- Niçin bana o klğıdı vmnP. 

yor•un? 
- Vermek iltemiyorum. Sırf 

kendime ait olct.aiu iç:n. .• 
- Ya ben o kijıdı mutlaka 

ılrmek iatenem '! 
- Niçin bu d~rec:e iırar ediyor

ıun T Bana inannı~r muwn? 
-lfull'I 

- Ya?I .. 
~ 

- Evet, inannnyonım. Ve o • 
Jincleki kiiıclı mutlika görmek ~ 
tiyornum. 

- Ga.termiyecefim 1 
Münir, vücudunun ıiddetle ıar-

11ldıiJıu, ve ilrperdiiini hiu~tti. 

taborayı devirerek ayaja kalktı. 
Karııı biç yerinden kımıldamıyor· 
du. Ona dotru :.ki adım at~. tıp. 
denbire aal eli pantalonunun ar
b cebine kaydj. 

Soluk bir demir ... Büyüyen iki 
g8z. .• Haykırmayı andıran bir ıea.. 
Yalan gibi kıvranan ve yvzünü ka
patarak karyolAya yıkılu bir vü
cuL. Ve bütün bu bidiae•erle bera· 
ber yavq yavq "triyerelr mu~m· 
ba kaplı dötemeye dütea beyaa 
bitkipL • 

Münir, bir makine çabuklufur 
la, yere düten bu kiğıdı kavradı.. 
Artık aarhoılutu hiç kalmamıtb. 
Yalnız elleri çok \ itriyordu. Odayı 
dolduran barut llOkuaunu emerek 
dumanlı gözlerini aatır&arda ıea• 
dirdi: 

" ..• hutaneıi, dahili hattalıklu 
ldinijt.. Nedimenin muayene .... 
poru... Sol ciger1nizde.. Tch!ik• 
il. Sağ .. Çok ilerlemif. .• Tahlilde.. 
Fazla miktarda buil d& koh ... 15-
rülmüttür... latirahab mutl4ka
Temiz ve kuvvetli gıda... Tebdill 
haya. .. Bulundutunuz. .. direktö~ 
lüiündeki daktilo itindeJ9 kat'I •• 
rette çekilmeniz. .. Doktor ... ,, 

Münir, nefa alamadıtmı hi-. 
setti. Münir ıötemed~iini, iıit• 
mediiini hiuetti. Somuz ve ka• 
ranlık bir uçurumdan b&f&!ap 
,arülmemit bir ıüratle düşmdde 
olduiunu hiuetti. Koll&nna, par
maklarına harikulade bu çerikli
lin, kudretin gel;hğini binetti. De-
linmit alniyle artık camız olarak 
yatan kanıının karıııında bir f&
heser karatabileceğini en kuvvetli 
olarak duydu. Parmaklan geyt89 
d;. Elindeki alır tabanca yere düt
tü. Dışarda kap-.ya vurulan 111111-

nıklan, tekmeleri biç duymuyor
du. 

Şaheaer geç kalmqtı . 

Mural SERTOCLU 
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Akşam Kız San'at Okulunu Bitirenlerel 
Aktam Kız San'at okulu ditektlSrliltünden: 
ICiikür ~ 7eni fffdi li bir kararla orta okul dlplomaaı 

oı.. Akt._ K,. Saa'at Mlltn meıanlan lriltlllt im San'aı okullan 
c:larclbd iMi __,_ S..'at ... lerla4• • ..._. wermek"~le kel 
beiinci ımıfa almabileceklerdlr. iıteklilerin hemen se çurı· Kıa:San'at 
okuluna bat YIU'lll&I~ (7384) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Mektep • ...,.... llbo,.blftn için olbaptak; f&l'ln&meai nç. 
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her sün ke>JJıaifYP'- mara,aatlan. (8241) 
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edilmiftir. Ar\Wlna ,etindir. Arttı .... ,. ittink edecek mUfteri!erin 
kıymeti muh•mmenenin ~ 7,S nlı bcttincle pey &kçeai Y9Ja mllh ltlr 
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Gözlük ve 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları HASRETLE·TAHAYYOL· f: IT 1 
GENÇ LiGE: V 
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Aıaiıda isim, miktar, niuham:nen bedel ve muvakkat teminab 
Jlzdı malzeme iki partide ve hizalarında gösterilen tarihlerde Anka• 
tada idare binasında ve ıaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle satın alı· 
ll&caktır. 

