
Bulmacamızı 
halledenlerin 

lslmlerl 5 net 
sayfada 

Başbakan 
Borsada iplik 

fabrJkasıoın temel 
atma merasiminde 
bulundu (Yazısı 4 üncüde)J 
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ltalyan ricatinin 
sebebi? 

Habeşlerden gelen haberlere göre 

T ~gre cephesinde ltalqanlar, 
kuvvetleri arasındaki irtibatın 

kesilmesinden korkuqorlar 
Ogadende ise Ras Destanın 

taarruzundan endişe ediyorlar 
-iR~ • ...... a lS TAN 

Mısırda askeri 
hazırhklar 

Hudutta garnizonlar 
takviye ediliyor 
Kahire, 28 ( A A.) - Her han

gi bir anlaımazlık çıkması ihtima
line binaen genit mikyasta süel ha
zırlıklar yapılmakta olduğu haber 
veriliyor. Süel mütehassıslarm 
bir konferansın sonunda, Soloum 
ve Marıa - Matrouh bölgelerine 
yeni yirmi tank göndermeğe ·karar 
vermif olduklan bildirilmektedir. 
Bu iki bölgenin garnizonlan tak
viye edilecektir. 

Mecidiye köyUnde 156 ev yıkılmak lstenlvor. Resmimiz bu 
kHyUn bir manzarasını göstermektedir. Yazııı 7 nci ıayfada 

Arnavutköqünde bir 
çocuğun bacafı kesildi 

Zavalh çocuk bu sabah mektebe 
gidiyordu, tramvay altında kaldı 

Bu sabah Arnavutköyünde ge- Çocuğun feryadı ve hadiseyi 
ne bir feci tramvay kazası olmuş gören halkın çığhklan üzerintl 
ve neticede Faruk adında on iki tramvay derhal durdurulmuş vt1 
yatında bir mektep çocuğunun sağ tramvayın altında kanlar içindd 
bacağı kesilmiştir. yatan çocuk vakit geçirilmeden 

Hadisenin tafsilih §udur: Ortaköy Şifa yurduna kaldırıhnıt• 
Sabah saat dokuz sularında A.r- tır. 

navutköyünde oturan Osman oğlu 
Faruk mektebine giderken bun 

Arnavutköyü İstasyonunun önün
de 247 numaralı Eminönü - Bebek 
tramvaymm romorkuna atlamak 
istemif, muvaffak olamryarak te
kerleklerin altına dütmüttür. 

Tramvayın tekerlekleri çocu • 
ğun sağ diz kapağının altına isa • 
bet etmiş, kemiği kırmıf ve etleri 
parçalamı~tır. Derhal tedavi altı • 
na alınan çocuğun hayatı tehlike • 
de değildir. 

Ventzelosun ve maiyetinin affı meselesinden dolayı 

Yunan hükômetile kral 
Jtalya - Babeı harbinde •on aakerı vaziyet 

(Y azııı 2 ncide) 

Laval sahte il8çlar 
kullanmış 

arasında ihtilaf çıktı 
Kondilis istifa etti 

Sosyalist lideri böyle söylüyor ve 
mücadele edeceğiz diyor 

Yeni kabineyi eski reisicumhur namzetlerinden 

Radikaller Laval kabinesini 
ıutmıya karar verdiler 

~·· F~~nsrz Başbakanı Lavalın .... .!n Eko dö Pari gazetesi ıunu ya· 
~ tıuahamızGla verdiğimiz söyle - zryor: 

~ı,u "S l l d .. ·· k · · "4llen sonra Franuz gazetelerin· ay av ann uıunece yırmı 

de tu yazılar görülmü§tür· dört saatleri vardrr. Eğer hükWne. 
Soa . . . • ti takbih edecek olurlarsa, onlara 

ı. yahst hderı Blum yazıyor k d" k nd"I •. akb"h .,_;., I 
ttı: en ı e ı ermı t ı e~ o a 

"t.. caklannı hatITlatırız. Memleket 
, ger Laval yarın düıecek olur artık bıkml§ usamnı§trr.,, 
ll, F ra.nıa.yı, evvelce içerisinde bu 
\ltı.ci Londradan gelen bir haber §u 

' t llğu fena vaziyette bırakacak yoldadır: 
'
0
7· Belki de vaziyet daha berbat "Fransız kabinesinin vaziyeti 
'taktır. Zira kendisi bir takın bu.gün büsbütün aydınlanmıştır. 

~hte ilaçlar kullanmq ve bu ilaç Parlamentonun müvazenesini el -:r hiç bir netice vermemiıtir. lerinde bulunduran radikal sosya
~~~'i ve müessir ilaçların tatbiki listler bugün toplanmıılar ve L8.-
11tı~ val kabinesini tubnağa karar ver 

b .. li çok geç kalmış olacaktr. . 1 d" 
~ mış er ır.,, 

d' lôyJcv bizi hiç alakadar etme- Kabinenin bugünkü vaziyetine 
~· Y '-nn Uvale kartı mücadele dair ikinci ıayfamızdaki siyuayı 
""'~"· ~z.,, okuyunuz. 

500 talebe arasında en yük•ek 
derece kazanan Bayan Nebahat 

(Yazısı 4 ncüde) 

Demirci kuruyor 
Cumhuriyetçi Fırka Reisleri kralın 

davetine icabet etmedi 
Atina, 28 (Özel) - Yeni Yu-ı namzedi gösterilen Demirci'ye lia• 

nan Kralı Yorgi ile hükilmet ara· vale etmiştir. Yeni kabineye ıoıı 
smda ihtilaf çıkmı§tır. zamanda lstanbulu ziyarete gelen 

ihtilafın sebebi, hükumetin i- Atina belediye reisi de girecektir. 
lan edeceği umumi aftır. Kondi- Kral, cumuriyetçi liderleri gö
lis Mart isyanı reislerinden Venize- rÜ§mek üzere davet etmiıse dti 
los, Plastiras ve Kamenosun bu af- bunlar, teklifi kabul etmemişler, 
tan istisna edilmesini İstemiştir. Kralın yanına gitmemişlerdir. Ve
Halbuki kral buna razı olmamı§· nizelos fırkasının reisi Sofulis ra• 
trr. hatsız olduğundan biı- ~uhtıra yol• 

Kabine, dün gece saat on iki- lamııtır. 
ye kadar İçtima ederek hararet!? Atina, 28 (A.A.) - Röyter • 
bir münakaşadan sonra istifay.ı den: Kral af kararnamesini imza 
karar vermiştir. etmiştir. 

Kral yeni kabinenin teşkilini Yunanistana dair dalıa evvelki r:a..."iye
Pangalos zamanında reisicumur 1 ti gösteren haberler 4 ncü sayfadadır. 

Kazalar ve denizciliğimiz hakkında ..,_ ~ ,_, ,_,_ ,_, ,_., ,_,, --

~ük san'atlar kanununa rağmen 
C e 181 Bayar diyor ki 

------------ Kazalara sebebiyet verenler içinde 
affedemiyeceklerinıiz, yolculardan 
evvel veya onlarla beraber gemiyi 
bırakanlardır .,, ô.lô. çalışan yabancı • ·ı f 12 kuruşa kadar y ışçı er varmış . inecek 

. ablnız inşaat ustaları Cemiyeti Mu~~;::!:.;s~~~s~a~ 
eşyüz yabancı çahşdığını . lstarıbullulara 

tesbl•t ettı• müjdeliyor 
' (}"azısı 3 ncüdc) o·a:ısı 3 ncüdc) 

Ekmek 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar son iki takaddüm ederek ifade etmek istemiye 

deniz kazası münasebetiyle şunları yordum. 
söylemiştir: Çanakkale vapurunun şaftınm la • 

- İnebolu \'apuru faciasrndan mes' rılma.c;ı meselesine gelince, gemi sü • 
varisinin, çarkçrbaşısımn ve heyeti 

ul olanlar elbette ,·ardır. Ben şahsen 
bu noktada bir kanaate vasıl olmuşum 
dur.Fakat i~c adliyemiz el koymuştur. 
Runun i~in vardığım neticeyi ve yapa
cağım icraatı onun isahetli kararına 

fenniye reisinin işten el çektirilerek'. 
haklarında tahkikat yaptırılmasını ve 
mes'ullerin aranmasını emrettim, b• 
tahk!_kat başlamıştır. 

f.Der;cmu !C 11ciit14il 
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Fransız parlamento ... 

sunun toplantısı 
Fransız kabinesi bugün toplanıyor. 

Laval hükt'.i.meti acaba ne gibi sualler 
ve müşküller karşısında kalacak? Ka_ 
bine çekilmeye mecbur olacak mı? Her 
şeyden evvel şunu hatırlamak lazım
dır ki Radikal partisi sağ cenah ile sol 
cenah arasmda muvazeneyi temin e
dip şimdiki kabine durumunun anah
tarını elinde bulundurmaktadır. 

Habeşlere göre Italyanlar1 

perişan halde kaçıyorlar 
Japon la 

Çinde 
-0--

Pektne bir saat 
mesafeye kadıı 

ilerlediler Badoğlionun hedefi Çana gölü! 
Pekin, 27 - Japon kıtalan 

5 kilometre mesafede bulunan 
mevkiini de işgal etmişlerdir. 
retle şimali ve merkezi Çin de 
Jarı tamamile Japon otoritesin 
trolU altına girmiş bulunml 
Çinliler Şanghaydan da kaçm<ı 
lamışlardır. 

* * * 

Doğu Afrikadaki harp etra· 
fında Ha·het ve İtalyan menbala
rından gelen haberler dün büyük 
ıbir tez:ad tetkil ediyordu. Adi•a -
baba menşeli telgraflar, cenupta 
ltalyanların perİ.Jan bir halde kaç.. 
makta olduklarını, Şimalde de 
Makalleyi botaltarak Adigrata 
doğru çekildiklerini bildiriyordu. 

ltalyanlar ise hu haberi tiddet· 
le red ve tekzib etmekte~ bilakis 
kendilerinin ilerlemekte oldukla-
rmı iddia etmektedirler. Bu vaz.i· 
yet karşı.sında hakiki durumun an 
la~lma.sı imkansızdır. Ve yeni ha
berler beklemekten haşıka çare 
yoktur. Gelelim aziyetin cephe 
cephe tet!kikine: 

Laval bir çok masraflardan iktisat 
edip, yeni kararruıme1eri ile bütçeyi 
tevzin etti. Fakat ge~enlerde bUtçe 
mesele.sini tetkik etmelc için toplanan 
finans komitesi başbakanın kararna.. 
melerine itiraz etti. Bunun üzerine 
bütçe açığı kapatılamıyacağr anlaşı-

1mca Paristeki altın stoklarını Nev · 
yorka kaçırdllar. Frank tehlikeye 
düştü. Laval, finans komitesi karal'la.. 
rını kabul etmediği takdirde kabin~ 
nin düşeceğini ve kabine ile de fran
li:ın sukut edeceğini bildirdi. Sosya. 
listıer bu beyanatı aJarak Liivali frau 
in tehJikeye diişürmekle itham ettiler. 
Laval guya sağ cenah partileri, ve 
Fransız merkez bankası direktörleri 
i1e uyuş,muş ve halkı korkutmak için Makalle cephesi 
Paristen altın stoklarının ihracına se
bebiyet ve.rerek frangın tehlikede oL 
duğunu ilan etmiş. Sosyalist partiler, 
buhranın finansal sebepler neticesi 
olmayıp siyasal olduğunu ileri sürdü
ler. 

Adisaıbabadan bildirildiğine 

göre Makalleyi işgalleri altında 

bulundurmakta olan İtalyan krt • 
aları Adigrata doğru çekilmekte
dirler. 

Sosyalist fırkaları hükumetten si
Habeş ıhükumeti namına söz lahh faşist teşekküllerinin lağve-

dllmesini istemektedirler. Bu teşek.. söylemeğe sala'hiyet sahiıbi olan 
kiHJerin Fransız demokrasisine bir bir zat hu münasebetle ltalyanla 
tehdit olduğunu iddia etmektedirler. rın Maıkallenin timalile münakale-
Fakat Lft.val faşistleri dağıtmağa pek }erinin inkıtaa uğramasın.dan kork 
yanaşmamaktadır. Bunları sosyalist- makta olduklarmt söylemiştir. 
leri tehdit için bir alet olarak kulla· Ras Seyyuıma teslim olmuş olan 
nacağını düşünmektedir. 

'.Anlaşıldığına. göre bugünün duru~ yerli bir İtalyan zabiti 1talyan1a-
mu Şu vaziyettedir. 'Laval kendisine rın Makalleyi işıgal etmekle büyük 
sallhiyet verilmediği takdirde frangın bir tabiye hatası yapmış olduklan 
düşeeeğjni söyliyerek sosyalistleri kor nı söylemiştir. 

kutmak istemekted,ir. Halbuki sosya.. Halbuki ltalyanlar bu haberi 
listler meselenin frank etrafında eleği) 

kat'i surette te~ib etme'ktedirler. 
faşist birlikleri etrafında döndüğünü 
söylemektedirler. Vaziyeti ellerinde 56 numaralı tebllglerıne gore lae 
bulunduran bu müşkiil abda hüktime- Tigre cephe!indeki sağ kolları 
tin baş.ına geçmek istemiyen radikal· Amentilla ve Saşet kasabalarını 
Jer ise iki ses arası.nda bir orta yol işgal etmiş, ve ıol kolları da Ti-
bulmağa çalışnııaktaclırlar. enbieni iş.gal harekatına devam 

Finans komitesinden almış oldukla- tmektedir. 
rı son durum bunu gösterir. Başlan- e 

gıçta Lavalin kararnamelerine büyük Somali cephesi 
itirazlar yaparken sonunda anlaşmış-
lar ve ihtilaf hemen hemen ortadan Bu cephe haldunda Habeşler şu 
kalkmış gibidir. ~aşi.st teşekkülleri- haberi veriyorlar: 
nin lağvedilmesi meselesinde ise te. ltalyanlar, Sornali cephesinde 
ışekküIJerin dağıhlmıyarak silahları- tam bir hezimet halindedirler. A
nın alınması siyasetine razı olmuşlar~ 
dır. 
Bina~leyh Radikal partiler hemen 

hemen La'Val kabinesine taraftardır. 
Jar. Çüiıkü intiha'Patm yakında olaca
ğına göre frs.ngı düş.ürmekle itham ...... 
41dilmek fstememektedirler. Fakat di· 
ğer bir şık 6lduğunu da unutmamak 
lazmHlll'. Sosyalistler faşist teşel<kül· 
leri aleyhine birlik hareket edip, radi. 
kalleri 'de kendi tiıraflarıJta kazanır -
Jarsa hemen meclisin dağılıp intiha
ba tın yenilenmesini istiyebilirler. Son 
Senato ve uray seçiminde halkın sola 
doğru temıyül ettiii kaydedilmesi on
ların bu siyasetini körüklemektedir. 
Maam~fih durum gayet nazik ve hiç 
bir partinin mes'ul olmak istemediği 

meydandadır. Fransada bugün için 
esas çatışma parti arasında değil sağ 
ve sol cenah arasındadır! 

Nuri MAHMUT 

nale mevkiinde bir çarpışmayı mü 
teakib dört tank, ikisi mitralyözlü 
altı kamyon bırakarak perişan bir 
halde kaçmışlardır. Bu panik di· 
ğer mevzilere de sirayet etmiş ve 
kaçış umumi bir tekil almıştrr. 

Bittabi ltalyanlar bu ha:beri de 
tekzib etmektedirler. 

Londraya bakılll'sa Afrikad:. 
harekat yeni başlamıt sayılabilir. 

Habeşler şimdiye kadar yavaş 
yavaş geri çekilmek suretile ltal· 
yanları meşgul etmekte idiler. 
Fakat artık kat'i harplere girişmiş 
bulunuyorlar. 

Habeşlerin İtalyanları mağlôb 
ederek kaçırmakta oldukları hava 
disi biraz mübalagalı görünüyor 
sa da ltalyanlar son bir hafta 
içinde hiç bir cephede bir adını 
bile ilerlemiş değillerdir. 

Paristen gelen bir telgrafa gö· 
re de Afrikada işe başlıyan Ba
doglio, Çana gölü istiıkametinde 

ilerliyecektir. 

Cephe gerisi 
Benzin bulmak gUç 

Kartum, 27 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Asmaradan gelen seyyahların 

söyledikleme göre, bu şehirde oto· 
mobiller için benzin bulmak im 
kansızdır çünkü ltalyan aüel ma .. 
kamalı bütün ben'Zin stoklarına 

Adlsababa fBnllk yapıyor 

Loııdra, 27 (A.A.) - Röyte 

mişlerdir. llerliyebilmek için İtalyan. 
Iar sallı ve daha sair nakil vasıtalarJ 
kullanmaya mecbur kalmışlardır. İki 

ajansı bildiriyor: gün içerisinde "dabat,,lar, çok mania· 
Bugün bir taraftan Mareşal Jı bir erazi üzerinde 100 kilometre • 

Badoglio Doğu Afriıkaıındaki ltal den fazla yol gitmişlerdir. 
yan kuvvetlerinin baş kumandan· Lamına • Şillinndiide iğtinam edi. 
hğım, yağmur mevsimi başlama. len harp levazımından büyük bir kıs-

mının İngiliz mamuJatrndan olduğu 
dan evvel Habeılerin muıkaveme· kaydedilmektedir. 
tini kırmak üzere ve şiddetli bir 
t d b l k t l"ınaf 1 Bu sabah gelen lnglllz 
a~~z a u u~a a 1 ıy e gazetelerine göre 

.. kı oyle zannedılıyor - ele alırken C h I d 
2

- t 
. . h ep e er e va ıye 

Japonlar bu hareketlerini 
mıntakasma ait vagonların 
kaçırılmasmm önüne geçmek i 
tıklarım söylemektedirler. 

Diğer taraftan Japonların 
haydaki deniz kuvvetlerini tal 
decekleri de haber verilmekted A~ısababa şımal ve cen~.cep e· Habeşferin lehinde 

lerınde Ha.beş kuvvetlennın ka • -----------
zandığı söylenilen zaferlerden se· Bu sabahki posta ile gelen İngiliz Kurnaz 

gazetelerindeki harp havadi.s1eri vazi. vinç içinde bulu.nmaktadırlar. 
yeti tamamen Habeşlerin lehine ola-

Mamafih şimalde, Makallenin rak göstermektedir. Sabıkahlal 
İtalyanlar taraf mdan tahliyesi te- Deyli Herald şunları yazıyor: -o--

yid edilmemiştir. Diğer taraftan, "İtalyanlar cenubi Habeşistanda Tevkifhanede: 
süel müıahitler, Habe§'1erin iddia Ogaden cephesinde ric'at ediyorlar. t . 
ettikleri 'bu geri çekilmede, daha Son üç gün içinde 25000 Habeş &s anıdıkları zeng~ 

Nasibunun kumandası altında sürat. kurtulunca evı 
timalde toplanmış olan Haıbeş le Uerliyerek kaybettikleri toprakla .. soyd U 1 ar 
kıl$ıml küllisini Makalleye doğru rın büyük bir kısmını müstevlilerin e- -o--
çekmek ve ltalyanlann ·girişmek Jinden almışlardll'. Bir çocuğa tecavüz ettij 
istemelerine rağmen Habeşlerin Gayet mühim sevkulceyşi bir mer - dolayı mevkuf bulunan ( 
iki aydanıbri kaçındıklan büyük kez olan Gorahainin (cenubt Ogaden. Nuri adında biri, tevkifban• 
muharebeyi ·böylelikle temin et - de) alındığı rivayet ediliyor. Oradan nıştığı sabıkahlara çok zen~ 
meve matuf bir tuzak görmektedir Val Va1a doğru ilerliyecekleri umu - d .., • d k k 

J Juyor. Val Val'in kuyuları bu kurak ugunu, evın e pe ço 
ler. mıntakada çok işe yarıyacaktır. olduğunu söylemiş. 

Bu arada ltalyanlar Tienbien İmparatorun son hafta içinde muh Tevkifhaneden çıkan bir 
dağlarmdaki hareketlerine devam telif merkezlere gidişi, Habeş asker. bıkah da bunun üzerine otu 
etmeıktedirler. lerine yeni bir cesaret vermiştir. eve giderek paralarını çalr 

Ras Desta'nrn da İtalyan Somalisi 
Ogadende yağan devamlı yağ· hududuna yakın bir yerde kabilelerile dır. 

mur!ar İtalyan hareketlerine engel birlikte harekete geçtiği bildiriliyor. Osman Nuri vaziyeti anlı 
olmaktadır. Ancak hava kuvvet • Habeşlerin uzun zamandanberi takip polise başvurmuş ve 1200 lir 
leri büyük ıbir faaliyet gösterebil • ettiği geciktirme tabiyesinin böylece çalınmış olduğunu söylemişt 
mektedirler. § birdenbire tersine dönüşü herkesi hay nun üzerine kurnaz sabıkalı] 

Habeş generalı Na.ssibu genel rett.e bırakmıştır.,, rar ele geçirilmitlerdir. 
karargahını Cicikadan Daggahbur -=1~n!!~i;_ :,a~~t~ler!~den_.,.~i~uz_~~r:- --~----::-===,,,--~:--
şımaııne nakfetmıştır. Ha:beş iler· haher1er ise ~ilhassa şimal ceplıesine SUCUi< 
leyişinin devam ettiği haber veril- aittir: 

mektedir. Bu gazete şöyle yazıyor: zehirli miydi 
"Habeşlerin gelecek İtalyan ileri 

ltalya Çana k61U istikametinde 
taarruz etmlyacakmlş 

Roma, 28 (A.A.) - Resmi çe
venler, ecnebi kaynaklarından sı
zan ve Mareşal Badoğlio'ya T sa
na gölü istikametinde şiddetli bir 
taarnız hareketine bat laması için 
emir verilmi§ olduğuna dair olan 
haberleri yalanlamaktadır. 

Cepheden son 
haberler 

Adisababa, 28 (A.A.) - lta1yan kuv 
vetlerinin Ogaden ve Teigre cephele~ 
rinde geriye çekilmeleri derin bir tesir 
yapmıştır. Ancak salahiyettar çeven -
ler bu geriye çekilmenin sarih sebep
leri ne olabileceğini araştırmakta -
dırlar. 

Zannolunduğuna göre Italyanlar, 
Tigre cephesinde pişdar kuvvetleriyle 
dümdar kuvvetleri arasındaki irtiba. 
tın kesilmesinden korkmaktadırlar. 
Zira, İtalyan müfrezeleri, Habeşler 
tarafından mUtemadiyen iz'aç edil -
mektedirler. 

Ogadende ise, İtalyanlar, Ras Des
tanın, İtalyan kuvvetlerinin arkala_ 
nna veyahut sol cenahına taarruz et. 
mesinden endişe ediyorlar. 

Umumiyetle sanıldığına göre. Ma· 
reşal Badoglio gelir gelmez, harek~. 
tın tabiyesi değişecektir. 

Roma: 28 CA.A.) - Asmaradan bil
dirildiğine göre, bazı keşif uçakları, 
Aşiagni gölü bölgesinde 50 kadar a· 
şik!r bir çok da gizli çadırların mev
cudiyetini görmüşlerdir. 

İtalyan uçakları binlerce Habeş as
kerled tarafından tüfek ateşiyle kar .. 
şılanmışlar ve mitralyözlerle mukabe· 
le etmişlerdir. Habeşler ağır zayiat 
vermişlerdir. 

Mogadişlo: 28 (A.A.) - İtalyan 1 
kuvvetleri tarafından Lamma ~ Şillin 
diide yapılan harekat esnasında, bun -
1 .... - 4--!- ... .... '1..1 ,..-1...., .1 "'ln ı,,; ... lı.~1,,..-n.ıAn n-a.1t 

hareketine karşı mukabil hareketle
ri bundan sonra Dessiden idare edile~ 
cektir. Dessi de şimal cephesi erkanı 
harbiye karargahı kuruluyor. Bugün 
yarın Habeş imparatorunun ''saadet 
şehri,. demek olan Dessiye gelip şimal 
cephesi harekatı kumandasını alarak 
derhal faaliyete geçmesi bekleniyor. 

İmparator nazırları ve müşavirleri 
ile buraya gelince, bu şehir Habeşis.. 
tanın payitahtı makamında olacaktır. 

Desside imparatoru karşı1amak Ü· 

zere büyük hazırlıklar yapılıyor. tm • 
paratorun oturacağı yer olarak eski 
Italyan lwnsolosluk binası tefriş e. 
dilmektcdir. 

Harbin çıkmasından sonra Habeş ~ 
ler Dessideki ltalyan konsolosluğuna 

' girdikleri :taman orada, İtalyanların 

-o----

Sucuk yiyen bir kı 
hastaneye kaldırı 

Bakırköyünde Odabaşı so 
da oturan 39 ya§ında Niga 
halle bakkalından aldığı su< 
yemit, yarım saat sonra scı 

içinde kıvranmağa başlamı§ 
Nigarın imdadına ayni 

oturan kiracılar yetiımif, 
baygın bir halde Haseki be 
sine kaldırmıtlardır . 

Bakkalın sucukları mü: 
olunarak belediye kimyaha 
gönderilmiştir. 

giderken çekiçle harap ettiği bir telsiz -----------
telgraf takımı bulmuşlardır. B d İ 1 

Dessinin diğer evlerinde de Habeş U a peş ec 
finans bakanı, yollar ve köprüler ba- -o-

kanı ziraat bakanı, için hazırlıklar hd 
yapıİmaktadır. Bunların hizmetçileri y &hudl Bley ar. 
daha şimdiden buraya gelmiştir. 

Şehri idaresine almış oJa,n veliah· 
din mürebbi.si general Vadaje, şimale 
doğru &0,000 asker göndermiştir. Ha
beş harp, bakanı da bundan on beş 
~ün evvel bu şehirden geçerek cepheye 
doğru gitmiştir. 

Şimdiye kadar burada bir defa har 
bin korkusu duyulmuştur. O da Ada.. 
va bombardıman edildiği zaman Des
sililer sıra kendilerine geldi sanmış -
lar ve 15000 kadar çocuk ve ka.dını şe. 
birden bir hafta için çıkarmışlardı. 

Bu meyanda on iki tane kadar rom 
ve ermeni dükkancılar da ortadan SL 

vışmış, fakat dükkanların yeniden a
çılmasında bir mahzur olmadığmı 
görünce geri dönmüşlerdir. 

Buradaki beyazların yek(tnu 35 
kadardır. Bunlard;an iki tanesi Ameri 
kalı mi.c:ıyoner, iki tanesi de Fransız 
papazrdır. 

Dessi erişilmesi pek giiç olan bir 
şehirdir. Bu itibarla Italyanlar bura
yı bQmbatdımarıla parca parça. edelıt-
1ir1erse det· kat'iy:ycn alamazlar gibi ı - - . 

---0-

0nıversltede Yahudi taıe ı 
dövdüler 

HükUınet tarafından kapı 

olan Budapeşte Üniversites 
ne muhtelif f akü iteler tı 
toplanmış ve Yahudi aleyhl 
mayişler dolayısiyle Oniveı 
nin kapanmasınc protesto E 

lerdir. 
Polisin sıkı kordonuna rı 

talebe, lktısat Fakültesine 
ğe muvaffak olmuşlar ve 
koridorda bekleşen Yahudi 
besine bir temiz dayak çekı 
dir. Sonra biribirlerine r.ok 
bir yürüyüşle, müze ıneyd 
gelmişler burada kalabalık 
kıtaları kendilerini dağıtın• 

Budapeştenin muhtelif 'j 

rinde uf ak talebe grupları 1 

yiıler yapmışlardır. 

- Mancester Gardiyan• 



1 8aaan Tabimde akp.m yeme
.~ Her ıeferinde barda-
'izıma ıötUrdüğüm vakit: 

Fabrikalar için 

Mütehassıs 
Küçük san·atıar kanununa rağmen 

Hata çalışan yabancı "-~::-:.;:?güzel au! - de- işçi aranıyor 
~-.. ıeçen oeferter ~··- Stlmerbankın ihtisas İşçiler 
...... cevap tekrarlanmca dal- mekteplerinden 

varmış I 
--::.:;::~, mezun tekntsyeuıere Yalnız inşaat ustaları Cemiyeti! 
~hu der~e .taıırmskta çok lbtly~~ var beşyüz yabancı çahşdığını 
il.~ dL.. Zıra hız de evde Bet yıllık endüetri proıram.ı • 
it"1diJe içiyoruz ... Ayni isimde- run mühim bir Jmmmm tatbiki tesbit etti 
ı...... ~ Kabata§ta tamamiyle ayrı vazifesile mükellef olan ve f abri-
~ir. Buna rağmen cidden kalar kadrOAD& her yıl yeni bir Bundan evvel de yabancı teba· önüne koyarak Ekonomi Bakanh-
~~~diye çefmesinden alındığını kaç fabrika ilave edilen Sümer adan olan küçük san' at ve meslek ğına müracaat etmiıler ve yabancı 
'"'QQk ettim. Bankın merkez ve fabrikalar kad- ~.>ından bir !:oklarının isim·· İtçilerle, küçük san'atlerin Türk 

