
Çocuklar 
HABER, aizin için her cumar 

teli aünü bir ili.ve veriyor. Takip 
ediniz! 
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En son 

haber er kes Et emin söyledilqeri 
Cllkt:Amman•dan gelen bir habere g6ra Çarka• Etamıa· karda•I Re•lt yeni bir istintaktan geçiril· 

en sonra serbest bırakılmı•lardır. 

01 
iki karda• suçlu olmadıklarını s6yleml•lar ve bu '•'" bir takım muharrik aJanların marifeti 

-....;:,;dUQunu lddıa etml.lerdlr. <Dlfv baber1er' nctıdel 

V AKIT KAZANMAK! 
liabeşlerin harp 

siyasası budur 

Zira, üç alJ sonra qağmur 
mevsimi başlıqor / 

Slz sosyallstlerının 

lideri diyor ki : 

ecri tedbirler sayesin
Habeşistan Faşist 
·ıasından, ltalya da 
solini belasından 

kurtulacak 
~116..ı.riı·m· ilrincUI& a;taal vniyeti iipinciide 

ıtalra harbi rUzUnden :--, 
Seyyah vapurları 

azalacak 

oe llirdünt:iitle ohyıı~ 

Akdeniz nsi1etinin tabii 
olmamaıı yüzünden Akdeniz yo 
lile qaemleketimize ıelecek aey
yah 'n.parlarmm azalacaiı an
lqıbyor. Amerika ıe1ahat kum
panyalan vaziyet düzelinceye 
kadar ıezintileri kaldırmaya 
karar vermiılerdir. Yalnız !tal· 
yaya uiramıyan bazı ıeyyah 

ıemilerinin bu aene memleketi· 
mlse ıelmeleri muhtemeldir. - Harbi kim kazanacak? - .. n ı -.aıı.ms .. "·ıara-

S .. llfllaı edea rrutflwr dolandıru:s Stauüklnln kan.Ue çoeuklarını 
~ .. ..,: lofoiraftır. Anneleri, evldtlarından mJJW, hakikati gizlerrutk. 
~ 6lr Btaıüldnln ZO rnaznıuıla birlikte muluıkemnl baflt117Uffır. Bu 
~ "'8 :.::;aere llldralllc et tlll N nlUruunu kocamın dolandın • 
~ lddla edilmekte dlr. (Yazısı 2 ncfde) 

Yann sabahtan itibaren : 

Ekmek 18,5 
ancala 17 kuruşa! 

lleııhlddln OstUndağ ikinci nevi ekmek 
l)!!k•rnıanın mahzurlarını anlatıyor 

un gene fırınlar kalabalıktı 

Artık hilesiz süt 
satılacakmış 

._.l ~oaa B - 4 kuru, artaeak 
(Y ... 4 inci lfq#ıul•) 

Fransız -sov;et Yunan krallığının iadesinden IODra 

v-~~~-~ .... ~M~Ja~~-~i 

Franao.yı Ruqaya yalılllfhnp Fa· 
fidlerden malılaıtmnalı Ütİ)tln 
ve en lıavuetli r. raıua lırkuının 

Lideri olan H~ 
(Yazgı 3 nelib) 

Oç demlryolumuz 
açılıyor 

Ankara, 4 - Yap111 bitirilmit 
olan yeni demiryollanmmn açd • 
ma törenleri bu aJID on betinden 
ıonra yapılacaktır. Bunlardan 
Afyon • Karakuyu, Burdur • lıpaı
ta demiryolu 9ubeıinin açılma ta. 
renine lımet lnönü batkanlık ede 
cektr. Irmak. Filyoı hattmm açı· 
Iıı törenine de Bayındtrlık Baka • 
nı baıkanlık edecektir. 

Alalıranga ~rkı 
prolesUrD geldi 

Ankara, 4 - Ankara Musiki Mu • 
allim mektebi şan prof esörliiiiine 
Berlinden çağnlan profesörler fehrl· 

kaldırılacak 
... --..--.......... _.-... -. ı EneDd da Atblaia :raJll)an re. 

neloyun neticesi Londracl& bulunan 
ltalyaya karşı zecri 
tedbirlere lştlrAk 

tçin 
HQkQmet kamu. 
taydan sel6hlyet 

ıstlyecek 

Ankara, 4 - ltalyaya karı· 
Cenevrue kararlqan zecri ted. 
birlerin tatbiki için hükiimet kr 
mutaydan salahiyet iatiyecektir. 
Bu hUIUlta Dıt bakanlığınca ha· 
:aırlanmıt kanan liyibuı Ba -
kanlar heyetinin yarın sabah • 
ki toplantumda göriitülecek vt 
derhal Kamutaya ıevkoluna · 
caktır. 