ait teminat ile kanunun tayin ettii; veıikalan keza kanunun 4 üne:; 
maddeıi mucibince ite ıirmeye kanuni manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis 
yon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

• Bu eluiltmelerden her hanıi birisine girmek istiyenlerin buna 
·~~ teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini eksiltme 
luııü saat 14,30 a kadar komisyon reisliiine vermeleri llzrmdır. 

Bu ite ait ıartnameler 208 
darpap veznelerinden alınabilir. 

kurut mubbilinde Ankara ve Hay 
(7223) 

Bu ite ait ıartname Ankarada malzeme daireıinden, Haydarpa· 
flda T eıellüm müdürlüğünden parasız olarak tedarik olunabilir. 

(7361) 
lımi Miktan Muhammen Muvakkat Ekıiltme 

Bedeli Teminat Tarihi 

1) Sürat kontrol saati 
Lira 

59 kalem 1150 lira 86,25 24/12/ 935 

iSiM 

1 - Rezidü 

2 - Sürıof yafı 
Silindir yalı 

3-Gaz 
Piı ıaz 

Muhammen Muvakkat 
MiKTAR Bedel Teıninat Eluiltm-:: 

(Ton) (Lira) (Lira) Tarihi 
800 72000~ 4850 9/1,2/37; 
200 ) 45200 3390 10-12-35 

20 ) 
175 ) 41650 3123,75 11/.12/35 
70 ) 

~ • yedeği 
) lieıntz ıiıtemi ıof aj 165 adet 825 

çantası 

,, 61,88 25/12;935 
Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta 

çinko levha 23 Birincikinun 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da An· Ademi lktidarv 
belgevşekliQin 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat temİnil<: · 
~zılı gaz ve yailar üç parti ve h1zalarında göıterilen tarihlerde A,, .• 

r•da idare binasında Merke~ dokuzuncu eksiltme komiıyonunr~ 
ltat 15,30 da kapalı zarf usulü i'~ satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden her h"'ngi bir=sine girmek istiyenlerin bul":• 

karada idare binasında kapalı zarf uaulü ile ıabn alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 42 1 ,50 liralık muvakkat teminat ile' 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ------------...,...-j 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler para arz olarak Ankarada Malzeme dai· r 
resinden ve Haydarpatada teıel\üm ve ıevk müdürlüğünden dağı· Her ne'i eski halı alınır. 
: ı )maktadır. ( 7360) --M•em::k~tu::!lp•ln-ls•ta•n•b•u•l •P•. •K•. •26•lıııt 

HALI ALINIR 
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mı 'ar·? demek ki, öııeeuen lıaşmetpe 
nahınız tarafından tanınmak şerefine 

ermitlm öyle mi? diye bağırdı. 
Kraliçe: 
- Evet Mösyö, sizi tanıyorum, hat.. 

tA sizi düşünemiyeceğiniz kadar ev · 
vel bir zamandan beri tanıyorum ... söz. 
}erini söylediti zaman dudaklarında 
tuhaf bir gülümseyif belirdi. 

l\lariyyak titrek bir sesle: 
- İzahat vermenizi bekliyorum 

Haşmetpenah dedi. 

- Hemen şimdi Kont. Evvela am -
cazadem Jan Dalbreye teblff etmek 
Uzere size ,·ereceğim açık teldiflerl 
8Öyliyeceğim .. Sözlerimi iyice dinli • 
yerek zihninize işleyiniz. Bu suretle 
umumi selAmet için her şeyi yapmrş 
olduğuma ve eter hükQmete bir f ela • 
ket gelirse bundan da ne Tanrının hu. 
zurunda ne de öbür krallann önünde 
mes'ul bulunmıyacağrma siz de şahit 
olacaksınız. 

Katerln bir kaç saniye kadar ken
.dlni toplamak için durarak tekrar 
aöze başladı. 