"'p!'-klerin Standardizasyon di- . rolannın muhtelif ıubelerde ihti. bırakıımıyarak memleketmizde kal tebaasına hasrı kanuni veçhile 
''h··~~L· ı d B b' l h'b' bul I la tak--' • dmklarmı ve bu i•lerine -hrimizde · kat'i •ekilde, mücadele edilmesini -.. '41.Dlr eri var rr. u ır ma ın ıaı aa ı ı unan ar .,, 1yes1 :s :s- :s 

~~İtte olması demektir. Biz- kar~l~ftır: • • aerbeMçe devam ettikleri yolunda istemitlerdiT. 
ı....'le bugün bir paket çikolata a· Şımdıki vazıy~tt~ ~ nevı t~_ık ki iddialan yazmıttık. Öğrendi • Bu cemiyetler bu hususta daha 
i:lllıız, beğenirsiniz. Mükemmel adamlarımn ebiklıii banka ıçm ğimize göre bu gibilerin İstanbul· evvel llbaylığa müracaat etmiı -
~lezzette ... "Artık bunu kullana- büyük bir nobanlık tetkil etmek· da bili çallf&D}arı bütün tahmin" lerdi. Fakat cemiyetler bu tekilde 
""ili,, derıiniz... tedir ve nekadar müracaat eden lerin iiatünde olduğu ileri sürül· çallJ&ll yabancı itÇHerin isim ve 

plJtat erteıİ gün ayni paketten bulUDUTsa hepıinİn almabiJecejİ mektec:J.ir. adreslerini venneğe davet edilince 
~ ~lnunıyacak derecede her- anlqılmaktadrr: Meaeli lntut ustaları Cemiyeti bu §&rtı yerine getirememiılerdir. 
"'t bir çikolata çıkar. Bankanm bılhaua dUnyaıım tehrimizde yabancı tebaasından Çünkü meseli bir ııvacının bir yer 

Ş her yerindeki yüksek fen mektep- bet yüz kadar ııvacmın çalqmak- de en fazla çalııma müddeti bir 
arap incir konserva hatta 'hıi bağ ' .. .. ' .. . 'f d I leri ve fakültelerinden, üniveni - ta o?dujunu tesbitetmiıtir. Bun • haftayı geçmemektedir. Halbuki •-------------

~ ın uzumu, aynı ın a ı- 1 kim fakül ı · d b' dan sonra marangozlar ve musiki resmi muamelenin tekemmül et • 
ı.: fnıdığı hep bu anzaları göste·- te er ylak l dekte .ermd . en, llrkl1' 

ZAHiRE 

••tat: çok meme et er ı ört yı aan'atki.rlan g~lmektedir. mesi ve çalqan yabancı itÇinin bu. 
Bu .. bö' 

1 
•. 

1 
menıucat mekteplerinden Ye fab- Bu züremlerin cemyetleri bu lumnuı için bu müddet kifi gel 

itin ye, yarın oy e... ik 1 • • telm' -a: t• 'bil • • l . ·L-. et ·ım kt d' B' k h' 1 ......_ B' k d b' All h d' r a ar ıçın ıayen yııı::ıuf ıre'l gı erm ıt erıne nıuay ven er meme e ır. D' ço yapı aa ıp e-
)1.. •r arar a ır a " · •· "ks k 'ht' ekt 1 'nd dikçe Türk saıı'atkirlarmın it rinin çalqtmhklan yabancı İKİ • 
"'P ltçecek miyiz? yu bue lunanlı ısaa m iddepetlerı !LA~ me •cif zun arat e nnıyacı bulmMma imkin bulumnadığı göz leri koruduklan da göriilmüftür. 
,~1Undan mıdır, su~n~~n bulunm•ktadl?'. 
~ .,, derler. Memleketımızın Bankanm muhtelif Avnıpa 
'- bile bir kar~rda olmayınca memleketlerine ıanderdili ve gön 

la,aa et gayrı... dermekte olan ıençlerin memle • Ekmek fiatları 
• • + kete dCinmesi uzun m6ddete baktı 

li b _, .!L • 12 kuru"& kadar ~r t!'t ıün yeni bir fabrikanın te- iı ve esasen u ge....,.er n1tıyacıı .,, 
'Nf:ıruluyor ... Sanayide adım a- ~ıhyamıyacalt için fimdiye ka.. inecek 

1 er1ıyoruz... dar devlet heaabma veya ga1ıı1an &e1801Vt:t Relsl 
~Yni isimdeki mahsullerin bir ATl'Up& ve Amerikada ihtiıas ka- Muhllddn DstQnda§ 
..._tela olmaması tamamiyle ipti- zanmq olanlar bank•ca fabrika• lst:anbullulara 
""L· h il' alettir... larda TazifelendiriJecekJerdir. mQjdeliyOr 
-....__ tııdüstriye dom-n giden bir Mamafih bu neriden olanların D ..._ e• - ört gün evvel Ankanya gidee? 
...._ leket için, standardizasyon el- adedinin de pek fazla olmadığı Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

buğday fiyatlarını lüzumsuz yere 
yükseltenleri de ikaz edecek ve 
buğday piyasası bu suretle normal 
bir hale selecektir.,. 

Ekmek yapıcılann 
şl k ayetleri 

Bulcm 12 17,5 22 
Famlya çalı 12,5 15 20 
Fuu1ya horoı: 15 18 20 
Fasulya ufak 5 12,5 15 
Mercimek 20 22 25 
Nobat 9 12,5 17,5 
Nohut natürel 9,5 12,5 15 
Peıynlr B. yafh 26 35 40 
Katar 7allı 50 60 80 
Katar ikinci 40 50 70 
7.eyUllJatı ekatnJS 40 42,5 
Yat Trabzon 55 - 65 70 80 
Teref&i 120-200 140 220 
Yal yemekllk 50. 60 75 90 

MAHRUKAT 

Odun (çdd) 2.50-375 1,5 4 
Kömtlr 2,5 3,5 4,5 2,5 
Kok 

Balık wıkumru 12,s 20 ao 
...._dir. tahmin edilmektedir. Oılündağ dün Ankaradan dönmü§ 
la. Şaraptan suya, elmadan çiko- fU beyanatta bulunmuıtur: 

Ekmek yapıcdan idare heyeti· 
nin müddeti bitmittir. Yeni idare heyetinin seçimi cuma günü saat ____ iııııım ________ _. 

~) kum Yunanlstanla "~ a, attan kurıun kalemi- "- Bu seferki Ankara seyaba. 
~ar, ayni ad altındaki bütün aramızda ticaret timin bqbca mevzuunu lstanbul · 
~ !erimiz ayni yeknaıak, mut anlaşması daki ekmek meselesi teıkil ett1. 
,~ haaaalarda olmalıdır. Bu. bi- Yunani.tanm Ankara İf güde· Son zamanlarda buğday fiyatlar. 

'tartlardandır. ri lkomonu Guraı dün ıehrimize bir aralık yersiz ve lüzumsuz bi: 
'- (Vl-nQ) ıelmiftir. surette birdenbire yükselmeye ha,-
-........_____________ Yunan it ıiicleri Türk· Yunan lamıf ve mevcut stoka rağmen bu 

~ Putbol hakem 
"etınıenl kararları 
~kiye Futbol F ederuyonu 
~ Encümeni batkanı Nm -
lltr~l>baıın bafkanhğmda topla
lıt: &faiıdaki kararları alml! -

ticaret anl&flDutDID tatbikinde yükseliı ekmeğe de intikal etmitti 
rutlanan bazı miifküller hakkın· Bugünkü ekmek fiyatı memle
da teıebbüalerde bulunulduğunu ketimizin umumi vaziyetine göre 
aöylemittir. Hiiktlmetimizce güm- yükıek ve pahalıdır. Saym Ziraat 
rüklere yeni emirler "Yerilerek bu Bakanı ile 'YUku bulan görütmele-
mütkül de halledilmiıtir. rim neticesinde aldığım emir ve 

---o- direktif üzerine ekmek fiyatını de-
N a mık Kemal ier derecesine indirecek tedbirle· 

l T ihtifali rl hemen almak üzereyiz. Bu ted . 
dtr 

1
-:; ürkiyede yapılacak ~f e -

t "li'-1 Edebiyat fakültesi Talebe ce - birlerin en pratik ve kat'i neticey: !il.. r "l'lerin resmi ve özel maçla 8 k 
~ ıedftuyonca sicilli ehliyetli miyeti Hk ki.Dunun ikinci pazartesi vermesi için Ziraat an ası birin 
'İ ... ~tarafından idare edilme günü saat on yedide Onivenite ci !";evi ekmek ununun muhtaç o! · 

""'t..ı.... konferans salonunda Namık Ke- duS1J buğdayın kilosunu ye.di bu· 
)~_"":'Viyetinin Fut bol F ederaa-
~ malin ölümünün 47 nci yıldönümü çu1c kuruta ıatacaktrr. Birkaç gür 
'> aıı ntenilmeıine, 

l'ıi"' .......... Hakem ve hakem namzet münuebetile bir ihtifal yapacak· ZA"f anda bir kilo ekmek fiyabnnı 
~"iıı llıaçlarda arsıulusal hAkem br. lhtifalde büyük yurt sever 12 lrurup. kadar ineceğini tahmir. 'it· oJ&n ıiyah ceket ve ~0• tairin eaerlerniden parçalar okuna ediycrum. 
'tİYbıelerine ve Futboİ Fede . cak, hatll'UI anılacaktl?'. Aldığımız tedbirler, umarım ki 

ondan on altıya kadar yapılacak • 
trr. 

Ekmek yapıcılar, bilh.aMa fırın 
crlann narh te&bit edildiği ea.nada 
konulan imal masraflarının fmn 
cılar tarafından ·kendilerine tama 
men verilmediğinden tik.ayet et • 
mektedirler. Yeni idare heyeti bil 
hassa bu İ§le meşgul olacaktır. 

-0-

Esnaf Bankası 
yolsuzluğu 

İstanbul Esnaf Bankası yolsuz
luğu hakkındaki dosyalar üzerin
de Devlet Şurası deavi dairesnice 
yapılan tetkikat bitmittri. Deavi 
dairesi lstanbul Valiıi Muhiddi~ 
Üstündağ ile lzmit Valisi ve eski 
belediye reis muavini Himit Q, 
kayın müdafaalarım gözden ge
çİrmi§tir. 