Bu mesele etrafında Parf 
Kamutay arupunun öileden ıor. 
raki toplantıamda Bqhakanır 
arap üyelerine izahat vermesi 
kunetle muhtemeldir. 

kral ildnd YorıtJe blldlrllal§tlr. Hu. 
masl bir he,.& ,.._... lqtltereye: 

1 r(derek ve kralı rı• • lbant ederek 
kendlaiai Y......._ .. ._ edeeek • 
tir. 

Kralm on bef dile kadar lngil • 
~reden arnlacaiı tahmin -olan,..Jı -

1 tadır. 

1 Blltlln 81Jml parlller llabuık 
1 • 
ı :. tinadaa plen haberlere bakJbr-
ı 

sa, GeneloJ8D Uk aeticad olmak IR • 
re btitUn .,_I partilerin ortadan 
kalkacafı tahmin edlliyor. 

l
aeneıora lftlrAk •bn•ı•nlertlen 

topıanacak paralllr ...., 
'91c8n tutuJor 

Evvelki gtlnkil Yunan gearloyuna 
- db de l§are& ettltfmls lfbl - bir 
çok kimseler lftlrak etmemittir• lş. 
tirak etmlyea Dd buçuk milyon kişi • 
nln herbirfnclea, ceza olarak yirmiş"r 
lira almaeafma gire, 50 milyon lirn 
ceza topl•••eaktır. 

Geneloya lttfrak etnaiyenlerin ço -
ta, taldl allltlaariyetçllerdir. 

mize gelmiş n işlerine başlamışlar · lntUıabattan ıonra Jngiliz kabinelinde deği,ildik olacn,;ı s6!eniro1". r:".'mi • 
dır. Bunlardan biri memleketimizde miz kabineden rıkacağı ıöglenen Edeni, karikatirliınlizde geni kabiner1e girtte 
daimi olarak kalaeaktır. . il ıö11lerw ÇiJrffli ,,&terigor. (Tamı 2 ndde) · 
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ltalyan - Habeş harbı ~~!~!~~"~i~~~~i: 
Askerlik muharririmizin görüşleri 1s11~;:~:~::~~E!~~ .. 

ve en son ı t 1 f 1 den hariç işlere kc.rıımıyarak ııııı ge en e gra ar feriden hareket etmesi ıiya.s3'1~ 
güdenlere karşı cevap verJlle 

Doğu Afrikasından gelen ha
berler harbin bütün tiddetile de
vam ettiğini bildirmektedir. Va -
ziyet hudutlara göre §u §ekilde 
tasnif edilebilir. 

Aduva cephesi 
Bu cephedeki taarruzun Ma -

kalle hedefine çevrilmiJ olduğunu 
biliyoruz. İtalyan menbalarmdan 
gelen haberlere göre şimdiki hal
de İtalyanlar, Makalle §ehri yolun 
daki Hauziyen ıehrini zaptetmi§
ler ve bu ıuretle ilk hedeflerine 
vaıd olmuşlardır. Diğer bir habe
re göre de hayan kolları yalnız 
Hauziyen'i ziptetmekle kalma • 
ımtlar daha fazla ilerliyerek Ma
kalle kapılarına kadar dayanmıt
lardır. 

Adisababadan gelen telgraflara 
bakıhrıa ltalyanlar önleri bot ol
dırğu halde pek güçlükle ve pek 
ya vaı bir surette ilerliyebilmek • 
tedirler. Ve yerli İtalyanlardan 
mürekkep gruplar Hauziyene var
mış bulunmaktadırlar. 

Bundan da anlatıldığına na • 
zaYan Şimal cephesinde İtalyan ve 
Habeı kuvvetleri arasında ciddi 
temas hala olmamı§br. Esasen 
bü~k Habe, kuvvetlerinin Maka! 
lenin Cenup kısmında toplanmıf ol 
duğunu biliyoruz. Şu halde acaba 
ltalyanlar yine kolayca ve hiç bir 
mümanaate uğramadan Makalle -
ye cI gttebilecekler midir? Buna 
pek ihtimal verilmiyor. Çünkü 1-
ta).:y"an tayyareleri Makallenin Şi
maline doğru ilerliyen 10000 kiti
lik kadar Habeş kuvvetleri gör -
müşlerdir. Şu halde bu kuvvetler
le ltalyan ileri kuvvetleri arasn.da 
herhalde bir temas olacaktır. An· 
cat~ hundan sonra ltaJyanlar Ma
kalle şehrini ele geçirebilecekler
dir. 

MlJsaali cephes: 
Bu cepheden gelen haberler bir 

birini tutmamaktadır. ltalyanla • 
rm ha cephedeki faaliyetlerinin 
bir aldatma sava§ı olduğu tahmin 
edilc'.!bilir. Herhalde İtalyanlar bu 
ceph.ede arasıra gösteriler yapmak 
sureti.le Habeş ordularını parçala
mak gayeııini gütmektedirler. 