- Ben katolik mezhebi taraftarla. 
rın·ı mes'ul memuru olduğum· gibi 
Jan ·>albre de Protestan mezhebi ta,_ 

rafı. •arının mes'ul memurudur.Ken 
dlsİne ·tekliflerim şunlardır: Katı ve 
ebe~t bir sulh, protestanlara meşhur 
tehifl~"file mabet yaptırmak ve papaz 
bulu .i.urmak hakkının verilmesi. Pa-
ıiste şimdilik üç mlbet yaptırabilme -
lerl, umumiyetle din serbestliği, Na • 
l'&r kraliçesi tarafından, kendilerine 
teminat olmak. üzere istedikleri za · 
... •ğınabllmelerl için on tane mils· 
tahkem mevkf seçilmesi. Protestanla.. 
._ -.hsus sarayda yirmi tane kendi 
Papazlarından bulunmak ve bunlann 
klJ'ltU~e çıkarak vlz ve nulhat etmek 

hakkı. Her memurluğa, her işe prott-s 
tanlann da katolikler gibi kabul e • 
dilmesi .. Bu şartlara ne dersiniz Mös
yö lö Kont? Bu hususta şah.si düşün • 
cenizi soruyorum. 

- Madam, eğer bu şartlara tama • 
men uyuluyorsa din harpleri tama • 
men ortadan kalkar. 

- işte şimdi de buna kar§ıhk ve -
recefim teminatı söyliyeceğim. Çünkü 
benim sözlerimin ve kralın mukaddea 
imzasının kafi geleceiine eminim. 

Mariyyak cevap vermedi. Kraliçe 
snzüne devam etti. 

- Dük Dolb, }'elemenkte protM • 
tanları mahvediyor. Bir ordu teşkil 

ederek Franaa kralı namına Fele • 
menkteki mezheptaslarınızın imdadı • 
na kopcaksınız. Bunu da, ispanya 
kraliçesine ve kral Filibe olan sev&i • 
me rağmen, sırf slzin emin olmanız 
için yapıyorum. Ortada şüpheye ma · 
hal kalmamak üzere. bu ordunun ku • 
manduını Amiral Kolinyi eline ala • 
cak ve kumandanlarını kendisi seçe • 
cektir. Kont buna ne dersiniz? 

- Ah madam, bu da amiralin en 
yüksek ve en mukades bir emelini 
hakikat yapmaktır. 

- Peklll, işte son bir teminat da • 
ha, bununla da ebedi sulh için ne ka. 
dal' çalıştığımı an1ıyacaksmız. Bir kı· 
zrm var ki, bunu almak için bir çok 
hiristiyan prensleri uğraş110rlar. Ha
kikaten kızım, ittifakın temini için 
pek büyük bir rehindir. Hangi hüktl • 
metin hanedanına dahil olursa o hU • 
kumet Fransanın ebediyyen dostu o • 
lacaktrr. Kızım Margariti Hanrl d6 
Navara vereeeğim, ne dersiniz Kont? 

Kont dö Mariyyak bu &efer kraliçe. 
nin önUnde hUrmetle efl1erek : 

- Madam, slyuette sldn btr dAhl 

krnlı ve oğlumuz Deoda Nu·ar kralı larını silkerek içeriye girince koltu • 
olacaktır anlıyor musun? ğunda oturan Katerinin karşısİnda 

Belki Katerin doğru söylüyordu. bulundu. 
Belki Navar krallığını Kont dö Ma · Krali!;,eye öldürücü bir hakış fır • 
diyyaka vermeii düşünüyordu. Fakat latan delikanlı: 
hilekarlığı elden bırakmıyan Rüjjiyeri - Annem! diye düşü\'(dü. 
de belki, Katerinin daima hlkim kal • Yüzü değişmiyen daha soğuk bir 
mak isteğini hakikat yapacak fırsatlar ta,•ır alan kraliçe de içinden: 
elde etmeğe çalıştığını keşfediyordu. - işte oğlum! dedi. 