Önümüzdeki hafta içinde Eı· 
naf Bankası yolsuzluğunun Dev
let Şürası umumi heyetinde müza 
keresine baılanaçaktır. 

~arması göğüelerinde 
3 , 

\ilci ......... Şimdilik hakemlerin günı-
'-it.. ııı.ç yapmalarına izin veril· [. J ŞEHRİN. 'DERDLERİ 

, 
~ Ellerinde ehliyetname 
~ Yan bazı hakemlerin im
~'lt llbi tutulmalarına ve mu -
' t}ı~lduldan takdirde kendile 

g 1Yetname verilmesine, 
' 1rı-:-- lfakem toplantılanna 3 
~ ~ Salı günü alqamı saat 
~ t Beyoğlu Halkevinde la

' lıceıi merke~in~e batlan 

--
Istanbulun pazar yerleri 

Hergün şehrin muhtelif iki yerinde pazarlar kurul
maktadır. Bu suretle halk, muhtaç olduğu şeyleri aya_ 
ğma l'eldffi i~n daha ntıa• Ye kolaylıkla satın ala.. 
biliyor. 

Yalım bu pazarlar ekleriyetle ~k sarpa yerlerde 
dar ve pis sokaklarda kuruluyor ki asıl üzerinde daru
laeak nokta budur. Niteldm Nişanca, Akbıyık ve daha 
bir çok yerlerde pazarlar biyle berı.t sokaklarda ka-
rabnldadır. - - - · - -

Esasen kışın ~murda11 geçilmez bir vaziyet alan 
bu sokaklar, pazarcılann bıraktıkları çöplerle büsbü
tün geçilmez bir hal almaktadır. 

Belediyenin bunu gözöniine alarak pazarların ge. 
çiJebiJir ve nisbeten geniş sokaklarda kurulmasını te. 
min etmesi balkın daha ziyade menfaatine uygun ola
caktır. Bu münasebetle şehrin ihtiyacına göre pazar 
yerlerlnJn ve günlerinin Y.eni baş~aJI _ t~bi!!~sot fay,. 
dalı bir iştir saıımz. - '\ 

Zeytin yağlı pırasa 
Piyasanın son vaziyetine göre ucu:& 

ve güzel kış yemeklerinden birini zey. 
tinyağlı prasa teşkil edebilir. Bu ye
meğin ne suretle yapılacağını size Sir
keci lokantacılanndan Mustafa anla. 
tacak: 

- iki kilo praıanın evveld yqU 
yaprak taraflannı atacak, sonra geri 
kalan kıaımlarını güzelce temizleull'. 
ayıkladıktan, ve par'a parça doğra. 
dıktan ıonra haşlama suya atard 
kaynamağa terkedeceksinlz. 

Praıa kaynaya dursun, •iz dl.. 
ğer taraf tan bir taıxula iki baf •ovanl 
zeytinyağı ile kavurmağa b'Zflayımz. 
Sovan kavrulup pembe bir renk alınetı 
içi.ne 125 gram pirinç atın ve birli!w 
kcwurmağa devam edin. Bundan ıonrtı 
ıuda kaynfUJUf olan praıayı delikli 
kepçe Ue alıp yaıaı bir tencereye ko • 
yun. tJ zerine de kcwrulnwş •ooanla pi. 
rinci güzelce yaydıktan ve tuzladıktan 
ıonra ha/il bir ateşe terkedln. 

Yarım ıaat ıonra 6 por•iyon zeytin 
yağlı praaanız hanrdır. Yemek buz 
dolabında veya •erin bir yerde soğu.. 

duktan ıonra llurlne bol limon sıkıla. 
çak oluna leokaldıle lezzeUi olur. 

Etl'ler hakkında bir 
konferans 

l.tanbuldaki Alman uarıati • 
ka emtitüaü her yd olduğu gibi ba 
yıl da konferamlar verecektir. 

ilk konferans -:.umarteıi ı•iutl, 
enstitünün Sıraselvilerdeki mer • 
kez~e verilecektir. Buğazkö,-. 
deki eti arqtırmalannı idare eden' 
profe.ör Bitti tarafından verile • 
cek olan bu konferamta Etilerle 
esim Mıarrblar arumdaki miilYM 
betten khredileceldir. y _....... ~ 



Zecri tedbirler ve ıtaıya - ~., ... - ~- _,_, -
Petrol ambargosu 
Italyayı boğabilir 

Fakat ltalya mukabelesiz 
boğulmıyacak ! 

ltalyanan Milletler cemiyetinden 
çekllmesl meselası tazelendl 

Jtalyaya gönderilecek mallara
rasına petrolün de konulması ~hti· 
mali üzerine ltalyanm milletleT ce
miyetinden çıkıp çıkmıyacağı me-

. selesi yeniden bafgöstermiftİr. 
1 

Yüksek bir İtalyan hükUmet a-
ilamı demiştir ki: 

"- Zecri tedbirlerin tatbikin
Clen bir ay sonra büyük faşist kon
seyi yeniden toplanacaktJT. O za
man, Cenevreyi bıralap bırakma
mak bahsi gene bütün nezake!iyle 
kendini ortaya koyabilir.,, 

- Niyuz Kronikl'Jen -
lalya anf mUdafaa tedblrlerl 

alıyor 

Markonlnln rayoda aBz 
aöylme•lne mUsaada edllmedle 

Methur İtalyan muhterii Mar
toni Londraya gibniıtir. İtalya
nın Habeıistan ihtilafındaki nok
tai nazarını radyoda anlatmak is
temitse de Londra radyo istasyonu 
buna müsaade etmemiftir. 

Markoni bu hususta mesul tah
ıiyetleri görecektir. 

ltalyadan ayrılmadan önce, 
Röyter muhabiriyle görüştüğü za
man şunları söylemitti: 

"İngiliz halkına fikirlerimi söy
lemek imkanını bulacağımı sanı-
yorum.,, 

Sonra latife yollu ilave etmitti: 
"Hatta bunu İngiliz topraklan 

haricinde yatımdan da yapabili-
ltalyada ihtiyati askeri tedbir

l~r almmağa başlamıştır. Buna 
b d . d rım.,, se ep e, yem zecri te birler tat-

biki tehlikesi yüzünden hasıl ola- lngilterede söylendiğine gö:re, 

k eğer ltalyan muhterii Markoni ln-
ca vaziyet ve bu tehlikenin ya-
ratbğı beynelmilel endişedir. giltereye radyoda söz söylemek is-

HABER - :AICtam polfası 

Bayan Nebahat 
soo talebe içinde 

en yüksek 
dereceyi aıdı 

Cumhuriyet devrinin feyizli in
kişafları her Türkün göğsünü ifti· 
haı-la kabartacak kadar çoitur. U
mumi sahalarda sayılmakla bit
miyecek kadar çok olan mesut hi
diseler krıısında fertlerin de tah
aı tetebbüsleriyle başardığı muvaf 
ı-akiyetleri bu meyanda zikretmek 
doğru bir harekettir. 

A vrupaya giden gençlerimizbt 
yabancı illerde, yabancı dillerle 
yaptıldan tahsilleri ve üstün nett 
ce!eri istikbale itminanl& Bakmak 
hakkını bize vermiıtir. 

Birinci sayfamızda resmini gör
düğünüz Bayan Nebahat da mu
vaffak kızlarımızdan birisidir. He 
nüz yirmi üç yatını doldunnıyan 
bu genç kızımız Londnı ve Paris 
teuilik akademilerinde 500 ü mü-
tecaviz genç kız araamda en 
yüksek derecede diplom!l almaya 
muvaffak olmuf, Türk CUmhuri
yetinin bu genç kızı aka lemi men· 
suplarının takdirlerini kazanmıl!
ta.Terzilik ve ppkacıhk asnmızm 
bu 7evkini, bütün inceliJHeriyle 
memleketimizde bir Türk kızmto 
e~ri olarak görmek meı:deket he
saLına bir kazançtır. i 1 

tiyorsa, yatını lngiltereye yakllll-
ta ya, ani bir müdafaa halin-

'de bulunabilmek için bir takım tırmaksızın bunu Romadan yapa- ---M-----------
atker nakliyatı yapmıştır. Bunak- bilirdi... eyva Ve 
liyat ve harekatı inceden inceye Markoni ve kan11 10 günden- sebzeler·ımı·zı·n 

beri Londradadır. 
öğrenmeğe imkan görülememek-
t d. B d . h -Niyuz Kronikl'Jen - su•• ru•• mu•• e ır. una aır ütün haberler 
yasak edilmiştir. Geçenlerde ken- ltalyada petrol yerine ispirto 
dilerine izin verileceği tahakkuk Roma, 28 (A. A..) - ltalyan Bir Amerika konserve 
ettiğini yazdığımız ıoo.ooo asker iptidai maddelerini taktir etmek fabrikası şehrimizde 
ıilah albnda alıkonmuştur. ıu~eti!le, !ıl.da 1.90?.000 ~ekto.lit- tetkik yaptırıyor 

Petrol ambargosunun re ıspı~~.1~~ıhsal ed~lece!rtır· .~ım- Dünyanın en iyi sebze ve mey· 
uyandırdıjı tesirler ya enstıtusu, pe~ol ı~halıne luzum velerini yetiıtirmekle tanmmq o-
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Başbakan Borsada Kamgarn fabrlkasuııo 
temel atma tUrenlnl yaptı 

Madanyada 
müt.arekenin imza 
edildiği bina 

Bugün bir müzedir yarın kitaP 
sarayı oluyor 

EVTelki akpm Anka.radan ha· sarayı vücude getirilmesine. hi1'I 
reket eden Batbaka.n lam.et İnönü nın civarında geniş bir park Y~ 
yannula Ekonomi Bakanı Celal muma iıaret etmİ§tir. 
Bayar, Süınerbank ve I§ bankası Baıba'Y.an binayı ge:urOn M 
ve Merkez bankası direktörleri danya mütareke.ini burada 
olduiu halde dün sabah dokuz bu imzaladığIIll anlatmış, sonra ~ 
çukta lzmite gelmiıtir. mobile binerek Bunaya ıiant.ıır 

Tren lzmit ki.ğıt fabrikasmm Başbakanla yanındaki ıe• 
ön.ünde dumıq, batbakan iııerek 

ıaat on dokuzda Bu.naya 
fabrikayı gezmİ§, müdürle görü- doğnıca Cumuriyet köfkiine ~. 
terek izahat almıttır. miştir. KötkJ:e akıam 1_,egiı'l 

F abrikanm binası; makinelerin vali, askeri kumandan v_e-
montajı tamamen bitmiştir. Tür· b~le birlikte yemif, bu fil 
binlerin montajı ikinci kanunda • --ttt 
b 

ela kendilerin.den izahat ~· ' 
itecek, fabrika ıuıbatta piyasaya d 

kağıt çıkaracaktır. Baıbakan bu eabah ~ 
Ba•baka saat 0 b' d f Kamgarn fabrikaaının temel a~ 

:ır n n ır e re a· . G -'il 
katindeki zevatla birlikte Ertuğ • türenıni yapmıştır. Bugün ~ ·ı 
nıl yatma binmi... saat k' d hareket edecek, Ertuğrul yatı ,, on ae ız e h . . 1 t...L!_ 

Mudanya.ya varmıfbr. lakelede ve şe rımıze ge eceKUr. ti 

yollarda topla.nan halkın alkııla • Batbakan yarm iş banka" ,; 
n araudan Baş.bakan doğnıca Mu rafmdan Paıabahçede kurul.~ 
danya. mütarekesinin imzalandığı fe f abrikcumın açılma tar~~ 1 
binaya. giderek gezmittir. pacaktır. 

••• Partinin bu binayı müze haline 
.okmasmdan dolayı memnuniye • Buna, (HUUMi) - ~' 
tini bildirmit ve binanın etrafmda bu sabah büyük bir kalabalık 
istimlak edilecek lmımlar için zır bulunduğu halde KanıgarJ.l 
alakadarlara emirler vermiflir. rikasmm temel atım. törenini 

Bafbarkan ayni yerde bir kit.ah mııtır. 

Hükiimet mahafili, zecri ted - h.ırakmıyacak milli bır madde keş- lan ve esasen meyveciliğin vatam 
birlerin ltatyan ileri hareketlerini fme çalışmaktadır. sayılan memleketimiz için meyve Kazalar ve denizcili~imiz hakktnd8 
Clurduramıyac,ağmı ve }labeş im- ve ıenzeıenmı:nn aurumu yoılinda - - - - f. 

paratorunun uzlaşmayı kabul et- 1n 9 i ıte re bpuılm~~~ddıre.mühim birtetehbüaya Cela"' ı Bayar dı· yor •~ 
mesine kadar bu harekete devam ~ ~ 
edileceğini söylüyorlar. 1923 ana yasasının Arsıuluaal bir tölireti bulunan verenler içtnd" 

F k t, tr ı b b'k ve Amerikada mu"teaddit. ko-- Kazalara_ sebebiye_ t . rt 
• a·~a. pe . 0 tım argosu tat 1 1°adeslne razı olmazsa ~- ff d ki 1 1 del 

d ıd - akd " f '--!'-' . 1 te b' .. a e emıyece er-ımız, yo cu ar JI 
e ı ıgı t ırae hasıl olacak va~ ve a1.1Tuuuarı ış e n ır. mueaıese 1 I 1 b .... rn 1 y 
· t d · hi b' · · ·ı · M h ··k- t• 1'.' •• 'li . eml k ı· . evve ve:ya on ara era..,er ge 

zıye 
0

e aır Ç Jr SÖZ ışılı mı .. yor.. 151 r u um e 1 uır mume111 Dl m e e ımıze b k l d 
Sıyasal çevenler, petrol U'ı~rı- göndermiftir. Willard Deniı adlı ıra an ar. ır .,, 

ne konulacak ambargonun ııa:va- istifa edecek bu ~~~~u :ürkiye~ kome:ve Ticaret filof a[ımız plan mucibi'1 
yı boğacağım, ancak ltalyanm · endtutrısmı, hükumetm bu endust I< 
"mukabele etmeksizin kend;sin: Kahiı"e: 27 (A.A.) - Haber alındı- riye kartı gösterdiği muafiyeti ve ce tamamen yen·ııeşt•ı r·ıı ece 

ğına göre hükfunet, l.ngiltere 1923 a.ru:ı. 
boğdurmıyacağını,, söylemekte - yasasının ;xeniden t.esisine :ra.ıı olma. konserve ihracatı imkinlannı tet- J11 
dir. dığı takdirde istifa etmek niyetinde _ kik etmektedir. (Bqtaralı 1 ncide) ticaret filomuzu yaptığımız pl~Jl >.t 

Zecri tedblrler ve biz dir. Hüktlnıet istifa ederse vaziyetin Bu mümessil ayni zwna.nda mey Denlzyollan mütehassısı Von der cibince tamamen yenileştireceği2l· ~ 
Z db Varder, Denizyolları idaresinin teknik zu ettiğimiz gemilerin evsafı ve ~ 

ecri te irlerin tatbiki ta.~i.hi alacağı şekil her türlü tahminin fev- ye ve sebzelerimizin komerve en• şı-di ve idart bakımdan daha muntazam yü. projeleri tesbit edilmiştir. .wo 
rolaa ayın 18 inden itibaren lta1- kinde olacaktır. d" tri · balnm d d • yor ua sım an ne erece ı~ rUmesi i,.;n tetkikata memur edildi. tş- pariş devresine girmiş bolurtll 
Yan mallarının memlekeıı·mı'ze aı' - Kabine bugünkü toplanbsmda zec- "' "·"" 't bil ği · :ı-· K 1 ..ı- t " d -" k' a ya.cagım, ~ çeıı vere ece n1 letme idaresinin ve deniz ticaret fen aza arl.l4n eessur uyma.mu-

rebilme.1. ı'r'ın on gu··n daha mu"h- ri tedbirlere ait olan raporu prensip ba l . b dila. • • d d w'ld' M , ll • b' b~-r afi ~ :r ve g"' r .. enn u en tri,,.. ne f!fl# h-etiııin takviyesi iri... bü+,.elerine egı ır. es u en ırer ..,. ... 
itibariyle tasdik etmiştir. Bu tedbir. r- ·J. • ..., P-- ~ fflll 

,Jet verilmi!ti. Bugün o mühlet hit- lerin perşembe günü tatbik sahasına. rece besliyebileceğini de etüt e~ tahsisat il!ve edilecektir. Denieyolla.rı cezabndrracağız. Bunlar içinde. li1 
mittir ve zecri tedbirler Milletler geçmesi muhtemeldir. mittir. Memleketimizde komerve idaresi ile vanurculuk şirketi aras111. diden Mla affetmiyeceğimizi ,;;y 
C 

· · k · J k Jd I daki münasebetler üzerinde kararlar bileceğim bir kısım varılır ld, bO 
1 

emıyeti ararıy e a ırı mcıya lskenderlye Uzertnde hava sanayii çeyrek asırdan fazla bir. • _ _..., k d b h l b l d almak ihtiyacı hasıl olmuştur, bu da C:enizdliğimizin yüksek şutJ.AJ~~ bOl 
a ar u a öy e evam ede - manevraları maziye m~ik olduğu için yerli eır yapılacaktır. rumamış insanlardır. B~nlar ıııe yo 

cektir. Yalnız altın ve gümü, bu Londra: Z1 (A.A.) _ lngiliz kara düstri bu incelemelere bir örnek Denizyolları idaresinin npurları 1 batarkent yolculardan evvel vefS. 1 
karardan hariç bulunmaktadır. ve deniz tayyareleri bugfuı lskenderi. olmuştur. geçen senelere nazaran daha fazla pa- 1 ırnlarla beraber gemileri terftedeıt 

: İtalyadan ve müstemlekele~·in - ye üzerinde büyük manevralar yap • Alakadarların aöylediğine göre ra sarfile tamir edilmiştir. Mevcut 1 dir • 
.ıen altın ve gümüş almak her za - mışlardır. Bu manevralardan maksat, bu büyük Amerikan finnası bura• 

~ :man serbesttir bir havai taarruz takdirinde şehrin da genİ.f mikyasta kouserve iatihr 
Liretin vaziyeti ne gibi müdafaa vasıtalan kullanabi· salatı ve ihracatı yapmak üzeT• 

~ İtalyan parası liretin borsa?Dtz- leceğinin tetkikidir. Tayyarelere karşı bu tekilden yaptırmaktadır. B.ı 
·~a muamelesı'ne devam olunmak· kurul~uş olan bataryalar tayyarele-

Yunanistanda 
u rin çektiği nişangahlara karşı ateş et.. tetkiklerin de müsbet netice ver 
tadır. Dün liret bir Türk lirasına mişlerdir. diği mütehaaıa Willard, Türk me., K r a 1 v org i 
mukabil 9.86.50 idi. SUvB.f kanall derını-.urlldl ve ve sebzelerini her türlü tahmi-:-
ltalyan notasına lranm cevabı s·· ka 

1 
b" ük. 1 .1. ninin fevkinde bulunduğunu kome: Yeni hükt\melio 

T h 28 (A A ) l uveyş na ı, en uy ngı ız • • • .. . . 
a ran, . . - ramn, harp gemilerinin geçebilmesi için bir vecılerımıze soylemesmdenanlqı. teşkili işini Çaldarise 

zecri tedbirler hakkında ltalya ta· ltadem daha derinleştirilmiştir. lıyor. k f '> 
rafmdan verilen notaya karşı o- Şimdiye kadar kanaldan ancak 33 verece m ' 
lan cevabı dün Italyan elçiliğine kadem su çeken gemiler ge~ebiliyor. Halk tUrkOlerlmlzl Yunan kralı faaliyete haşlamıştır. 
verilmiştir. lran hükfuneti, mil- du. Şimdi 34 kadem su çeken gemiler tophyan bir beslekAr Yakında nmumi af ilan edecektir. Bu 
letler cemiyeti tarafından kabule- de girebilecektir. Büyük harpten önce Şark vili- umumi af, Venizelosa olduğu gibi, bü
dilmit olan tedbirleri tatbik mec- Kanalın derinleştirilmesi. lskende- yetlerimizde halk t'ÜT'külerini top tün askerlere ve General Plastirasa da 
buriyetinde kaldığından dolayı riye limanım üssülhareke ittihaz eden layıp armoıı.ize ederek lstanbulda şamil olacaktır. 