Somali cephesi 
Günlerdenberi devam eden l

tafy""J\1 hücumlarının timdiye ka· 
dar hi~ bir mühim muvaffakiyet 
gfüteremedikleri bildirilmeld:e -
dir. 

Adi5ababadan l>:ldirildiğine 

göre cumarte-si günü Gorahai ci -
v<)-:-ına 250 bomba atan ltalyan 
tayyareleri 30 kadın ve 15 çocuğu 
öl lürmüşlerdir. 

Bundan da anla,ıldrğına göre 
R~anın israrnıa rağmen Gora • 
hainin bile ltalyanlann elinde 
olduğu fÜphelidir. Ve ltalyan ileri 
harekatı yalnı~ tayyarelerin faa • 
liyctinden ibarettir. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Habe,iatana bir alafamlllter 
gtlnderecekmlflz 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, hükiimetimiz Habe§iatana 
bir ala§emiliter göndermeğe ka • 
rar vermİ§tir. Bu vazifeye tayin 

edilen erkanıharp binbaşısı Nedim 
Erensoy, Adisababaya gitmek 
üzere bugün Ankarac!an lstanbu-

mecburiyetinde kalan lngili.z 8' Son haberler vam etmektedirkr. em.assa tay bakanı Baldvin •on bir söylefİ~ 
y:ıreler büyük fa:ıliyet:er göster de bunu açıkça anlatarak deıll 

la ge!ecektir. (Cumhuriyet) 

Habeş harbi ve Amerika 
Vatington, 5 (A.A.)-Reamen 

teyit edildiğine göre İtalya ve Ha
beıistan ile B. Roosveltin ihtarına 
rağmen Amerikalılar tecimde de· 
vam ederlerse silah ihracı yasağı, 
petrol, kömür, demir, çeliğe de 
te§mil olunacaktır. 

mektedir. tir ki: 
Musolininin oğulları j]e dam~ "- Kendi içlmize dönüp keli 

dı Kont Ciano Makalle ,ehri ha• .. di küçük bahçemizi ulah ede 
kının beyaz teıHm bay:-Lkları sa1- kafamızı dıJ dünyasına ka 
ladıklarını ve ellerini h~vaya k.'.ll· olduğumuz halde yaşamdk ya.Ol 
drrdıklarmı gör :ıüklerhıi bildir • bir arzudur ... Bur:u, büyiık biı' 

Raa Guk•• na vaziyette 

Adiıababa, 4 (A. A.) - Habe
ıistanda bir müddet evvel ltalyan 
lara geçmit olan ve Agam valili
ğine tayin edilen Ras Guks•nın 
Adigrada getirilcHği ve orada atkı 
bir nezaret nlbna konularak her 
türlü hürriyette.n mahrum bırakıl· 
dığı haber alınmtftır. 

m~ şlerdir. lağat ve derin bir ıamimi.1' 
" 

ltalya !SO devletfn malına boykot 
ilan ediyor 

Londra, 4 - Romadan bildi• 
rildiğine göre, ltalyan hükUıneti 
zecri tedbirlere ittirik eden dev -
letlere ait her çe~it mallara kartı 
boykot ilan edilmeıine karar ver
miıtir. 

Hab&flatana alllh kaçajı 
Aden, 4 (A. A.) - Yemen ıa • 

hillerinden Habeşiıtana gizli ıi -
lah sevkiyatı iki aydanberi devaD" 
etmektedir. Bu silahlar yelkenli -
lerle Fransız Somaliıinin timali• 
ne gönderilmekte ve oradan Dan
kall eye yollanmaktadır. 

ı a ıa,ıatenın gizli dostlara: 
e,r mhyoner va bir krral 

Aden, 4 (A. A.) - Evening 
Standard gazetesinin yazdığına 
göre meçhul bir Amerikalı milyo 
ner Adene gelmiştir. Bu milyoner 
Habeşistana gönderilecek harp Je 
vazınunın parasını verecektir. 
Gene ayni gazetenin iddia sma gö
re Yemen lmamile Habeı lmpa • 
ratoru arasında tecim muahedesi
ne İli§İk gizli bir.~üel anl~§ma im
zalanmıştır. 

Vakit kazanmak s~yasetl 

Adisababa, 4 (A. A.) - Hlbe
şistanın Avrupa.Ja mur.:lhhası o -

lan Tekle Havariat, sarayda ıe -
refine verilen bi.- şölende orduya 
52500 frank hediye etmİ§ ve her
kesin bütün maunı ulusa hediye 
etmesi lazımgeldiğini ıöylemiştir. 