Yeisli bir surette başını salladı.Ka Kontun kalbi şiddetle !;.arpıyor ,., 
pının çahndıfını duyduğu ve Moröver taşan duygularını dökmek için bir 
Je Mariyyakrn içeriye girdiğini gördü· söz, bir titreyiş bekliyordu. 
fü zaman oğluna gizli bir bakış frrla· Bir hareket, kraliçenin ayağ;kn. 
tarak titremekten kendini alamadı. panma~ı ,.e ellerini öpmesi i~in kafi 

Moröver de daha enelden talimat gelecekti. 
almııs olmalı ki Kontu 1\lüneccimin ya_ 
nına bıraktıktan sonra hemen çekildi. 
Zemin katındaki salonda Rüjjiyeri ile 
Mariyyak bir saniye kadar yalnız ve 
!les~iz bir halde kaldılar. 

Müneccimin tltriyen e1inde bir me. 
~le val'dı. 

Titrek bir ses ile ve zorla: 
- Safa geldiniz ~ösyö Kont diye 

bildi. 
l\tariyyak da anlatılmaz bir heye -

can içinde bulunuyordu. Bunun için 
Müneccimin haline dikkat edemedi. 
Yalnız eğilmekle iktifa ederek Rüjji 
yerinin bir işareti üzerine onu takip 
etti. 

Birinci kata vardıkları zaman Rüj
jiyerl bir kapı açıp kontun önden gir. 
me.si için geri çekildi. 

l\fariyyak etrafa çabucak göz gez 
direrek bakışlarını niha~ et Rüjjiye -
rinin ellerine çevirdi. 

Oğlunun şüphelendiğini anhyan 
Müneccim sapsan kesilip: 

- Mösyö, hiç bir şeyden korkma -
yınız ı dedi. 

Kont kayıtsız bir surette om uı -

Katerin soğuk bir ta,,rla: 
- Mösyö, bilmem ki ber.i tanır mr 

sınız? diye sordu. 
Duygularına yenilmek üzere olan 
Mnriyyak: 
- Siz •. derken az lmJsın ! 

- Siz benim annemsiniz .. diye h:ı.ğı 
racaktr. 

nu anda kalbi hızlı hızlı çarpan lia 
terin: 

- Sonra? dedi. 
- Evet, siz dokuzuncu Şarlin anne 

sisiniz Haşmetpenah. 
- Beni hiç görmüş mü idiniz? 
- Evet H~şmetpenah. Sizi DJo,·a .. 

da görmek şerefine ermiştim. 
- Pekrtlfı ! Mösyö, düşüncemi açık. 

t.a söyliyerek sizinle görüşeceğim. 
Sizin Pariste bulunduğunuzu öğren • 
dim. Ne yapmak için geldiğinizi yan&. 
nızda daha kimlerin olduğunu bilme • 
ği istemem. Y.ılnız şunu bilirim ki, 
Kont dö Mariyyak amcazadem Jan 
Dalbrenin sadık bir adamıdır. Ayni 
7 . .amanda kraliçenin ~ i"c son clcrece 
emniyeti o1duğunu da bilirim. B~n ise, 
bu muhterem kraliçe ile açıkça görüş. 



244 - .Jorj ile Jessi kendilerine ,·erilen toprak 
nltr elbiselerini giyi}:orlar. 

U5 - lki yarasa adam onları şehre götürüyor. 216 - Avankara toprakaltı şehrine muvasalat 
ları onlara büyük bir heyecan verdi. 

247 - Saray kapısında misafirler selamlanı -
yt;-! ~:ır. 

2ı&8 - Jessi ile Jorj saraya giriyorlar .. 249 - Vahalenk ile şehrin ileri gelenleri onlaI7 
bekliyorlardı. 

Dünkü sayımızda yanlı,lıkla yukardaki kılı~e aşağıya, re aşağıdaki kıli~e de yukarıya konmuştur. Ozür dileriz. 
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mek istediğim için sözlerimi kendisini · 
bildirme~ üzere sizi seçtim. 

Kraliçe bu sözleri söylerken Ma · 
rlyyak da onu şiddetli bir merakla 
seyrediyordu. Duyduğu büyük heye _ 
can bu kadının annesi olmasından, 

bu nnnenin de hiristiyanhk aleminin 
en büyük ve muhteşem bir kraliçesi 
bulunmasından doğuyordu. Ye bu 
kraliçenin de, eğer kendisinin oğlu 

olduğunu bildiğinden şüpheye düşer

se onu derhal öldürteceği muhakkak
tı. 