Akdenizdeki İngiliz donanmasını Ak. 
teessüfünü izhar etmekte ve iki denizin şarkında mahsur kalmıyarak müteaddit konserler Termit olan Kralın görUşmelerl ve eski 
memleket ara&mcla mevcut olan i- lüzumu halinde Kıııldenize ve Hind musildtinas Gomidaa'm Paritıte öl· başbakanın veziyetl 
yi münuebetleri ehemmiyetle kay denizine ~ıkahilmesini temin edecek • düğü haber alınmrştD'. Kral dün hem Kondilisi, hem Çalda 

risi kabul ederek kendilerile uzun boy 
detmektedir. lran hüJillmeti, hali tir. Gomidasm ~hrimizdeki yüz hı göriişµltif ve Çaldarise nişan ver . 
hazırda sarfedilmekte olan mesai- kadar talebesi, gelecek ay Beyoğ- :nrlşttr • 
nin sulhun ve cihanda adaletin ÇOCUKLAR 1 lu Ermeni kili.esinde onun beste· Eski başbakan Çalıfarls pzetecile .. 
kmıılmaama hadim olacağı ümidi- HABER, sizin için her cumarte.si günü lediii dualarla bir a.,uı l.~ n demişt.ir ki: 
ni b.har eylemektedir bir ilave veriyor. Takip edi.niz.l trr.. "-Memleketin nef'ine otarak la&. 

la tamamiJe hizmet.e amad• old~~ 
teyit ettim. Hükftmetin teşkili tr.l 
bana verdiği halde partiler ~ t. 
barışı temin edebilecek arkada~• 
rafımda toplamağa hazır old 
bildirdim.,, 

Kral ve cumhurlyetçl .. '
1 
~ 

Kral bugün cıımhuı·iyet partfS ri$ ~ 
kanlarından Sofulis, Kafa11d9 

Papanastasyoyu kabul edecektll'~ 
Yabancı memleket elql~ 
krala itimatname verlf •" 

Yunanistanda rejim dei!flDlt _,_ 
ğu için Yunanistandaki yab111'1~ 
leket elçileri yeni krala del'l•• ıeı411 
rinin itimatnamelerini ve~~dıuP-' 
Yabancı devlet nezdlerinde ıı-f. 
Yunan elçileri de o devletıerfıl 111 fi 
kanlarına Kral Yorginin ilt'ltsl1_4 
şryan IU:ıui :rrt«tu~ ~ 
dir. 
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-.!efrnka uıHuımaraso: 79 Yazan: (VA· NQı > 
Yamrı umru herif, hançerini çekti, Markinin 

•• • 
uzerıne yürüdü. Marki balyöz gibi 

. yumruğunu salladı 
Gıçen kıaımların hull•••• 

1 Marki Ferruındo, gemiciler fa.. 
hiıeaile yanyanadır. 

Marki, yan aarhoı dimağile: 
"-Allah akıllar venin •.• Fa -

ltat, neme lazım?... Benim de iti
~e bu aeliyor ••. ,, diye düıünüyor-

u. 
Sonra, ıordu: 
- Sen, bu 11mnmhane köıele· 

ıi . d nde ne yapacakam? ..• Senı bura· tn kurtarayım ... Çok güzel ka · 
1nıın •. lıtemez miain? 

Fahife güldü: 

- E, ıöyle bakayım ... Beni ne· 
relere götürecebin? .• iyi bir ev 
tu.\,. .. _._ b . ? 
~mısın an .... 

k - Şqıracağın derecede güzel 
ır e\' tutacağım ... Seni içinde o • 

ltı.ttacağım .• Pek botuma gittin •• -

kadın, çenber sakallıyı okşadı: 

. - Sen de benim hO§Uma git • 
~··· Hakikaten yaman erkeksin. .• 

ereden geldin bakayım?. 

- Denizden ... 

h. - Anlqılan vurgunu vurmuş 
ır 'bahriyelisin! Çok mu ticaret 

laptrn? .• 
lı - caretı r ••• öen, eıırdım, 

1Zll' reiıin kadırgaımda kürek 
s~kiyordum ... Oradan kurtulup bu 
l'lya. ld' ge ım •••• 

it - Peki, paraları nereden bu -
taksın? Bana nasıl bakacak · 

'lll? 

ile - Üzümü y_e de bağını sorma .. 
d n, Yakında dünyanın en zengin 

' a:ını olacağım .•. 
Odanın içinde dolaşıyordu. 

k leon-solun üzerinde şarap dolu 
~r surahi gördü. Bardağa oop.1-

rak içti. 

leadın mani olmadı. 
, - Şerefime iç ...• Fakat burada 
•~acaksın ! - dedi. 

- Sızmam ..• 
tç/!ir yudumda ikinci kadehi de 

l ... 

ı, Şitxıdi artık, kapının yumruk -
ti~drğını pek müphem olarak işi -
.JOtdu . 

Cülyeto, kapıyı açtı. 
liiddetle haykırdı: 

~ - Ne var? .• Ne istiyorsunuz? .. 
er.i nr • ah kmıy ~\lı? ıç.ın r at brra orsu -

~~eğer, kapıyı böyle vuranlar, 

'-d~i ~ey~~nelerde bekleşen ve 
erı gıttıkçe artan aşıklarımş. 

Ç~ b Artrk sabrımız kalmadı .•. 
hl~ er sa.kallı herifi içerde amma 
1'tıı Cltldrrdın... Bizi burada unut · ;u.? -diye sordular. 

iilyeto: 

~~ B\tgün sizi kabul edemiye · 
!\-. ·· · cevabını verdi. 

l"Q itr Ptyı atıklarının üzerine doğ 
ı. 

t, İçlerind b' . 
Qtr he . .en ın,. yamrı yumru 

~de ~i ıçeri girmek teşebbü -
c..ı \lJldu. ,... 

lı ._ l>efut d ' d d• qer•f ıtan. • e ı. 

~ 1 
' çtirük diılerini göstererek 

-Gitmem... ı 
Marki, aarhot aarhot ODlln Üze 

rine yürüdü: 
- Benim evimde, benim karr 

mm yanında ne itiniz var? •• Haydi 
bum geri ... 

Arkadakiler, "evim,, sözü üze· 
rine, kahkahalarla güldüler. Fa • 
kat, yanın yumru herif, iti tama -
mile facialqtrrcb. 

Hançerini çekti: 
- Cülyeto ile beni bat bqa 

bıtakın, yoksa ••• 

F ernando, iki adnnda onun ya 
nmı boyladı. Çeneıine müthiı bir 
yumruk indirdi; senelerce kürek 
çeke çeke balyöze dönen bu yunı· 
ruğu yer yemez, herif, devrildi. 

Fakat, elindeki hançer de, Fer
nandonun koluna aaplandı ••• 

Şakır ıakl1' kanlar almıağa bat· 
)adı. 

Dqarda, bağrqmalar, kıyamet 
ler oluyordu: 

- Adam vurdular ... Adam VUT 

dular •• 
Bekçiler kO!UfN. f 
Marki: • 1 

_c:..,.,. ••• ••-T• ... , ~f:_.: ı. ...... 
tim .. Haydi, İ!İDİze bakın •• Kima~ 
ye heıap vermem lazmı değil. Bu 
yerde yatan herif ıımaııkhk edi -
yor ..• lateraeniz onu götürün ... 

Y amrı yumru alam, yerden 
kalktı. Ucu kanlı hançerini bek · 
çilere göstermemeğe gayret ede -
rek olduğu yerden sıvııtı, gitti. 

Bekçiler, kalabalığı dağıttı. 
Şimdi, yine, Cülyeto ile F ernan

do başbata kaldılar. 
Kadın: 

- Çok ağrıdı mı? •. Çok kanı· 
yor mu? .... diye çenber sakalın 
kolunu tuttu. 

- Hayır .. Zarar yok .• 
- Fakat adamakıllı sarhoş • 

sun •. Haydi, bugünlük ben seni 
kendi evime götüreyim de sonra 

Bir hayli aokaklardan geçtik • 
ten aonra, Cülyeto, bir gondol ça· 

iırdı. 
içine atladı: 
- Çek! • dedi. 
- Nereye? 
Kadın, gondolcuya bir iki ke· 

lime f ıııldadı. 
Sonra yutıklar üzerine yığılan 

.evailiıinin Y,anma çöktü. 
- Nasıl oldun? 
- Daha iyiceyim, Cülyeto •• Gö. 

recebin... Sana ne iyi bir hayat 
temin edeceğim .• Sen 'benim bu kı
blda olduğuma bakma ••• Ben, ılJü.. 
yük bir hazinenin 'mu.takbel va -
riaiyim ••• 

Sarhoıluk inaanı naaıl da se -
veze eder ... 

Marki, hiç de icabetmediii hal 
de bir takım taf ıilit vermeğe bat" 
ladı •• 

Gon<lolcu, kanallardan ta.pıyoro 
du. Kibar mahallelere doğru iler
liyordu. 

Kulağına anlıyamadığı bir ta· 
1mn kelimeler çalmıyordu: 

- Y ılinlı manaatır .. Gazanfer 
reiain hazinesi ... Amcaaım kütiip
haneai .. Yetil kaplı lritab... Bunu 
atırarak ıerl dv01::Ceg1m ••• 'Sen ba 
na balmıa, bu ıefil halime ald..
ma •• Dünyanın en zengin imanla· 
rmdan biri olacağını ... Muhakkak 
ıeni de yaııma alacağım.. Üç aaat 
müddetle seninle beraber yaşıya
rak o kadar hoıuma gittin ki ..• 

(Devamı var) 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaıı TURAN TlyalTOlunda 
Bu gece saat 20,30 d:ı 

öpücük 
Yeni vodvil 

3 perde 
Her tarafa tramvay. 

Telefon: 22127 

sen bana ev filan tutarsın ... Ne is- ---------------

tersen onu yaparsın .• 
Kadının dudaklarında garib 

bir istihza vardı. Marki pek senem 
olduğu için bunu farkedemedi. 

Çok memnundu .•• 
Bu kadm ... uzun açlık yılların· 

dan sonra, ne mükemmel bir ziya
fet olmuıtu .• l&tikbal için de neler 
vadediyordu. 

Cülyeto, kocaman, siyah bir 
pelerine büründü. Başına bir ku· 
kulete geçirdi. Sonra, F ernando
nun koluna sepet gibi uıldı. 

Bu iki erkeğin yanımda bu IJruçük 
kadmı görenler, onu himayeye 
muhtaç mini mini bir mahlUk sa· 
rurlardı. Gemiciler umumhanesin· 
deki ka:balıklara, haşin muamelele 
re dayanabilen bir kadın olduğu· 
na ihtimal vermezlerdi •.. 

Z AY l 
lstanbul 2 inci ilk okulundan 

aldığım phadetnamemi kaybet · 
tim. Yenisini alacağmıdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı Lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı teıofonu: 23872 
td~re ve ııan : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

senelik 
e avlık 
3 ayUk 
1 ayhk 

Türltigr 
1400 Kr. 
730 •• 
400 .. 
150 .. 

Eerrrbi 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 ••. 
300 •• 

1tLAN TARiFESi 
Ticaret 116ntarının •atır• 12,:50 
Restnt ııanıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi ve Neşr;gat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaa6,4 