Kont ateşli gözlerini Katerine di 
kerek bunları düşünüyordu. 

Kraliçe, kendisini ezen bu bakıştan 
Kontun yüzünü kaplıyan sarı renk -
ten hayrette kalarak vücuduna bir ür-
perme gelip bir kaç saniye kadar susu 
tu. Bu sırada kin ve deheştinden si -
nirleri gerilen Katerin bu adamın! 

- Anneciğim, söyleyiniz, beni niçin 
terkettiniz ! demek istediğini his.~et · 
ıtılşti. 

Şüpheler, tereddütler, yeis n ümit 
8'zlik zihninde çarprşıyordu. 

Fakat Kont kendini tophyarak bir 
hUrrnet tanı alıp sakin bir sesleı 

- Haşmetpenah, bana vermek iste 
diğiniz vazif cnin ne olduğunu söyle -
menızı beklediğimi ve emirlerinizi 
krallçeme bildireceğimden emin bulu
nabileceğinizi arzederim. cevabını 

''erdiği zar.1an kopmak üzere bulunan 
fırtına geçti. 

Rahat bir nefes alan Katerin: 
- Bir şey bilmiyor! Hem nerden 

laaber a labilfr ki? Böyle düşüncelerd~ 
"11undu~um için delilik bende. di) e 
dO,UndD. 

Kat'! surette emin olduğu için yU -
zünde ferahlık ve sükunet göründü. 

Adeti olduğu üzere koltuk sandal)e _ 
sinin koluna dayanarak çenesini elle
rinin içine aldı. Bir saniye bile kont _ 
tan ayırmadığı bakışını belirsiz bir 
noktaya dalarak düşünmeye başladı. 
Sonra tekrar söze başladı: 

- Size söylemek istediğim şey için 
enelfl bir başlangınç yapmak isti -
yorum. Kont, sizi gündüzün nedimle
rimin önünde Luvr sarayında kabul 
edecek yerde gece vakti burada yalnız 
sadık bir dostumun yanında kabul et
tiğim için hayret etmeyinizı bunda iki 
sebeb vardır. En esaslı olan \"e gerek. 
se diğer bazı kimselerin Pariste bu • 
l un u~larından ha beri eri olmamasıdır. 

Siıi ve bu kimseleri düşmanlarınızın 
eline düşürmek istemiyorum. ikincis i 
de, sizinle geçecek konuşmamızın giz _ 
li kalma.~ı hizım gelmektedir. 

Kont, hürmetle eğildi. Bilhassa 
kraliçenin "seni ele vermek istemiyo -
rum,. sözü üzerine titremişti. Ah, bu 
kadın, tanıdığı hain, fesatçı kadın ol. 
masaydı, kt:ndi.o;ıini açrktan açığa 81!\·e· 

mediği halde bari uzaktan olsun sev _ 
miş olsaydı. 

Kraliçe sözüne de\·am etti. 
- Şimdi öbürlerini tercih ederek 

sizi seçmemin sebebini söyliyeceğim. 

Bu vazifeyi kendi jantiyomlarımdan 
yahut krallıklardan birine de ha,·ale 
edebilirdim. Çok şükür, Fransa krallı 
ğı sarayında Jan Dalbre ile konuşabi. 
lecek iktidarda kimseler vardır. Hatta 
Hanri dö Bearnrn kumandanlarından 
ihtiyar miralay Andeloye de gelip be· 
ni görmesi için rica ed~bilirdim. Daha 
u1.ağa R"iderek diyebilirim ki amiral 
Kollnylki bile böyle bir vazifeyi kL 

bul ederdi. Size düşüncemi tamamrn 
söylemiş olmak için şunu da ila,·e c. 
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deyim ki bu hususta prens Kondeye 1 
de müracaat edebilirdim. Bütün bun · 
Jann bulunmayışı halinde, doğrudan 
doğruya Na,·ar kralından duyguları. 
ma tercüman olmasını istemek bence 
mümkündü. 