KUPON 

319 
28 .11 .. 935 

Cağaloğlu yokuşu 27 No. da 
~~~~---..fil!l----l!!lll!!llllİlll!l!!!ll!ll!!lll!!ll!!lll!!I .... ..-! 

Bulmacamızı hal edenler 

Bu lıaltaki bilmecemizin halle· 
dilmif ıekli: 

Ayakkabı IAstlQi 
kazanan 

1 - 4 ncU ilkmektepten 50 Semiha, 

Boyun atkıs,-ı 
kazanan 

'------------------------2 - 39 ncu Hkmektep 154 zebra, 

cam uçlu dolma ı 
kalem kazanan 

3 - 1 nci ilkmektep 103 Talha Er • 
tetik. 

Şekerleme ı 
kazananlar 

4 - U11küdar Toptqı qıı.ddesi 398 nu • 
1Xl&ra<Sa Zlya Kqız, 15 - S&matya. Etyemez 
ılmendlfer cadde.il 415 numarada UlkU, 6 -
21 net mektep '4ı SeJAmetttıı, 7 - Nişan· 
tat Ifık 11.ııed •HO samım. SWeyman. 8 -
T ncl ilkokul 21S Saldp, 

[ 
BlakOVI 

_ kazananlar 
1 - l(adıklly 10 JlCU llkmektep '505 Sa.. 

saray CellAt çeşmesi Araplar sokak No. ıe 
GUner TUrker, 68 - Erkek lisesi 618 HU • 
samedd1ıı, 69 - Kurtuluş Bozkurt caddesi 
223 No. Hristo, 70 - Galata Arap camli 
Mahmudiye caddesi No. 19<5 . 

71 - Topkapı Hikmet :Uustata, 72 -

1 
Defter J 

kazananlaL· _ 
Dildlit.a§ camii civarı 184 numara ffikmet 
Yılmru: Kaya., 73 _ üsküdıı.r Pa§alimanı 

Dayı:rüzerl 10 n ••ma.ra Hasan Ercan, 74 -
2 net llkokul MO İbrahim, 75 - S&raçhane 
başr şekerci sokak 13 nunu.ra. !snıail Coşkun, 
76 - Pertevnlyal lisesi LA dan İsmet Kur. 
tul, 77 - Gedlkp&§a İma:sdahl, 78 - Beşik· 

ta§ Abba3ağa ak.mu çe~me •8 numara Le • 
ma.n Saltarya, 79 - !stanbul erkek llseai 728 
Ltlttullah Şevki ö. Engin, 80 - Kadırga 24 
Lemi, 81 - Bostancı hıı.tboyu 7 numara MU. 
zeyyen, 82 - Taksim Billurcu sokak Hamdt 
apartrm:ın .Mibal Dere beoğlu, 83 - Ankara 
genç ağa ap~rtımanı M. Yalçın, 84 - Kadı· 

köy çakmak kale ııokak Medhl ~nger, 81 

- Kasımp&§O. Bahariye caddesi 71 numara 
:M. Erol, 

Geçen haltaki 
halleclilmi§ §ekli: 

bahat. 10 - SUleymanlye 'I ııcl Ukmektep 1 1 
2u Recep, 11 - Sultanahmet Ucarethane Cetvel 
eokak No. 9 RUmeya&, 12- Vefa Uaeai 853 kazananlar 
Ru.tem öıbey, 1! - Sovaııafa mahallesi L-------------
Abdl Dgm mektebi Ömer Saşar, 14 -
UakUdar 21 nctı ilkokul 17' Nin;iet Asını, 

115 - Balurkl5y blrincl okUl 180 Necil Kan. 
w, ıe - SWeymaı:Uye No. 29 Nesrin. 

-=-------------'~ Mürekkep C kazananlar 
t T - 2 net ilk okiıl 8:2• Necdet. 18 -

35 ncl Ukmektep 327 Necdet Aydm, 19 -
Dlvanyolu !§ık 11ok&k NU.r.het, 20 - llltanbuı 

erkek llae.sl 803 Nihat, 21 - Şifll Osman 
bey Rumeli caddelli ıtumell apartnnan 
5 numarada Hannlk, 22 - 44 ncU ilkmek· 
tep 389 .Macide, 23 - Beyoğlu kurtuluş 

ktr sokak 89 numıı.rada Millsiya. Yosefidis, 
24 - SUleymanlye 7 ncl Ulmıektep 226 Me. 
dt, 

Kitap J 
kazananlar _ 

25 - F'aUh 13 ncU mektep 352 Merzuk, 
26 - KaragUmrük 27 ncl Ukmektep 1584 Mu. 
,Afler, 27 - Beyoğlu Esayan mektebinde M. 
A. Ha.laçyan, 28 - Ga.latasarayd&n Muhid
din Pula.d, 29 - Beşikt.8.§ Vişne zade Aba • 
eı Utit sokak N. 15 M. Orkunt. 30 - Beyoğ. 

Ju Asmalı Mesclt sok.ak 49 numara Leon 
Aprahamya.n, 82 - Vefa. erkek lisesi 364 Ke
mal Tatııdil, 23 - 45 net ilkmektep 93 İr!an 

~4 - 15 ncı mektep 92 İsmet Barlas. 45 -
Hayriye llsesl 384 İsmail Türga.z, 36 - Er • 
k1.ık l!J!esi M7 thııan, 37 - !smet lnönü ilk 
okulu 276 Hurşlt Kemal Ca.nturk. 38 - 55 ncl 
mektep 195 Hıuııı.n, 39 - Erkek lisesi 1192 
Hikmet, 40 - Samatya Çakmak sokıı.k nu • 
rnara 11 Georija, 41 - Pertevnlya.I lisesi 733 
Galip Tunçel, 42 - Çengelköy ha.vuzbqı 16 

Feride AltuR-, 43 - 12 ncl llkmektep 393 Fe· 
rthan, 44 - Vefa Usesl 625 Ekrem. 

1 

-AtatQrkün res -
mini kazananlar 

45 - Karagümrük 150 numara Cemal, 
4~ - Kız muallim mektebi orta. kısımdan 
Cela.Jet Giray, 47 - 11 ncı okuldan Blllent 
GUrsoy, 48 - Samatya mUda!aa.I milliye cad 
desi 52 numara Berç Çalyun, 49 - Bağlar _ 
başı 60 Ayten, 50 - Gıılata Sen Provlda.ns 
m•ktebl Amahid BUkUr;;Uyan, 51 - Kız lise_ 
sinden &9 AY'§e, 52 - Beyoğlu Mahmut ağa 
yokuşu Asllman Nedim, M _ Şl§lt terakki 
llsesl 371 Acarbel, 54 - İlk musevi mektebi 
15 ncl ıımıt Albcr Acımıı.n, 1515 - Fatih 7 nu
mara A. F'. Kut.sal. 56 - İstanbul Şeref so. 
kak 3 numara Azml özcan, S7 - Ak.saray 
N&lbantçı aokak 10 numara Ahmet Mıena, 
158 - Robert Kollejden Araın Vahe, 59 -
5 ncl ilkmektep 332 Ahmet Biçer, 60 - Har 
biye mektebi karoısmda Pa.nga.ltı lisesi 17 
Ara. Papazyan, 61 - Boyacıköy 115 BUlent 
Baro!, 62 - !stiklAJ caddesi 265 No. Bican, 
63 - Osmanbeyde Bekir, 64 - Pertevniya! 
lisesi E. özek, 65 - Kadıköy Ferit Tez, 

1 
Mendil 

kazananlar 1 

86 - 23 ncU ilkokul Metin Sevecen, 8 
- Sirkeci Sucu sokak Mehmet, 88 - 20 ne 
Ukmektep 835 l\f. Sabahaddl.n, 89 - Karada 
n1z Ereğlls1 ilk okulu 366 Nurlye Çelebi 
90 - İstanbul kız ll.seıı1 805 NeclA. Yaltm, 9 
- 29 ncu Ukroektep 191 Nermin, 92 - B 
yUkada Çma.r caddesi 61 numara Nurlye, 9 
_ Co.ğaloğlu Ciritl:ıa.ne ııokak 3 numara Ni 
hat özcan, 94 - LA.leli Mesihpa,,a mahalle 
si Refik apartnpan Nusret, Necdet, 95 - Ka 
dıköy Osmanağa kırtasly~i eokak 1 numa.r 
Nazif, 96 - Bakırköy İstasyonunda Nadi 
İdris, 97 - 12 ncl okul 213 Nejat, 98 - S 
ncU ilkmektep 208 Nihat GUler, 99 - Kur 
tuı111 kuyularba§ı 25 numııra Pantazl, 100 
üskUdar Yenime.halle Mescit ııok.ak 215 nu 
mara Rabia, ıoı - Sult&nııelimde Refik, 10 
- Yenl§ark berber salonu Remzt, 103 
Şi§ll terakki llsesl 156 Selçuk, 104 - Gala 

okçu M:uısa caddesi Ra.gel Han Slileyman. 10 
- Demirkapıda. Salamon, 

1 
Kart ı 

kazananlar ------106 - 155 nci ilkmektep 71 Suat Ok 
tııy, 107 - Erkek lisesi 15112 SalA.haddiD, 10 
- ıs nci Ukmektep 271 SUheyl&., 109 - il 
ncU llkmektep 214 Sabahat, 110 - Vef 
lisesi 667 SelAml Şefik, Seur, 111 - Ak 
sa.ray Tirya.kl H~an paşa sokağı 154 num 
Semih, 112 - Cağaloğlu 3 numo.ra ŞUkr 
özcan, 113 _ 154 ncü Ukmektep Şemsedd' 
Ataç, 114 - Üsküdar Ayuma bostan aok 
39 numara Şlna.st, 115 - 37 ncl ilkmekte 
Ttirka.n özcan, 116 - 415 nci tıkmektep 7 
Turgut Göktllrk, 117 - 37 net ilkmektep 

Tuğ'rul, 118 - ÜskUda.r 21 ncl mektep 2 
Yqa.r, 119 - Karagümrilk 50 numara. Yıl 
maz, 120 - Ga.z!osmanpaşa. orta okulu 
Saime, 121 - Davutpa.şa. ortaokul 338 Sa.l 
Atılgan, 122 - İstanbuı erkek il.Besi 339 
Sadi Teoman, 123 - Sultan3hmet Kaba.sa 
kal Tevkifhane sokak 1% numara. Recep 
124 - 27 ncl ilkmektep 181 Necla. Abd.Ul 
!ah. 1215 - 12 ncl ilkmektep 160 Nurhaya 
126 - İstanbul Ayvaruıo.ray caddesi HUs 
nU Sokak 1 numara Nu;l. 
127 - SUleymanlye 8 ncl llkokul :?52 Nee 
meddin, 128 - Hakimiyeti mllliye yatı me 
tebl 173 Nihat 129 - Kovacıdede ca.mıt M 
yei!lser, 180 - Osmanbey 164 numa.ro. Muı 
ta.ta., 131 - SUJeymııniye Yoğurtı;u oğlu so 
kak 8 numara Mehmet. 132 _Beyoğlu Yen 
çarşı Herrnin apa.rtıman 5 numara lekende 
P . !skender. 133 - 47 nci ilkmcktep 315 ti 
han, 13-i - Zeynepk~ll hl\!ltanesl Hakkı 
13ti - Kaeımpll{la Hncı Ahmet mahalleslndJ 
Eburnza sokağında 300 numara Htı..ıı!p, rn 
- Beşikta, Muradiye mahallesi Deryadil so 
kak 15 numıı.ra Fikret, 137 - Ortrucöy lnön 
okulu 55 C. Tecelli, 138 - Bebek posta te~ 
grat nıüdUrü oğlu BWent, 139 - Unk&p 
filyokuşu 19 numara Ahmet ôzdemir. HO 
Vefa caddesi Molla Şemseddin sokak 1 nu 
marn.da Ahmet, 141 - 19 ncu ilkmektep .A 
ti. 142 - TUrltlye eczacüar JA.boratuva 

rındn All Halil, 143 - Vet:ı. erkek liseııi 
A. Nureddin, 1'4ı - Vezneciler Zeynepkl 

ııuınara 46 Sevim, 145 - Şil')li llkokuJ 8 ne 
smıf 53 Sa.ip Cah1t, 
146 - Yeşllköy Orbango.zl 
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Televizyon şuaları
nin bir muzipliği 
B ir lngilizce gazetenin yaz 

dığına göre elevizyon 
da şarkı söyliyen artistler bir bü· 
yük müşkülle karşılaşmışiardır. 
Bu artistlerin her nevi kumaştan 
elbise giymelerine imkan yoktur. 
Yalnız sun'i ipekten yapılan elbi· 
ıeler giymelerine müsaade edil · 
mektedir. 

Buna sebep televizyonun şuala.. 
rıdır. Bunlar pamuk, yünlü ve i • 
pekten sirayet edip vücudü göster 
mektedirler. Bu elbiseler giyildiği 
takdirde televizyonda mesela şar 
kı söyliyen bir kadını seyredenle· 
rin görmemeleri icabeden şeyleri 
görmeleri mümkün olacahır ! 

Dama düşen inekl 
M ae;aristan köylerinden Szi. 

vakda bir hancının damına 
düşe.1 inek, hancı ile misafirlerini 
bayıltacak kadar korkutmuştur. 

Bunlar ailenin bir yıl dönümü
nü içki masası başında kutlular 
ken tepelerinde müthiş bir gürültü 
işitmişler, bundan sonra çatıda 

patırtılar başlamıştır. Hancı ile 
misafirleri binadan dııarıya fır
layıp yukarı bakınca evin çatı:aın
da bir İneğin tepinmekte olduğu
nu görmüşlerdir. 

Han bir tepenin dirseği altına 
yapılmıştır. Tepede otlarken ine
gin ayağı kaymış ve dosdoğru ha• 
rın damına yuvarlanmıştır. 

inek oradan binbir güçlükle 
aşağıya nidirilebilmiştir . 

Karmakarışık bir 
akraballk 1 

B ir adamın babası, babası 
kendisinn ayni zamanda 

ka~inpedcri olabilir mi? 
Evet, bu adam bir üvey baba i· 

se ayni zamanda kayinpeder de 
olabiliyormuş. Birleşmiş Ameri • 
kanın Vaşington şehrinde son za· 
manlarda kıyrı"ln bir nikah bunu 
gerçekleştirmiştir. 

HABER - Akfam poıtasr 2S SONTEŞRlN - 1935~ 

Var o fil a lk ş ·a liifil 
•• k Sin nı s nda 

Bay Klari adlı dul bir adam 
bundan yıllarca önce bayan Tred· 
vel adlr dul bir kadınla evlenmiş- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ••••••••••••••••••••••••••miill••••••••••··-·, 
tir. 

Geçenlerde Bay Klarinin kızı, 
bayan Tredvelin birinci kocasın • 
dan oğlu Benjamenle evlenmişti. 

Bu nika.h üstüne ortaya şöyle kar· 
makarışık bir akrabalık çıkmış • 
tır:. 

1 - Güveyin övey babası ayni 
zamanda kayinpederi olmuştur. 

2 - Gelinin övey anası ayr.i za 
manda kaynanası olmuştur 

3 - Güvey kendi övey karde· 
şinin kocası olmuJ. 

4 -- Gelin de kendi övey kar 
deşin in karısı olmuştur! 

Deniz renkleri 
B oğazm mavi sularına ha • 

karken, kırmızı denizin 
gerçekten kırmızı olup olmadığını 
"Beyaz deniz,, e niçin Beyaz den· 
diğini; Karadeniz acaba kara mı• 
dır; "San deniz,, de rengine göre 

taneleri denize döküldüğünden, sıı 
yun yüzü kıpkızıl olur. Hava ke· 
silip deniz durduktan bir kaç gün 
sonra da bu kızıllık devam eder. 

ikinci "Kırmızı deniz,, Kalifor 
niyanın güneyindeki San Diyego 
körfezidir. iki üç yılda biri birden 
bire çoğalıveren mikropik nebat· 
lar denizin yüzünü kaplar ve bu· 
raya kızıl bir renk verir. 

Şimdi asıl "Kırmızı deniz,, adı 1 

verilen Şah denizine geldik: Bura 
da mikropik nebatlar denizi yer 
yer kırmızı yapmaktadır. 

"Karadeniz,, derindir. Ve çok 
koyu bir mavlği vardır. Ancak bu 
denize hiç inan olmaz durup du · 
rurken Kafkaslardan gelen rüz · 
garlar burasını kudurtur, korkunç 
fırtınalar yapar işte bu korkunıÇ 

1935 Sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi 

D 

Bugün matineler
den başhyarak 

• 

Bugece büyük sinema 
müsameresi olarak 

MAURICE 

CHEVALIER 
• JEANETTE 

Makdonald 

sinemasında 

MELE sinema
sında 

fırtınalar yüzünden kendisine "Ka l l ı d E ld ald T l f MELEK 0068 İPEK 44289 Geceleri bi et er numara ı ır. vve en ınnız. e e on: 4 c - : ıd 

ra,, lakabı takılmıştır.. ~• .. ••mmllİmm••••••••••••••••••lll••••••••••••·---~~~ 
mi isim almıştır diye hiç düşündü 11•••••• 
nüz müydü? 

Büyük Fransız filmi ---.. ··-- Bu akşam · saat: 21 de 

SARAY Si NEMA S 1 nda Çin kıyılarını kuşatan Sarı de
niz Y angtze ırmağının ağzından 

itibaren sapsarıdır. Irmak, içeri • ı 
den o kadar çok çamur getirir ki 
yüzlerce kilometre mesafeye ka- 1 

dar bu deniz sapsarı renktedir. 
Denizin sarannağa başladığı nok
taya vaTan yolcu gemileri hemen 
banyo odalarını kilitlerler. 

~A DET 
CHARLES BOVER ve GABV MORLAV j 

Yalnız bugün ve yarın oynıyacakt:ır 
' " . .. ' ~ . . . . : . . . 

Yenedikte beynelmilel sinema mü. a bakasında birinci mükafatı ıca· 
zanmış olan ve Edgar Wallace'~n meşhur romanından iktibas edilen 

OZAMBO 
Emsalsiz filminin ilk iraesi münasebetile BOYCK GALA.lşbul fraıt: 

sızca sözlü filmde merkezi Afrikanın siyah ihtiras ve esrarı gözleri.ıuı 
önünde canlanacaktır. ~ 
Oynıyanlar: Me:hur renkli muganni PAU L ROBESO 

,.e NlNA l\IAE MAC KlX~EY. Rejisörü: ALEXANDRE KORDA 
llaveten: W ALT DlSNEY'in hakiki bir MlKE l\IA YS filmi. 

MIKEV ING·KONGA KAR 1 Orta okuma 0----------1 7 · 2 · 3 f "lk ~ ·k / · k Paramount jurnalde Yunanistan kralı Georgesin Londradan harelieti· 

Dünyada en azı üç tane "Kır · 
mızı deniz,, vardır. Bunlardan bi· 1' 
risi ve en kırmızısı lngilterenin 
Doliş ile Taygeumut arasm•'aki 
Devon kıyısındadır. Fırtınalı ha.

1 valarda gayet ince kırmızı kum 

nez, nez, ÜnCÜ Slnl l /QSl Ü /erı Çl tı 1 Kahirede nümayişler. Habe~istan muharebesh"t'$aire. 

~~ma~rl-VAKIT~~L l~Mb~Ankuaudd~:T~~~ I~-----···················-~ 

1 
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''Zarf usulü,, ile ev 
"Minareyi çalan kılıfını hazırları,, sözünün en çok 

tatbik edildiği yer 

Mecidiye Köyü'dür 
Bomboş araziyi imar edip buraya yeni binalar kurmuş 

ve köy yollarını bile kendileri yapmış olan 

•• 
üzerine bina yapmış oldukları araziyi bedava 

istemedikleri, parasını ödemeğe hazır 
oldukları halde 

Evlerinin yıktırılması endişesile 
rahat /arı kaçmış bulunuljor. 

Çöp arabasının doru beyğiri evlerinin aralarındaki yollan da 
S3.tnura aaplaNDı§; depreniyordu. yapmaktadırlar. Hava gazı temin 
1'a.nıçı darbeleri, tehditkar ba- edilmek üzeredir. Bu da getirilirse 
iırtnalar bir netice vermiyor, bey- Mecidiyeköyünün hiç bir eksiği 
iir dibine çakılını§ gibi duruyor- kalmıyacaktır. 
du. . Havası fevkalade güzel olan, 

Arabanın tekerlekleri de çamu iyi sulan bulunan bu köyde oturan 
l'l saplanmıştı, bağırmaktan sesi ların büyük bir dertleri var. Bu 
lttadan çöpçü: dert yolsuzluk değildir. Bunu, be-

"lki bni kişi hep birden on se
neden beri başaramadığımız bir 
işin kotarılması için yüksek Ka~ 
mut.ayın sayın üyeleri bulunan siz 
!ere dayanmak zorunda kaldık. 
927 yılından beri evlerimizin yer 
!erile bahçelerimizin temlikini is
tiyoruz. Finans Bakanlığı İstanbul 
Milli Emlak direktörlüğü istekle· 
rimizi yapmamakta ve 2644 nu ~ 
maralı kanunun tatbikinde türlü 
mütalea ve fikirler yürütmektedir. 

25 SONTEŞR1N - 1935 

yapılan köy 

Bu kulilbeciğe bakıpta hor görmeyiniz! Mecidiye le-Ogün.de tatbik edilen 
zari usuliyle, yaruı onun ~inden aıağı reaimde görülen binalar. gibi 

bir blna çıkrruyacağını kimae lddlo edemea lı ... 

- Bugün inadı tuttu! mahalle lediye yapmasa da kendileri birkaç 
ltalarında da böyle durdu. Hiç sene içinde başaracaklardır. . El• 
bir çöp almadan dönüyorum, diye verir ki tapusu verilmiyen evleri
etraf ındakilere dert yandı. nin yıkılması endişesi ortadan 

Bu araba , Mecidiye köyünde kalksın. Her kes evinin hakıki sa• 
)eni açdan 50 inci mektebin önün- bibi olsun! 

Bu yüzden her gecen günümüz 
bir ziyan, bir yrğm üzüntü oluyor. .. 

de ıaplanmıştı. Mektep çocukları 
huralarını bildikleri için yoldan 
değil, yandaki çimenlerden yürü 

Göçmen, malUI, mütekait, devlet .Jlecidiyc köyünde §imdi böyle bir çok ktirgir binalar yapıtmış bulunnwk 
memuru ve kimsesiz şehit anala· tadır. Fakat köylülerin dilekleri yerine getirilmezse bunlann lıepsi 

Mecidiye köyünün on bet se
nelik sakini bahriye zabitliğinden 
mütel<ait Vasfi ile görüJtum. Ba• 
na köylülerin dertlerini şöyle an· 
lath: 

rmdan müteşekkil bir halk kitlesi yıktın lacaktır l 

lfiy cinlerinde duruyorlardı. 
inatçı beygiri çamurlar araaın

de. deprenir vaziyette bıraktıktan 
' 0nra , Mecidiye köyünü dolaştım. 

:(..$(.~ 

Bundan bir kaç sene evvelki 
~iye.tini bildiğim köyü gezince, 

tasının artık eski Mecidiye köyü 
01ınadığmı , lstanbulun en yüksek 
~~rlerinden biri olan bu geniş ara
.~~e kurulan evlerle burasının Is• 
-:'11hulun en güzel yerlerinden bi
~d•i olmak üzere olduğunu anla• 
ıın. 

~ E.\>et,. Mecidiye köyü birkaç 
"ttt~e evveline kadar çok değişme
~ •Mir. Ah,ap eski evlere hayli 
d ıt.k hir mesafede ve yol kenarın• 
~ ~ Yapılan likör fabrikası ile bu 
k~ er arasındaki geniş saha ıimdi 
k &.rgir evierle, kübik binalarla 
b~llannııştır.. Hatta yol üzerinde 
~'t de dört katlı apartman yapıl-

1!hr. 

l' lienı so ... ~~ ismine lla~ ta bu• 
''

1
"'1 h · · · t B k'' ·· f •• or g -- tı ı2 • u oyun 

0~~ hakka!.an, A:.asabı, berberi, 
~ \lgu gibi Hamidiye ve terkos au

l't, •~ktriği de vardu. Köylüler 

" - Mecidiye köyü 93 harbinde 
Rumeliden gelen muhacirler ta• 
raf mdan kurulmuştur .. Buraları o 
zaman fundalık imiş. Muhacirler 
evler yapmışlar, araziyi işlemişler
dir. Kısa bir müddet sonra bir de 
cami yapılmış burasının adı Me-

devlet idaresinde naznnı olan siz
lere iZtrrabla Be emsJ2r: 

Uzun yıllardan beri imar için 
toprağa verdiğimiz emeklerle ev 
!erimiz için döktüğümüz paralann 
zıyaa uğratılmaması için Yüksek 
Kamutayca Mecidiye köyü halkı
m köruyacak bir kararın verilme· 
si hususunda yardrmlarmrzı 600 
aile saygrlarile diliyor.,, 

cidiye köyü olmuş. ~ 
927 senesinde Mecidiye köyiı Anlatan: 

arazisi hükiimet tarafmdan milli }'; ki R n b Ö 
emlak müdürlüğüne devredilince 1 e a aÇj l nen 
köylüler müracaat ederek ev ve -
arazilerinin kentlilerine temlikini 
istediler. 

Bu sıralarda k_öye rağbet artr 
yor, yer yer evler yapılıyordu. 

Seneler geçti. Hala temlikten ha. 
her yok. 

Bir kaç sene evvel köyün ka
dastrosu yapıldı. Y ollarmın isti
kameti çizilt.ti. Bundan sonra bel
ki biT karar verilir dedik yine bir 
ses çıkmadı. Bunun üzerine iki 
lJin köylü namına Bakanlara, Ka· 
mutay üyelerine birer arıza gön· 
derdik. Ve dedik ki: • 

Bu teşebbüsümüzün neticesini 
beklerken ortaya yeni bir hadise 
daha çıktı. İstanbul vilayetinde 
zabıtaya gelen bir emirde medeni 
kanunun tatllikinden sonra yapı -
lan 156 evin yıkılması bildirildi. 
Bu ev sahipleri karakol.;, çağrıldı-

lar. Kendilerine bu emir tebliğ edil 
di ve llirer de imza atmaları isten
di. Hemen hiç kimse buna ımza 
vermedi. 

Ben on beş senedir burada otu· 
~orum,. EvveJce buralara avcı
lar tavşan avlamıya gelirlerdi. 
Bunlardan geçilemezdi. Her taraf. 
fundalrktı. Simdi ise gezip gördü
nüz. 

Mecidiye köyü 600 haneliktir. 
On sene evvel, yoldan uzak içeri 
taraftaki ahşap evlerden başka ev 
yoktu. Burda ev yapanlar dört se
ne evvel bir olup, elektrik getirt • 

tik. Geçen sene de terkos geldi. Ha 
midiye suyunu getireli dokuz sene 
var. Tramvay da mezarlığa kadar 
geliyor. llkbahara doğru da zin
cirli kuyuya kadar gidecek. 

mmat~~ .ıı 
o~ - -

b~ •f!nedlr Mecidiye köyünde oturan mllukait Bay Vaali muharriri 

nrlze "Zarf U8Ulü" ile na~l eo yaJJl'ldığını anlatr.yor: 

Belediye köyde yol yapmış de
ğildir. Kolları açan, kum döşiyen 
köylülerdir. Hiç bir daireden yar
drm istemiyoruz. isteğimiz, hak
kunızm tanınmasıdır. Bu arada a• 

razi bi2e bedava temlik edilsin de 
demiyoruz. Araziye kıymet konul 
SlUl biz bunu ödiyelim. Geçen se
ne Milli Emlak müdürlüğünden 

bir de heyet geldi. Köylüleri din· 
ledi. Haklı buldu. 

- Tapulu ev var nu hiç? 
- Evet var. Ertuğrul Muhsin. 

kahveci Cemal, '°för Halil, San
yan, sinemacı Cemil, ve Galibin bi 
nalan topuudur. Diğerleri hep ta· 
pusuzdur. Bunlar da temlik işini 
Ankarada hallettiler. Tabiidir ki 
herkesin Ankarada işini yaptırma
sı mümkün değil! 

- Mecidiye köyü neden rağbet 
görüyor? 

-Buranın havası çok iyidir. 
iyi suları vardır. Sonra evler çok 
ucuza maloluyor. Çünkü tuğla 
harmanlan dibinde! Kireç İstin -
yeden geliyor. Kum da Kağıtha
nede çok ucuz ... Şişli ile köy ara· 
sında asfalt yol da var. 

Bunlar kafi sebep değil mi? 
Daha söyliyeyim. Rutubet yok • 
tur. Köyün etrafı dut bahçelerile 
meyva ağaçlarile çevrilidir. Yazın 
çok iyi bir sayfiye yeridir. Pake -
tini alan buralara gelir, yemeğini 
yer, akşam istediği vakit tramvay 
olmasa bile evine yaya olarak da 
dön edilir. 

Boğaziçine, adalara, başka 

uzak yerlere, gitmek böyle midir 
ya ? Vapuru tireni kaçırma teh~ 

likesi, akşam üstü kalabalıkta 

ayakta dönmek endişesi ve diğer 

yoktur. llk baharda yazın sonları
na kadar buradaki kahvelerde, 
bahçelerde boş yer bulamazanuz. 

işte burada en yaptırmak bu 
yüz den rağbette .. Çünki Mecidiye 
köyünde hem yaz, hem kış otunıla 
bilir. Köyün bütün ihtiyacını te
min -eden dükanlan, iki de ilk 
mektebi var. 

J 

- Bazı evlerin gizli ve ~41< 
yapıldığı doğnı mudur? 

- EE-.ret doğrudur .. Fakat son 
zamanlarda zabıta sıkı kontrolda 
bulunduğundan kaçak ve gizli 
ev yapılamıyor artık. .. 

Burada eskiden ucuza alman 
br arsaya ev f(>yle kurulurdu: 

Otomobillerin getirild[ği bü • 
yük tahtalar, aşağıda derede döıt 
kanat olarak satılır. Dört tarafına 
birer pencere açdrr ve bir gece 
yarısı bu çatı evvelce alman ve yw
ri tayin edilen yere getirilirdi. Bu 
rada pencerelere birer beyaz per
de asılır dama çinko konur ve içi
ne de bir de kadın oturtulunca, bu 
dört kanadın içi ev olurdu. 

Hane taarruzdan masun ol· 
duğuna göre de ev yrkılamazdr. 
Aradan günler geçer, içerden te • 
mel kazılır, üstüne duvarlar çıla· 
lır, bir müddet sonra da otomobil 
tahtaları kaldmlmca içinden mü
kemmel, kargir bir ev çrkardı. 
Köyde yapılan bEr çok evler bu 
suretle evvela evin zarfı çatılarak 
meydana gelmi~tir !,, 

* *"' 
Vasfı ile görüştükten sonra 50 

inci ilk mektebin baş muallimi ile 
de görüştüm. Maarif tarafmdan 
kira ile tutulan bu binanın yeri 
iyi .. Fakat yolu yok. Bundan haf 
ka baş muallimin evinin arkası 
çöpçü ahırları! ... 

Baş muallim mekteple evi ara
sında bulunan ve daima fena koku 
lar neşreden gübrelerin kokuswr 
dan ~ikayet ediyor. 

Mecidiye köylülerin dertl<!rinl, 
isteklerini yazdım. Kendi başlarr 
na lstanbula yakın bir yerde gü
zel bir sayfiye yeri kuran bu köy
lülerin dilekleri yerine getirilirse 
bu köy ve civarı çok geniıliye • 
cektir. 
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HABER - :Alifam postası ' 28 SONTEŞRlN -~ . 

A m e ·ır n kav afi~~rı 
ka-çırılan ı ~~

1 

iiüı ırk ko~o 
Bundan dolayı Vehbi DE>. 

deye çok merbuttu ... Bundan Jo 

layı franıızca ilim kütüphanesjnin 

bir tarafında eski Türk, Ace.n, 

Arap sırrilerinin eserlerinin Zt"•ı· 
gin bir koleksiyonu vardı. Fakat 
lstanbulun o en zengin kütüpiıa. 
nesinde kendi zamanına ait 'bir 
tek kitap yoktu. 

olan gözleri uzaklarda, ince par· G b - kt· · A 1 T d n 
makları bir kalemtraıla oynuyol'· arson ıçagını çe ı.. rs an urgu u 
du. Koltukta kolu~u bacağını sal vücuduna sapladı. Fakat birden gülerek geriye 
lryarak konutan, hır sokak ıabcıaı • • • ' f 1 
kadar ıamata yapan adamı hiç çeklldı .. Bıçakta bır damla kan yoktu .. ve çarşa .. 
dinlemiyor gibiydi. k. d. · d bir yıg-ın yorgan gördU 

Selim paıa, omuzlan biraz çö· çe ince, cese in yerin e 
küle, ka,Iarı çatık İçeri girdi. Kol

tuktaki adama soğuk bir selim 

Bu çeşit bir adamın ikinci m:ı · verdi. Mabeyinci ona maıaımm 
beyinci olması, hem de padişal.:ıın yanındaki koltuğu gösterdikten 

teveccüh ve emniyetini haiz olma- sonra kendisi oturmadan lakırdı

sı, göründüğü kadar izahı mü~kiil ya baıladı. 

bir mesele değildi. O, içtimai nİ · "Son zamanlarda memlekete 

zamı, tıpkı tabiatin nizamı g:bi mutattan ziyade tefVİf ve tedbiti 

·cleğifmez ve mutlak telakki eder· ezhanı mucip gazete ve risale gir

di. Padiıah, ona göre, içtimai ve diğini padişaha arzediyorlar.,, 

siyasi nizamın bir mümesaili.,di. Selip pata Zati beyi manidar 
Paditah terbiyeli bir adamdı. Se- ve müstehzi gözlerle süzdü. Ve 
sini yükse1tmez, kimseye dürüıt 
muamele etmez hatta en muzHm 

cinayetleri bile mütebessim ve ter· 
biyeli bir havada hazırlardı. Ter-

mabeyincinin sesindeki gizli iıtif. 
hamdan istifade ederek hemen 

dedi ki: 

"Ecnebi postaları vasrtuiylıe 

biye eksikliğini günahların en :\f- giriyorlar. Ecnebi müe11eseleriy. 

fedilmezi addeden ikinci mabe. le, genç ve icabatı zamana mutta· 

yinci, efendisinin bu çirkin ve fe- li olan dahiliye nazın biraderimiz 

ci tarafını görmemezliğe gelirdi. meuıuldürler. (Sakalını tuttu) 
İktidar aabiplerinin rekabet en· Y &§mı, eıki kafam, beni padiıa· 
trikalarr, haddi atan 11ırsrzlıklarr, hın dütmanlarına - ecnebi bile 
memleketi soyup soğana çeviren, olsalar - fazla sert muameleye 

apaşiktr alman ve sablan imti- mecbur ediyor. Bilhassa emniyeti 
yaz rezaletleri, rüşvetler, pazar- ~ahane mevzuubahis olursa süfe· 
!ıklar ... Bunların hepeine o mev.. rayı bile f,lakaya çekmekten çe-

simlerin muayyen f ırtmalan gibi 

bakardı. Nasıl o~ §İmıek çakıp, 
gök gürlediği zaman perdeleri 

kinmem. Halbuki biraderimizin 

ecnebilere, bilhassa Genç Türkle. 
re zif ı-eıtağfurullah-nezaketi 

indirir, ince parmaklarını kulak. alemce müsellem.,, 

larına tıkarsa, b11 mane~ kaırga. Zati bey, 

lar ve musibetler etrafında eıer- ''Genç Türk denilen zat mahdu 
ken, dimağında inen kalın bir mu alileri olursa ne buyunılur? 
perde, dimağmm kulaklarını bka- Son zamanda bütün mu.zir risale· 
yan iki manevi parmağı vardL )er mahdum bey namına geliyor.,, 

İkinci mabeyinci, esasen sara. dedi. 

yın ve çirkin safhasiyle doğ. "Lutfen ispat buyurun.,, 

rudan doğruya alakadar değildi. "Maalesef edemem. Mahdum 
Paditab zarif adamların sohbetin- hey namına gelen evrak ecnebi 

den hazettiği için onunla ekseri postalarından geçiyor. ünebile· 

münakaşa eder ve onu umumiyet rin üstlerini aratmak bizce müm· 
le nitan, ihsan, mahzuziyet ve se- kün değil. Kapitüliayon denen 

ili.mı şahane tebliğine memur eder çok acı bir hakikat ve mania var .. , 

di. Bu mükafatların ne gibi ke- Selim paşa ikinci mabeyincinin 

pazelik, f a:.ı::ahat mukabili ~ldii gözlerini aradı. O olanca nezake
ğunu ikinci mabeyinci düşünmeğe tiyle dedi k1: 

mecbur değildi. Hem o, hiçbir za. ''Padişah sadakatinizden şüphe 
man, dünyayı düzeltmek, değiş etmiyor. Belki namına gelen mu· 

tirmek istememişti, böyle bir lü. zir evraktan mahdum bey haber 

zum., da inanmamııtı. Değişiklik dar değildir. Nazır beyin ifadele. 
onca intizamsızlık, anar§i demek· rine nazaran bunu haber veren 

ti. Bunun için ve şöhret, itibar, Fransız postası memurlarından 
nam ve şan hırsını tatmamıı olan bir ecnebi zat. ismin mektum tu

bu adamın, o dönek havalı saray- tulması elzem. Siz bir defa malı. 
da mevkii herkesten sağlamdı. dum beyi isticvap ediniz.,, 

Paditah ancak böyle ihtirassız bir "Af buyurunuz, beyefendi. Oğ. 
adamın yanında kendini emniyet. hım eğer zatı tahanenin düfm&n· 

te, suikastten masun hissediyordu. \arına iltihak ettiyse İ>unu en çok 

O gün tebliğe memur olduğu benden saklamağa gayret edecek

ıey onun pek içini rahatsız ediyor- tir. Benim bildiğimi anlarsa yal
du. Bu defa iltifat değil tekdir nız inkarla kalmaz §erikini, belki 

tebliğ edecekti, hem de hoşlandı. şeriklerini de haberdar eder. Tah· 

ğı Selim paıaya, hem de hiç hoş· kikatm bu iptidai safhasında müc

lanmadığı Zati bey huzurunda. rimin, kendimden §Üphe edildiii· 
Maıumm başında ayakta, dar set. ni bilmemesi, en basit poliı kaide-
r.esinin içinde ipince, dimdik, 1'dı'r s ·11 

renklerini tayin etmek mütkül . (Devamı ven') 

Garson para meselesinde ısrar çarşaflarile örterken, ikisi de bit- Kapıcı, Parkerin arkasından ını 
edince, Parker fazla itira2! etmedi. kin ve lbaygın bir halde yerde ya- ntdandr: 
Onun için garısonıu atlatmak güç tıyordu. Ne çabuk dirildiler ... Ne - Budala!. On beş yıldan be" 
bir İ§ değildi. çabuk 'kaçtılar.. ri kaçakçlık yapıyorsun... Ba~" 

- Peki ... Yarın veririm. Kabul Parker odadan çıkarken: ıimdiye kadar on beş dolar bahşlf 
ediyorum. Şimdi yanımda para - Efyalarmı da almqlar, de - vermedin! Onlar yüz dolar birdeO 
yok. Bilinin ki ben sözünde du - di, bir daha buraya gelmemk üze verdiler. Elbette ağzımı açınaı11: 
ran bir adanıım ! re gitmişler. Haydi, sen bir defa Ne tarafa gittikleri, hangi kapı 

Dedi .•. Garsonu kandrrdı. işi otel kifibine şor. Ben odama çı. dan çıktıklarını sen ara, bul! 
Alt kata indiler. kıyorum. Ça:buık, lbana cevap ge · Kapıcının kendi kendine ınır•! 
Parker, Arslan Turgudun oda· tir! danışmdan anla§ılryordu ki iki 

ıma gelinceye kadar aradan bir (Kızıl otel) yirmi yıldan ,beri TüTk arkada,, bu me§um cinayet "I" 
saat geçmişti. sayısız cinayet ve entrikalara saıh haydut yuvasından kaçmaığa ınu -

Ganon odanın kapısını açtım. •• 
Yere baktı ve ıbaş.mı dışarıya ne olmuştu. Fakat, Parker, bura - vaffak olmuşlardı. 

çevirerek: da, kendisi gi;bi bir haydudun ar Parker otelin dört çevresini llf'~ 
........ latıldrğmı hatırlamıyordu. dı.. Etrafa adamlar gönderdi. 

- lkiıi de yerde yatıyor. dı 
Diye söylendi. Parker kapıdan Parker odaısma çıkınca garib Türk polisinin iz.ini \bulduraJl13 ' 

bir hırsızlık hadisesile ka-ıl- - Parkerin kafasında yarı kork:ıJ, içeriye girdiği zaman ağzmda bir · -s ....,. 

havan aigaraıı vaırdı.. Cebindeki mıştm. yanı şüphe halinde bir iatifh3 J1J 

rovelverine el uzatımağa lüzum bi· Masaımm üstünde duraın kü • kıvrılmıştı. 
le ıgörmemitti. çük el çantası meydanda yoktu! Acaba ka~tılar mı .. Yoksa Jet : 

P&rker odasmm her tarafını yafetlerini değiştirerek otelde roı 
Garıonoda)':a giriııcesordu: aradı .. Ortada duran matamn ca· &ak.landılar? 
- Bunlarda ıhila hareket yok. ----1- ı J • 

mmda bir te:kmı. pa..rıWa.A iz eri Parker, AJ1slan Turgudu, O""~ Galiba rebermitler. Herifleri ikin d 
ci defa mı öldüreceğ.iz. : gördü ... Pertevsizle izleri tetki'k et· srnda makyaj yaparken, yuka.t • 

ti. Od~ma on 1bet daklka içinde ki delikten kolayca seyretmif, b~lt· - Şüphesiz. Haydi, bıçağmı iL b" · · ·-..ı·x•1 m-~L-1 ... 
d • b ya'uancı ırmın •gıroıB unq,a. ra gidin..c,... onu meydana cııkar"'ıa 

çe.k ... ~annl~. ~ıp ' .ırah.hnı.. kaktı.Parmak izleri Çök yenfyai... /., ( 
Dıreksıyona: 'Bin1Jırlerıle kavga · V k , d' _ı_ • •• d ğil. d' ta güçlük çelanemi~ti. Fakat, r 

• • • • • e en ı parmnıK ızı e · ı. tel( 
etmişler bın1bırlerını öldürmüş • P k b ~-• ak lan Turgud yeni bir k:ıııyafetle .ı 
1 , d . v • 1.... d bu ar et ta aıt<:a•ına ı:RU"uar d k 

1 
a•P 

er ·n ersın . .n..omıser ııge e d' nl d '"-=·- .,_. tla rar otel e yerleıip a ıra, n 
kild •Lt..._ d I mer ıve er en IK:~ı JıK•ter a • 

ıe e ımııar e er er. tanıyacaktı? 

G --N- t• • ltmd' k dı .. Otelin büyük kapuma koştu. d bJ 
al'!on, ~e ınm a a sa - Parkerin içine bir endite 3 

ı d ,,. iL ., _.,...... Kapıcının yakasından tuttu: 
1 

( 
a ıgı 111ıçagnu çeıuı: diiıurıii•tü: Çantadaki mektup". - Ne tarafa gittiler? ,ıı , ...,--·~ ı 

- ilk önce lhangi~ine saplıya· 
ymı? 

- Hele şu !balina balığım ge· 
bertelimH. ötekinin karnını deş • 
mek koleydD'. 

Garson bıçağrnı Ahım.et pehli -
vanın kamına sapladı .. Fakat, ·bı
çağım o kadar çaıbuk geri çekti ki 

Parker hayretle ganonun yü· 
züne bakarak: 

- Ne var 1 ..• Korkuyor muamı? 
Demekten kendini 'alamadı. 
Garton birden cesedin üstünde 