Kendi hayatı için korkusu olmıyan 
l\fariyyak gizlice Pariste bulunan ve 
lletizi sokağında toplanan büyük Hiig 
no reislerinin arka arkaya isimlerinin 
sayıldığını duyunca titredi. 

Kraliçe bunların Pariste bulun • 
doğundan haberi olduğunu söyleme · 
yip yalnız Mariyyakın korkusunu ço. 
ğaltınak için isimlerini sırasile söy -
lüyordu. 

Katerin maksa.dına erdiğini anlı • 
yarak gülümsedi. Deoda bu gülümse
menin farkına Yararak \'e vücudunun 
buz gibi soğuduğunu hissetti. Taşa11 
duyguları bir anda dindi. Artık Ka • 
terinin oğlu Deoda değil, Jan Da1bre 
nin sadık dostu, •11anri Bearnın oyun 
,.e harp arkadaşı Kont dö Mariyyakdı. 

Kraliçe gene söze başladı. 
- Evet kont, büyük ,.e kunetli bir 

hiikumeti:ı işlerini yalnız size ha,·ale 
etmek istedim. Her iki krallığın kur -
tutuşunu yalnız sizin elinizde bulun. 
durmağı arz\ı ettim. Onun için, şimdi 
ye kadar bir çok kahraman kanlarının, 
bir çok anne göz yaşlarının dökülme · 
s ine sebep olan müthiş mücadelelerin 
öı:ünü almak için bulduğum bir uyuş _ 

r.1a çaresini size teYdi ediyorum. Unut 
mayınız ki hen yalnız bir kraliçe de -
ğil, ayni zamanda da bir anneyim. 

Böyle zamanda, gayet büyiik hir 
tedbirs izlik olan bu sözler l>eodada 
- kraliçenin oğlunda - derin bir ncı 

oyan dırdı. Bu duygu o kadar şiddetli ı' 
idi ki Kont bembeyaz kesilerek, eieı 

bir iskemleye dayanmış olmasaydı he. 
men olduğµ yere çökecekti. 

Katerin çok düşünceli olduğundan 
hiç bir şey göremediyse de Rüjjiyerl 
onun farkına ,·ararak: 

- Müteessir mi oldunuz Mösyö! 
diye bağırdı. 

Kendisini zorla tophyabilen Kont 
soğuk bir tavırla: 

- Tabii dedi. 
Kraliçe delikanlıya bir bakış fır • 

]attıysa da halinde bir dışnomallik 

(gayri tabiilik) göremedi. Rüjjiyeriye 
doğru bakarak hafif~e omuzlarını silk 
ti. 

Münecimin, oğlunun yüzüde göril • 
nen acının farkına \'ardığrnı söyle • 
miştik. Bu acı i<.Je, Katerinin: 

- ... Ben de bir anneyim! sözüyle 
ayni zamana rastlamıştı. Rüjjiyeri, bu 
nu anlamıştı. Aklından: 

- Her şeyi biliyor! düşüncesi geç. 
tf. 

Onun için şimdiye kadar hissetme• 
diği bir sevgi ve merakla, Deodanın 

yüzünde ara sıra ona acı veren ve bi. 
ribiri arka.-.ından hızla geçip giden 
duyguların izlerini scyretmeğe ve in • 
celemeğe (tetkike) başladr. 

Kraliçe sözüne devam ediyordu: 
- Demin, Jan, Dalbrenin sızı ne 

kadar sevdiğini bildiğim i~in bu hu • 
susta sizi seçtiğimi söylemiştim. Mös. 
yö, hu sözde kafi değildir. Daha faz.. 
lasını söyliyeceğim: Na Yar kraliçesi 
bu i e yalnız bir vasıta oldu. Size şu• 
nu söylemek isterim ki, sizi aramaklr. 
ğıma. seçmekliğime s~bep, sizin için 
hazı düşünce, t:ısnl"layt~lnrrm olma • 
.:;ıdır. 

Delil,anlı. Rü iilyerinin farkcdebi -
lcceği derin bir hayretle: 

- Benim i~in bazı tuarlayıılarınu 