ki örtüyü çekerek, kablırca:tma İ 
gülmeğe batladı. 

örtünün altında tıpkı insan şek 
)inde uza.tılmıı bir yorgan yığmm 
dan batka bir kimse yoktu! 

Parker bunu görünce, öteki ce· 
ıedin üstündeki örtüyü çekti. 

- lıte buna tafmamak kabil 
değil t Vay canına... Herifler bi
zi aldatarak kaçnıqlar. 

öteki örtünün altında ela bir 
yorgan ve yastıktan baıka bir teY 
çıkmamı:şb. 

Parker hiddetinden yumruk • 
lanm sıkarak söyleniyordu: 

- Hemen oteli araştıralnn. ı 
iri -boylu bahğtı naısıl olsa ele ge · 

çiririz. Fakat ötekini kaçırırısak, 
kolay kolay ele geçiremeyİ2. Ne de 

- Kimi soruyo~sun 1 ! 
- Bugün barda yakalarup dı • 

şarıya atılan hafiyeleri .• 

- Görmedim •• Bu kaıpıdan öy
le şüpheli kimseler çdanadı. 

- Uyamıktm ... Gözlerin açıktı, 
değil mi? 

- Evet ... Sabahleyin biraz a· 

yakta uyudum amma .. Hri aaa.tten 
beri ıgözlerim açıktı. 

Parker otelin arka kapııma 
koştu. 

dan, Neclanm hapı-edildiği yer 
bulurlarsa ... ? 

itte o v-aıkit bütün bu mü~d~ 
leler, büti.in planlar bota gitırıst 

lacaktı. ı" 
Parker mütıbiş bir karars~l 

içinde buçalıyordu. Nevyork• JJ!f 

dönısündü? Otelde kalarak ba.5ııJI 
larının izini mi arasmdı? 

Ne yapacağmı, hangi yoldş1' 
gideceğini bilmiyordu. ) 

(Devamı oar 

olsa bir pofü~ hafiyesidir. BUTaya 
kadar gelmek Ce&aretini gösteren 
bir adam, elbette T omsondan çok ~ 

cesur ve ölümde yılmaz ıbir detek- ' 
tlvdir. Ht:7p fayyarelmntle yepyeni bir .ilah .anduu tleğil mil , 

l · . sa 
Hcıyır! bu ne bir top, ne Je bom FJcr atmafa mahmı bir a ettır', . .;flf Carıonqn parmağı ağzmda bl 

mxıtr: 

- Ben onlarm üstünü yatak 

dece bir lo~oğral makinesi! Bu lotoğral makinelerini mane&Jı• 
esnasında reaim tdmak üzere lıal lanmaktadırlar. 
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Timarhaneden 
tnemnun kalan adam 

tıJ ~uhte§em bir yazıhane... Ha
dı' aııı çalıfılıyor ... Müdür Maci-

tı •• 
~- kozü, azıcık pencere tarafına 
"Otıd·· llll u ... Ne güzel hava ... Fakat, o-
~İ)~ bu güzellikle ne alaka11 ola
~ıık? ·i abiatle uğra§masına imkan 
tibı··kı ... Zira :zavallıcık bütün öm
~ı. il İş güçle geçiren bir adam• 

Cen .. 1 • . . . te , e goz erını genıı masası ıi· 
tıne ~evirdi. 
.\nıız t k · · • ·· d'. 
11 

ın, a vımını gor u: 

>i S--t on birde Sacide gitmeli-
Ilı.,, 

- Ahmaklık etme. .. Bunu be -
nim gibi ıenin de bilmen lazım ... 
Ben, bu:-aya kapatılmadan önce, 
yalnızlık ve aükUıı ihtiyacı hissedi• 
yordum. Onun içni mahtu.1tan bu
yordum. bunun için mahıuıtan bu
lut ıüpürgeıi diye saçmaladım ... 
Hapıe girmek için bir cürüm iıle
mek iktidanmm haricindeydi. Tı
marhaneye girmeği en iyi usul bul• 
dum. 

Macit hi.la bqmı aaJlıyordu De
lilerin bu çqit nutuklar ıöylediği
ni bilirdi. 

- Şimdi artık yalnızlıktan bık

HABER - 'Al<şam p~taıı .__ 9 
, _ - : 

19<§1 t©ı ifil ffilil ce<dl ce n öv cet 
Orta Amerikada 250 asır önce 

bir medeniqet mahvolmuş 
lngiltere müzesinin mütehassısları "25000 

senelik olan bu harabeler medeniyet tarihini 
ay{;;.jılatacaktır,, diyorlar 

Meıhur lngiliz kci§ili F. A. M.: 
chell - Hedges, medeniyetin bqi· 
ğini bulduğunu iddia etmektedir. 
Bu bqik , Orta merikadadır. O 
radan alıp getirdiği parçalar, lngil-
tere müzeıinde incelenmektedir. 

Kaşifin "The Sunday Chranic•· c\ 

le,, g<Uetesine y<Udığı makaleyi 
türkçeye çeviriyoruz: 

"Tufan denilen hadisenin ger
çekten olduğunu gösteren eserleri 
bulduğum bir mmtakadan dön, 
düm. Lakin bu tufan din kitapla- • 
rmm yazmakta olduklan · i · ..,, 

değildir; bu daha büyük ve daha 
felaketli bir hadisedir. 

Yaptığım ketiflerde fU netice
lere varmaktayım: 

1 - Çok uzak bir zamanda Or
ta Amerikadan Doğuya doğru u• 
zanmakta olan büyük bir toprak 
parçası denize gömülmü§tür. 

2 - Bir eti daha olmıyan bu 
müthit feli.kette büyük bir kültür
lü bir ırk mahvolmuıtur. 

Tufan hadisesinden evvel bü
yük ihtipm içinde yaıamakta olan 
bu zengin medeniyetin izleri Hon· 

likte ... Vıtte ha rabelercle balıman 

Batan metleni-
1eti brılclağunıı 
ülclia eclen Miçel 
H ecl~ yerli kla . 
ouzlariyle bil. 

~tlarclan biri. 

duras kıyıları ka.rı11mdaki Baya• ren toprak kap kacak, fen ilem~ 
dalarında bulunmaktadır. nin tanımadığı i1sf oymalar gibi ~ 

Bet ada üstünde ayn ayn yir- ıerlerdir. • 
mi bir yerde yapılan hafriyat bu- Helen ada.srnm en y\iksex ve 
ralarda ilk medeni insanların yaır yuvarlak tepesini kazınca bunun 

ıamıt olduklarını meydana çıkar• altında bir tehir harabesi bulduk4 
mıştır. Medeniyet be,iğinin bu- Burada kap kacakların en acai1> 
rada bulunduğuna inanmaktayım nümuneleri elime geçti. Bunlar • 

Jeolojik isbat münakaşa kabul dan birisi dokuz santim boyunda 
etmiyecek derecede bir vuzuhla bir hayvan ,eklinde idi ve gövde .. 
kendini göstermektedir. sinde dört tane yuvarlak delikla ~ t~elce yazmıt olduğu böyle 

•tareti okudu. tım. Birkaç hafta ortalıkta dola• I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Deniz kıyısından 800 kilomet- tepesinde de bir delik vardı. T ec• 
re içeride, ana toprakta bir tat]ı rübe için tepedeki deliğe üfledilllo 

\.\zıcık ~üz buruşturdu. Angar
\'e\ey bir aile vazifesi bile ol-

ıl!ıene llngo.ryadır. Hoşa gitmez. 

·~ ~nunla beraber, ho§una gitmi
~d~1bniye Macit, ikiz kardeı Sa• 
~.1 tımarhanede ziyarete mecbur-

~ l\ltibine birçok emirler verdik-
80nra, otomobiline atladı. 

"' "' " ~!ki kardeı arasındaki henzer-
~krısa.nı §a§ırtacak derecedeydi. 
~t •nı geçmit olmalarına rağ -

tı, tıpatıp aynıydılar ... 
sfl · ' .cıt, en az zarar veren cins -

~·hı~ akıl hastasıydı. Sakindi, 
~~hydi. Hiçbir tehlikeli teıeJ>
' e hulunmamı!tr. Zaman za -
IQ~.: •apıtırdı. Mesela; bulutlan 
'~te~~k yağmurun önüne geç -

' 
1~tn bir makine icadı için 

~~lata giri!irdi. 
~· lcıt, tımarhanenin güzel bah
~ ~~de karde~ine aynlan paviyo -

0ıden geçirdikten sonra: 
'8 . tilta urası hoı bir yer ... Hiç bir 

~i~~}'etin yok, değil mi Sacit ? ... • 
•ordu. 

ı,~ tok... Yalnız bazı arkada§
~() "~da sırada buhrana yakala
' r lr ... Onunla vakit geçiriyo
)' ~Geri kalan zamanlar ekseri-
S naıktntısı ile bunalıyoruz. 

~\lıtular. • 

~.~ ~it, düıünceliydi. Beı aıağı, 
tıt ~ ~rı yürümeğe başladı. Sa
~t\d 1 agaçların tepelerine baktı. 
~idi~ •ırada kardc~inin kendisi• 
~i._ "'ltatli d'kk ti' ·· d" w.. •• ""ed· 1 a ı suz ugunu 
,. 1Yordu. 

ltde b' ......_ 1\ ıre, deli dedi ki: 

'ltw..~rdeıim... Senden bir ri · 
d· ·-r S" l l)C)r ... oy e ; yapacağını vada. 

......_ ltıuaun? 

'tğer elimden geline niçin 
l)'aYnn? • 

,i,~ ~e~ae, dinle: Biliyorsun 
~· atı yen deli falan değilim. 

ıt, hafif~e haıını aalladı. 

ıarak buraya tekrar dönsem pek 
ho§uma gidecek. .. Ebediyen tımar 
haneden çıkmağı istemiyorum. 
Çünkü dı9arr11 buradan daha ber
bat .. Aııl yerim burası olmalı ... 

Li.kin azıcık kurtlanmı dökmeli -
yim. Onun için bir ay kadar rolle -
rimizi değittirelim... Birbirimiz! 
son derece benzeyıimizden utifa• 
de ederek ıen benim yerime ıel, 
otur, ben ıenin yerine dolaıaynn. 

Macit, katlarını çattı: 

- Sen hakikaten delisin. .. 

--=- Dutün... Senin de istirahate 
ihtiyacın var!. .. Dostlannı tanırım, 
i§lerini bilirim... Hiç bir pot kır
mam. .. 

- Saçmalı yonun... Evveli. ftı 

mahzur var: Bir ay sonra :ı,uraya 
döneceğini kim temin eder? ... De
liler ortumda ömrümü geçirmek? 
Meni! ... Hem ıonra, karım ne o
lacak? 

Sacit bir kahkaha attı: 
- Haydi, haydi... Masal oku • 

ma .... Yengemin de bir teY çalmıl" 
yacağını pek ala biliyoraun. Sen 
kendisine ne derece para veriyor -
san benim de vermem kafidir. Za
ten, karılık kocalık namına aranız• 
daki münasebet bundan ibaret de
ğil midir? ... Bir ay sonra dönme-

me gelince, namusum üzerine söz 
veriyorum... Şimdiye kadar na

mussuzluk ettiğimi gördün mü? ... 
Verdiğim bütün ıözleri tutmuıum• 
dur! 

Macit, Sacidin bu derece ma -
kul olan sözleriyle mücadele ede -
mi yordu. 

- Bir ay sonra, buradan o de
rece aakin ve istirahat ebnit bir 

tekilde çıkacabm ki, tarif edemem 

Hem arkadatlanmın ne kadar mü 
kemmel İntanlar olduklannı göre

cekıin ... Yengeme gelince, vallahi 
ona hemıire muamelesi ederim ... 

Macit, omuz silkti ... Şakıyan bir 
kutu dinlemeie bqlamııtı... Ni • 

hayet teklife razı oldu. 
• • • 

Bir hafta sonra, bahçıvanın ~a· 
h!bğlnı seyrediyor e: 

- Ahmet ağa, ıeni inandıra -
madun bir türlü ... • diyor~u - U
mumi harp neden çıktı, biliyor 
musun? Çar, bir gün sokakta aya
ğnna basmıftı. Kızdım, üzerine 
asker sevkettim ! - diyordu. 

Bu sırada, hasta bakıcı kadın o
radan geçiyordu. Macit, usulla gi• 
derek onu gıdıkladı. 

Kız, ıakin: 
- Yapma, Sacit ... Gene azma. .. 

- dedikten-sonra birdenbire - Ha ... 
Az daha unutuyordum .. Biri, seni 
görmeğe geldi. 

Macit, kaılarını çattı. "Bu da 
kim olsa gerek?,, diye dü§ündü. 

Yürüdü. Kardeşinin geldiğini 

gördü. Elinde bir paket vardı. 
- Mersi ... Bana hediye mi ge

tirdin? 

ıu gölünde köpek balıklariyle b8'- pürüzsüz ve tatlı bir musiki ıesi 

ka birkaç cins tuzlu su balıkları çıktı. Parmaklarımı deliklere uy· 
yqanıaktadır. Uzak felaket günün durarak gene üfledim, ayrı nyn 

de köpek bıılıkJarı iç topraklarda sesler çıktı. Bunlardan tam on bir 
mahpus kalmış ve müteakip çağ- tane bulduk. 

12-rda göl tuzluluk mahiyetini kay

bettikçe kendilerini muhite alıştır· 
mıflardır. 

Bonaka adası üstünde bir va
kitler dint merkez olan bir ıehrin 
harı-.belerini bulduk. 

Helen adasının kayalıklarında 
ise insan eli tarafından açrlmıt bü• 
yükçe bir tünelle kartılattık. Bu
rasının ta~ çağı insanları tarafın-

dan açılmıı olduğuna dair kuvvet
li eserler yardır. 

Cahil insanlar ahenkli sesler çı• 
karan musiki aletleri yapamazlar .. 
Bunlan bırakan eski bir ırk her 
halde musiki kültürü sahibiydi.,, · .... 

Diğe r taraftan Britif müze6İ• 
nin Doğu antikaları ve Etnograli 
kıımı mütehcuıııı T. A. Joyce eli
yor ki: 
"- Eserlerin ilk kültür tipini 

temsil ettiğini ve burasının muhte-
lif kültürlerin ayrı ayrı ıekillerde 

çıkıp yayılan kültür için bir mer• 
kez olduğunu sanıyorum. 

Yapılacak incelemeler netice
sinde medeniyetin menıe ve telta• 

Çok eski bir medeniyeti göste
ren bir çok izleri İngiltere müzesi• 
ne verdim. Bu eserler kaba saba, 

cahil ve yabani bir ırkın yapacağı 
itler değildir. Bunlar gayet güzel 
nakı~lı vazolar, ince sanat göst.e-- Hayır kardeıim... Kendime 1 

getirdim ... Çünkü dı,arda bir ay 
kalmak fazla geldi. Haftanın so- j · · 
nunda dönüyorum itte ... Y azıha- ' - -
nen, ticaretin, ahbapların, evın, 
karın, hepsi senin olsun... Görü
yorsun ki ıeni kurtarmağa gel

"' 

mülü hakkında değerli bilgiler a
labileceğimizi zannetmekteyim.,, 

dim. 
· Odaya girdiği zaman zeka ile 
ıtıldıyan gözleri ıöndü. Anlamı• 
yomıuf gibi b i.r hal takındı. 

- Ne diyor~un, Macit? ... - de
di. - Nasıl beni kurtarmak? ... Ben 
de senin, ısmarladığın bulut sü
pürgelerini g~tirdiğini sanıyor
dum ... 

- Lakin, Macit ... 
- Ben Macit değilim, Sacidim. 

Ben, me~hur k~ifim... Bulut sü -
pürgecisiyim ... 

Adamcıığız ıaşırdı. Kardeıini 
iknaa imkan olmadığını görünce, 
onu tnnarhanede bıraktı. Kendisi, 
hayahn dağdagasma döndü: 

-Vah :zavallı kerdeşim ... Haki
k~ten delirdi ... • diye inandı. 

Nakleden: .(Hatice Süreyya) 

Parisin tam göbeğinc:le zafer takımn bira.% atainie bir buğclay 
tarlCJ81.! 
Hayır! Pariıin "Şan dö Marı,, elenilen meydanında piyade kaldr

rımı olduğu gibi ıüvariler için de bir yol rıarclır. Bu yol soğuklar
la ıertleıtiği için Paria belediyui burayı •apanla ywnufatmaktadır, 



10 

lık ı~ ramil}e 
asının umbara sa

i 1 ri ·ç·n bu sene ihdas 
t·ği ik·nci tertip 10,000 lira

ikr m· enin. 2,000 liralık 
i c· keş .. esi 

ı Bir·nci kAnun 
Günü Ankara'da noter 
h zurunda yapılacaktır 

Her gün Ankara - Haydarpa~ - Ankara arasında İ!lemekte 

olan Anadolu Sür'at katarlanna 1 - 12 - 935 gününden itibaren 
üçüncü sınıf yolcuların da lnlbul edileceği muhterem halka ilan olu 
nur. (3483) (7514) 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır ocaklan, o
cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun 1936 PC!'§embe günü 
ıaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında ıatm 

almaı:aktır. 

Bu İ!e girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a ka• 

dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler 350 ku ru§ mukabilinde Ankara ve Hay· 
darpaşa vezneleri~de ı;atılmaktadı r. (7301) 

Senelik muhammen muvakkat 

Öksüren e~e: KATRAN HAKKI E 

Her sene bir çok klmselel'e zengin ikramiyeler dağıtan 

Türk Maarif C miyet·n~n 

Büyiik Eşya Piyangosu 
~ l 12 I 935 de çekiliyor. 

· ~ ikramiye : s O Lira 
j lr bilet lr Hradır. BfltUn piyango satıcılarında bulunur. 5264 

ti.~=======--=====-=========~====z~=====~==l'l::IJC~~ ·IJlllll uın ı~ı =--
--------~------~--·~--------------~~--------~--~ 

Türkiye 
MERKEZ 

23/l ıı 1936 vaziyeti 
AKTlF 

Kes•. 
~hın. safi kilogram ı 6.S 17,5431 L. !3.233 295 69 
Banknot ..... -- .. 6.814.137 -

Ufaklıı. ·····--··--- .. 56S.690. 22 

Dahildeki Muhabirler: 

Unı 

30 613.ıtt.tı 

PASIP 

Serm•Y•---------------..,.....----
lbdzaı .akçesi----------

1 edawDldekl Banknotları 

Deruhte edilen enaı.ı naktiyt 158.748.563.- ' 
Kanunun 6 Ye 8 inci ımdde· 

•22'-00.s4 terine tnfikan hazine tara· fürk lirası ----·- J L ------Herlçlekl Muhablrler: 

Altın. Sdf kilogram 4.401,275 '6.190.768.09 
~hına tnbTili kabil Serbest dövizl eı 6 902. J 88. C>7 U 092 951.76 

Hazine Tahvfllerl: 
ı lenUıte edilen eY.rats ınattJyc 
arşı lığı [. ı 5&748.563.-

K anunnn o Ye 8 inci mad· 
Jelerinr tevfikan Hazine rara-
tındau wakl tcdir.u ,, J0.750.980.- 147.997.!88.-

Senedat CUzdanı: 
flazine bonoları L. ı 82I.OOO.-
ficar1 senetler ,. 20 986.884 45 

E'sham ve Tahvilat CUzdanı : 
!!807.884.45 

f 
Deruhte edilen cnakl nak

~ tiyenin kar~h~ esham ve _ 32.001.106.78 
tahTiltt 1 atibm loy_mctlc 1 

B) Serbest Eihım w T.ahTtıtr .. «29.f85.75 3d430.!4048 

u.soı.5S Aitıo \te döviz üzerine :avı"~ 
r .. hTilb ilurlne nıns • 4.800.961 41 •GM26494 

Hlasedarlar-··------
muhteUf 

Yekin 

4~000-

14281 606~ 
~N.881.69183 

fmChn nki tedtyıt 

Oerubte edilen ntakı naıtttye 

ııb&kıyesl --
KarftlıP ıımamcn alttn olarak 

ı 47.997.583. -

~ 
13.000.000.- 160991!!9· t*YÜlc Ubcten nzcdlle•f= ------.ı 

Urk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz --·-·-···- ı 14.7H.'141.S9 159 
Vadeli ·-·- _ ı-'.71 ı.14 
övlz Mevduat.: 
VadcSl.ı --··-····----·· ı r2 611 .66.5.06 ~' ~.,~ 
Vadeli ------ .219.402.28 t2!Sİ· '<jJ 

Muhtelif ---··-···---··-....................... - .. 10.s1s.ı..S. 
- ı. :.- - ~ - • .-._.. ... - • 

~ 
YekQn ~ 

2 r-'art 1ess tarihinden itibaren. 
Iskonto haddi yUade 5 1•2 - Altın üzerine avan• yUzde ~ 

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Al~nda 

Bulundurunuz t 

Pektorin 
Öksürüğe, Nezleye, Bronşite karşı 
en müessir bir silah yef'1!e geçeL 

KU1VSU 35 ICUKUŞ 

lfSfl lfMU-MIHDI CEUT fCZHUl.SflUCI 

Keman hocası isunbut Bııediııui 
Avrupada tahail etmiı bir ıa~ ~ehir1iyafrosu 

atkir keman dersi vermek istiyor. lllllJjjjlJllJf 
Den almak iatiyenlerin her gün 

ıabah saat 11 • 13 arumda 111111 
( 41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocau) nı istemeleri "' 

Tohu111 
yazaıı: 

kafidir. 
Necip Fazıl 

lflflJIJI Kuakürelı 
~~~~-------------~ 

Fransız tiyatrosa 11 
HALK OPE~ dl 
Bu akpm 2olfJ 

J'::~~;;~~~;fü·ı 
UnkApanmdtı Elvanzade M. Hacı ıJ Ankara caddesi Meserre1 1 
Yakup S. 24 N. lı evin yarmı his- .. j; otell Kar,ıaı numrara (88) 1 

Kinuı teminp.tı 
' SOUl{VE YAMlJRlİJ HAVAlAllD4 . 
GRİPE VAKAl4NMAM4K iÇİN 

SEVDA orerJ 

FantarJ opertt 

3 perde gıf 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41 rpO 

Fiyatlar 25 - 50 • 75 • 100 Loca ,~. /. 

;::;;,1-tıd Yağlıkçılar M. Ca· 240 18 d:::::::i=l"E"'RVGE'A -dan.,,..ts-~-b-u-1 _iki_n_c_i _ic-ra--m-e_m_ur_l_uğ_un_· 
mili han S. 4 N. dükkan. 24 1,80 Tilrk1°c'!ı? tescl1 numaruı 2498 Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa _ 

Y ukt\rd 8emti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı Çay yerine idrar ço.. raya çevrilmesine karar verilen muh· 
yazılı olan M. 936 6enesi mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere nJtıcı "HERVEA na • telif boy rakı vcsair bakkaliye eşyası 
ayn ayrı açık arttırmaya konulmUftur. Şartnamesi lev zım müdürlü • nrnı taşıyan maddeyi 29-11-935 tarihine rastlıyan cuma 
ğünde görülür. Arttrrmaya girmek isteyenler hizalannda gösterilen s timal ederseniz ua · günü saat 16 dan itibaren Boğaziçlnde 
muvakkat teminat makbuz veya m ektubile bember 29/ 2 ci tetrin 935 annızı takviye edersi . lstinye caddesinde lstinye fınnmın ka 

tiz ve vücudunuzda plSI önünde açık arttırma Sllretile Ba· 
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İNEK TEYZENİN MIRASI 

ÖYLf: $E B\2oa 
VANLtŞ YOL.PA 

A ~~Şıı1l•R MA 
VAP,\'OR\)J. 

Havalar soğudu, sıhhatinize dik- AGRILARA - SIZILARA 
kat ediniz. Ehemmiyet&iz görülen 
bir hastalık büyük ve vahim neti
celer doğurabilir. 

Nezleye, SoQuk 
Algınllğına, Gripe, 
Romatizmaya, Baş Anadoludakl eczaneler kı,hk •htlyaçlarını tlmdlden temin eı
ve Diş ağrılarına: melidir. Toptan lstanbulda ZAMAN ecza deposunda sabhr. 

En tesirli ilaçtır. 

ALGOPAN 
Harici tesirlerden 

korunmak ıçın 

madeni kutulara 

konmuıtur. İsim ve 
mal'kaıına d ikka · .. 
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Vakıf Paralar Direktörlüğünden: 
bördünc.ü Vakıf hanının ikinci katındaki yönetğemizin bu hanın 
~k~tında cadde üzerinde hazırla mnakta bulunan Büyük Daireye 
. h nıünasebetile ayın 29 uncu ve 30 uncu Cuma ve Cumartesi gün-
1 kupalı bulunacağını ve birinci kanunun ikinci Pazartesi gününden 
~en yeni Dairede ödevine baş lıyacağını sayın mütterilerine ve 

r
nn~--'lr 

Şişli Etf al hastanesinde 
g Göz mütahassısı doktor mm• Asipin Kenan 
I Rıfat Ahmed Gözberk 
§ 
~ C. Halk Fırkası smısmda kız n. Sizi soğuk alğınhğından, nezleden 

gripten baş, ve diş &Arılarından 
koruyacak en iyi Haç budur. 

ılerine bildirir. :(7543)'. 

(sesi karşısmda 32 numarada. Mua· 
il yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 
jı111ıaıı111111111f11ın11~noılfllııııını.ıııııılllı~111..-.. llllm ismine dikkat buyuruıması 

1936 ECE MUHTIRASI ÇIKTI 
Aiatiığmız doğru talCvimi ve lüzumlu malumah yalnız '(ECE) m ır md biıla.bilirainiz. Muhtelif boylarda 10 çeşit üzerine hazırlanmq.tır. Bütün kırtaaiyeci ve 

kitapçılarC:la bulwıur. Deposu: Ankara caddesi, Afitap Mağazası ,Mebmecl S8.dr.k N(). l11 

38S PKRDA'YXNI.;AR 
~ ------

At·tık mahzende yapılacak biı· iş· 

kalmadığı için amca ile yeğen merdi.. 
vene doğru gittiler. Daima önde yü • 
ri:iyen Jil, ayağını merdivenin ilk ba
samağına basar basmaz gözleri, aşa -
ğıta inerlrnn ardına kadar açık bırak.. 
ınış elduklan kapıya döndü. ağzından 
bir dehşet sayhası fırladı. Çünkü ka
pr kapalı idi. 

Acele ile kendisi tarafından ka _ 
P•mış olması ümidiyle bir kaç sıç
rayııtta kapıya vardı. Fakat yalnız 

kapanmış değil, iki kere de kilitlen· 
miş olduğunu anladı. 

Kendileri içeride cesedi ararlar _ 
ken 3.Jlahtan biri.si çevirmişti. 

Fakat acaba. bu kimdi? 
Kim olabilirdi. 

.Merdiveni çıkan Jillo: 
-Ne oldu? 
Diye sordu. 
- Ne mi oldu? Artık buraya ka _ 

pandık. Bir hırsız, bir serseri, bir şey
tan konağa girerek bizi buraya kapa_ 
dı. Burada şimdi biz de öteki gibi öle
teğiz. 

Jilloyu bir ürperme aldı. Alık alık 
etrafına bakındı. Bu sırada kapının 

arkatnndan bir kahkaha yükseldi. 

Alaylı bir ses: 
- Jillo, kulaklannı muhakkak ke. 

seceğim? diye bağırdr. 
Jillonun saçlar1 dimdik oldu. Çünkü 

bu ~eı.;f tanımıştı. Bu, ölünün, Parda -
Yanrn sesiydi • 

Amca ile bitkin müthiş bir korku _ 
Ya kapılarak merdivenin alt başına 

kadar yqvarlanıp baygın bir halde 
Mrfbf'r1erlnfn Ozerine yuvarlandılar. 

• • • 
Kahkahayı koyuvererek, zavallı 

lilloyu korkut.an hakikaten Parda -

yandı. Kendisini gıda namına yalnız 
bir domuz pastırması kaldığı sırada 
bırakmıştık. Kıtlığa uğrıyarak açlık. 

tan öleceğini düşündükçe kıvranıp 
duruyordu. Son pastırmayı yedikten 
sonra bir çok kereler ma.hzeni aradıy 
sa da bir şey bulamıyarak. ölmekten 
başka bir çare kalmadığını görünce 
nihayet şu karan verdt 

Mümkün olduğu kadar şarapla 
yaşryacak, açlık mtırabı son dereceyi 
bulunca. ve hiç bir kurtuluş ümidi kal 
mayınca, hançerini kalbine saplayıp 
intihar edecekti. 

Parda.yan bu düşünce ile bekledi. 
Şişe yığınrnm yanına uzanmış olduğu 

halde uzun zamandır ağzına hiç bir 
şey koymamıştı. Acaba hemen haya • 
tını sona erdirmek daha iyi olup ol • 
mıyacağınr düşünüyordu. 

Birdenbire kapının arkasında bir 
gürültü duyar gibi oldu. Bir sıçra • 
yışta ayağa kalktı. Heyecanla mer • 
divene yaklaşarak dinledi. Duyduğu 

şey onu son derecede sevindirdi. 
Jil lıe Jillonun konuştuklarını 

duymuştu. 

Pardayan, hançerini çekerek tahta • 
lardan yapmış olduğu siperin altına 

girdi. Bu sırada dışarıdan, yığılan 
şeyleri yıkmağa uğraşıyorlardı. 

ihtiyar kurt, düşüncesini değiştir. 
di. Merdivenin alt başında bir köşe
ye saklandı. Jil ile Jillonun onun iki 
adım yanından geçtiler. Bunların u. 
zaklaşmasım bekledi. Sonra yavaşça 
yukanya çıkıp kapıyı kapadı. Hemen 
uzaklaşmak istediyse de konakta kim
senin bulunmadığı aklına gelince, bu 
iki mezarcı herifin ne rapacaklarmı 
ve kimseyi bulamayınca ne söyliyecek 
lerlnt 6ğrenmek merakına dtiştti. 

Nnhayet amca ile yeğenin kapıya 
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onu seviyorum .. ve sevmek her zaman 
sevmek de isterim. 

Şüphe temiz kalplerde böyle şid • 
detli duygular do~urur. Mariyyakın. 
düşüncesine göre Pardayan ile kra _ 
liçe nin tavırları ispat etmeğe mec -
bur bulundukları bir şey bildiklerine 
fakat bu şeyin her halde çok müthiş 
olduğuna delalet ediyordu. 

Deoda., bitkin ve yorgun olduğa 

halde misafir bulunduğu eve giderek 
bJr kaç saat kadar uyudu. 
Uyandıktan sonra, Navar kraliçesi. 

nin huzuruna çıktığı zaman Jan Dalb... 
re Mariyyaktaki ıstırabın son derece -
yi bulduğunu anladı. Ve: 

- Felaket haberini aldığı zaman 
kimbilir ne yapacak? Ah acaba bu ha. 
beri ona hiç vermemek mümkün de _ 
ğil midir diye düşündü. 

Krali~e. Alisten hiç bahsetmiyerek 
hemen o gün hareket edilmesi için e . 
mir verdi. 

Sözünü bitirirken: 
- Evvela Bluvaya gideceğiz. Kral 

Şarl, bu şehri buluşma yeri olarak 
seçtiği için teklif ettiği konuşmadan 
vazgeçmek istemem. Gerek kendim ve 
gerekse biitün tebaam için lazımgelen 
sulh vuıtalarına müracaat etmeden 
evvel, bu sefer pek kanlı olacak olan 
son bir harbe girişmiyeceğim. Bluva' 
dan sonra Parise gideceğiz. Konuşma. 
nın sonu ne olursa olsun düşüncem 

budur, eğer sulh yapılırsa resmen 
yapılmazsa gizlice Parise gireceğiz. 

dedi. 
Kont, cevap vermeden hürmetle e -

filerek yol hazırlıi;J görmek üzere çık· 
tr. 

İki Uç saat kadar sonra Mariyyakm 
kumandası altında bulunan yüz Hüg. 
nonun muhafazasında olarak hareket 

edildi. Hemen ayni zamanda, kral do. 
kuzuncu Şarl ile Katerin dö Mediçi • 
de Bluvaya gitmek üzere yola çık • 

mışlardı. Bir atlı ile kendilerine ha • 
her gönderilen Hanri dö Bearn, l{o • 

linyi ve Konde de onları takip etmiş ... 
lerdi. 

-46-- . - ~ ' 
JlL iLE JILLONUN ŞAŞKINLTt:J 

Dokuzuncu Şarl Bluvaya gitmek Ü.. 
zere Paristen çıktığı zaman, yanında 
bulunıınlann Hügnolara son derece 
düşman olan katolik senyörlerindea 
ibaret bulunduğunu nefretle gördü. 

Bunu kraliçe Katerine söylediği 

zaman, sulh konuşmaları sırasında 

harbe taraftar senyörlerin yanlann· 
da bulunması Jan Dalbreyi barış hak. 
kındaki niyetlerinin doğruluğuna i • 
nandıracağı cevabım aldı. 

Dük dö Giz, Marşal dö Damvil de 
bunların arasında bulunuyordu. Han. 

ri hareket gününden bir gün en·el 
vekilharcı Jili yanma. çağırarak La .. 
baş sokağındaki mahpus kadınlara da 
ir uzun uzadrya görüştü. 

Son söz olarak: 
- Bu hususta yalnız sana güveni • 

yorum. Kısa bir müddet sonra her şeY, 
düzelecektir. O vakit kral, istedHde • 
rimden bir kısmını yapacak ve kahra. 
man ağabeyim de :>indanda çürüyecek 

tir. l~te o zamana kadar dlkaktıi dav. 
mak IUzımdır, dedi. 

Jil Marşalin dönü~ünde mahpu• 
kadmları yerlerinde bulacağına dair 
yemin etti. 

- Ha i)i ki aklıma geldi. Konağı. 
mm mahzeninde bir ceset \'ardır. Bu. 
nu da bir şeye benzet .. 

1 
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cağını ilave ediyor, diyor ki: 

PARDAYANLAR 

- Şu kudurmuş kavgacının cesedi! 
değil mi? Bundan kurtulmak pek ko. 
laydır Monsenyör. Karanlık bir gece 
de onu mahzenden çıkararak Sen N el 
rine atarız. 

Marşal bir işaretle bu fikri doğru 
bulduğunu anlattı. 

Kralın Bluvaya hareket edişinden 
bir kaç gün sonra Jil müthiş Parda _ 
yanın ölümünden sonra baBmdan bii
yük siyah külahını çıkararak yeğeni 

Jilloyu çağırdı. 
- Jillo, bu gece mühim bir iş gö -

receğiz. Gerçi o kadar hoşa gider bir 
iş değilse de .. Ne çare ki lazım! 1\fe • 
zarcılık vazifesini yapacağız, dedi. 

Ji1lo suratını ekşitti. 
- Anlıyorsun ya dostum bu gece 

konağın mahzeninde çürümeğe başlı • 
yan bir cesedi çıkaracağız. 

Jillonun yüzünde sevinç izleri be
lil'di. 

- Mel'un Pardayanı gömeceğiz de. 
ğil mi? Emrinize hazırım. Ve mezarcı. 
hğr seve seve yaparım. 

- Haydi öyle ise acele edelim. Ce
!'edi ahp bir arabaya koyarak Sen Pol 
köprüsüne kadar götüreceğiz ve orada 
suya atacağız. 

Jillo amcasının bu düşüncesini be. 
ğcndi. Jil de yeğenin büyük bir bıça -
ğt bilediğini hayretle gördü. 

Yekilharç: 
- füı bıçağı ne yapacaksın'! diye 

sordu. 
Jillo doğrularak ,·ahşi bir tavırla: 

- Kulaklarını keseceğim! dedi. 
- Kimin? 
- Farôayanın. 
.;. Cf'Sedln ka1aklannı mı kesecek. 

lln? 
- EY'et, bu suretle, alçak herif ku

laklarımı kesmek için yemin ederek 

beni korkutmuş olmasının cezasını 
~ekecektir. 

lhtiyar Jil gülmekten bayıldı. Bu 
herif ara sıra gülüyordu. Fakat gül. 
mesi için yeğeninin böyle bir maska. 
ralık yapması lazımdı. 

Hayrette kalan Jillo: 
- Uğradığım korku da sizi güldü • 

recek bir tuhaflık göremiyorum. dedi. 
- Haydi artık işe başl~lrm. 
Bunun üzerine Jil kısa bir kılıç 

ku~anarak beline iki tabanca soktu. 
Ve başına da bir miğfer giydi. Sonra 
Her ikisi de çıktılar. 

Konağın arabaltğında bir sUprüntü 
arabası vardı. Jillo bu arabaya bir e. 
şek koştu. Bununla ceset Sen Nehrine 
götürülecekti. 

Aamcası: 

- Bir de ip al çünkü boğazına bü. 
yük bir taş bağlıyacağız dedi. 

Bu haz trlrk sona erdiği zaman yola 
çıktılar. Amcası önde bir elinde kılıcı 
öbür elinde feneri tutuyordu. Yeğeni 
de geriden gelenk eşeği yularından 
çekiyordu. Bu suretle hiç bir güçlükle 
kar.~ılaşmadan Otel Dömemeye nrdı. 
Jar. Araba ile e~eği avluya sokarak 
kapıyı iyice kapadılar ve doğruca ki. 
tere gittiler. Burada buldukları şara. 
hı içerek heyecanlarını yatıştırdılar. 

Şimdi işin ikinci kısmına başlamak 
zamanı gelmişti. Yakın olan Tamplin 
saati geceyarısım çaldı. Ji1in işareti 
üzerine Jillo mahzenin anahtarını 
aldı, mahzenin kapısı önünde bir sa _ 
niye kadar durdular. Sonra vekilharç 
dış taraftaki sürgüyü itti. Anahtan 
iki kere çevirdi. Kapı aralık oldu. Jil 
burnunu trkıyarak: 

- Ot .. Ne kadar pis kokuyor I diye 
geri çekildi. : 

P~RDAYANT.,AR 
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- Tabii aradan epeyce zaman ge~
ti. Elbette kokacaktır! dedi. 

Yeğeni de burnunu tıkadı. Vekil . 
harç kapıya bir tekme ,·urduysa da 
açılmadı. 

Ji11o iki adım kadar ıeri çekilerek: 
- Bu ne demektir? dedi. 
- Ahmak! ne olacak, herif ölüm 

korkusuyla kapının arkasına öteberi 
yığmış şimdi bunları yıkmak lazım. 

Hemen kapıyı açmak için işe baş -
Jandr. Jil, kolunu kapının aralığından 
içeri sokarak bin zorlukla bir iki ka. 
las tahtasını düşürebildi. Öbür şey _ 
Jer daha kolaylıkla devrildiler ,.e ka. 
pı açıldı. Merdivenden indiler. Ji1 
elinde fener bulunduğu halde daima 
önden gidiyordu. Artık o kadar emin 
görmemişti. Jillo L<;e elinde bıçak ol -
idi ki kılıcını takmağa bile lüzum bile 
duğu halde amcasını adım adım takip 
ediyordu. 

- Kavgacı herif! şimdi kulaklarL 
nı keseceğim .. Fakat acaba nerededir? 

- Onu şimdi buluruz. Koku bize 
klavuzluk edecektir. 

Yeniden burnunu tıkayan Ji1lo: 
- Pek doğru ! cevabını verdi. 
Bütün konağın altını kaplıyan 

mahzen geniş olduğu gibi bir çok kı • 
sımlardan mürekkepti. Sayısız köşe 
bucakları, karanlık yerleri nrdı. 

Ceset :ıranmağ:ı başlanıldı. 
Jillo her an: 

- işte! diye bağırıy-0rdu. Fakat bu 
Pardayan çıkmıyordu. Üzüncü kıs . 
mın bir köşeseinde Jil hayretle: 

- işte bir takım kemikler! diye ba... 
frıdı. 

İntikam alamadıfına canı sıkılan 
Jillo: 

- Demek ki cesedi ııçanlar ye • 
mişler dedi. 

1 
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- Aptal, bunlar insan kemiği d~ 
ğil! 

Amca ile yeğen, kemikleri mua. 
yene edince hayretle biribirlerine ba. 
kakaJdılar. 

Jil: 
- Domuz p:ıstrrmalarının kemik • 

leri ! sözlerini söyledi. 
Jillo i.;;e bir :,ürü kınk boş şi~clerl 

göstererek: 
- Boş şi~ler ! cevabını verdi. 

- Sefil herif! Gebermeden enel 
iyice yiyip içmiş. 

Bıçağını sallıyan .Jillo: 
- intikam! diye haykırdı. 
Daha şiddetle ara.ştırmağa baş • 

ladılar. lki saat içinde mahzenin en. 
gizli kö~elerinc varıncaya kadar ara· 
dılar. Nihayet Pardayanın cesedinin 
orada olmadığı tamamen meydana 
çıktı. 

Jil: 
- Ama tuhaf şey! diye mırıldan. 

rı. 

Jillo: 
- Gene benim dediğim gibidir. Onu 

fareler yemişlerdir. Fakat kemikleri.. 
ni bile bırakmamışlar, dedi • 

Amcası onu her zamanki gibi: 
- Ahmak! diye azarladı. Fakat 

yavaş yavaş o da Jil1onun sözüne ~e
Iiyordu. Çünkü yeni bir araştırma da 
boşa gitmişti. Halbuki Pardayanın 

kaçmadığı muhakkaktı. Kapı dışardall 

ve içeriden adamakıllı kapattlmıştr. 
Mahzenin biricik penceresi olduğ• 
gibi duruyordu. Bunlar da kavgaa 
herifin kaçmadığını gösteriyordu. 

Jil: 
- Neyse, artık Sen nehrine kadar 

gitr.ıeğe lüzum kalmadı, dedi. 
- Ne yazık ki herifin kulaklarını 

kesemedim. 