Tekle Havariat generallara ve 
b3.kanlara A vrupanın siyasal du
rumunu anlatm ·~ ve ltalyan - Ha• 
beş iht!lıifmın ortaya çıkardığı 
gerginliği kaydetmiı ve demiştir 
ki: 

ispanyanın alftkası yokmu, 

Madrit, 5 (A.A.) - ispanya
nın Akdenizde üssübahriler tesisi 
hakkındaki konutmalara ittirak 
etmiı olduğu resmen tekzib edil -
mektedir. 

Habeflstan faflst lstlllsından, 
llalya da Musollnl bells1ndan 

kurtulacae< 
Paris, 5 - Fransız aıosyalittle • 

rinin önderi olan Leon Blum 
"Populaire,, gazetesinde yazdığı 
bir makalede di:yor ki: 

"Cenevrede alınan ekonomik 
tedbirler tesirini göstere< ektir. İ
talyan ordusu gittikçe büyük güç· 
lükler ve imkansızhklarla karşı . 
latacaktır. ltalyada ise ekonomik 
tedbirler gittikçe daha büyük iz 
bırakacak, ve biımetice Habeşis . 
tan istila tehlike:nnden, ltaly.ı d~ 
Musolini helasından kurtulacak , 

Bu yazı aosyaJistler:n ltaıyan 
faşizmi aleyhindeki siyasetleritıi 
daha ıiddetlendh-dik1eri bakımın 
da.n önemlidir. 
Hab&flstana paraca yardım 

edlf mlyecek 
Cenevre, S - Buradaki ıiyasi 

çevenlerin düti•ndük~erine gö -
re, Habeşistanın finanııtl yardm1 

isteme teklifi k8bul e.;lilmiyecek 
tir. Böyle bir yardım için Uluılaı· 
:Kurumu üyeleri arasında hi;bir 
anla§ma mevcut olmadığına : ıa -
ret edilmektedir. 

Uluslar Kurumu Gent-J Sekre .. 
terliği Habeıisbnın bu teklifini 
alakadar devletlrre bild~rmittir. 

Habefler tesllm olmak 
istiyorlar mı, 

Asmara, 5 - Tigre Cfpheıinde 
ltalyanlarla birHJrte olaıl Havıu 
A;an11 ayları bildiriyo!". 

ltalyanların İIE.ri haı eki.tı de • 
vam etmektedir. lleri k':lHar Ma · 
kalle iıtikametinde yüriimekte d·~ 

BJr sultan da tesllm olmak 
ıstemı, 

Roma, 5 - A:>ussa ıultanının 
İtalyanlara teslim olduğu bil.iiril
miştir. 

Bundan batlu ltalyan tayyare
leri Dankal mevkiinde beyaz bay• 
raklar ıallıyan 3000 kadar Habe:ş 
askeri görmütlerdir. 

Bunlann da te6lim olmak iste
dikleri anlaşılmaktadır. 

!SO bin klfl taarruz almlf 

Roma. 5 - Simal cephesindek; 
son taarnıza 50 bin kiti iıtir8.k et
miıtir. ltalyan kuvvt:tleri Makal • 
leye 20 klometre kadar yaklqmış 
bulunmaktadırlar. 

Akıum civarında bulunan bir 
İtalyan ordusu da Takaze nehrine 
doğru ilerlemektedir. 

Yeni sevklyat 

Napoli, 5 - Atlanta vapuru 
dün 86 zabit ve 1072 asker, bir ha 
tarya top, müteaddit tanlÇ ve l>om· 
bardıman tayyareleriyle doğu 
Afrikasına doğru hareket et.mit 
tir. Bainziza ve Liıuria 'Vapurları 

da buiün harekat edeceklerdir. 
Bu vapurlarda General Teruzz1 

ile 3200 aıker bulunmaktadır. 

ltalyanlar dansı 
kaldırdı 

ltalyan - Habe; harbı dolayı -
siyle Beyoğlundi!'.ki ltalvan Kulü• 
bü bu yıl dans P• ogramını kaldır
mıştır. Kulüp üyelerine harp bit -
tikten sonra dall6,ara başlanacağı 
bildirilmiftİr. 

Leon Lt\tflntn bir 
tavzihi 

Kurtuluşta Tepeüstünde 77 numa· 
rah evde oturan Avukat Leon LCitfi, 
dünkü nüshamızda yazdığımız gibi 
tramvay zili çekme hfıdiseslle bir ala. 
kası olmadığını bildirmemizi istemiş -
tir. Yazıyoruz. 

"- Diplomat olarak elimden 
geleni yaptım. Şimdi cepheye git Meşhur dolandırıcılıç:ıın muhakemesi 
mem lazımdır. M d St • k • 

''Biz, İtalyanlara karfı vakit ka a a fil a VIS } 
zanmak tabi yesin~ kullanmakta 

devam etmeliyh:. Bu, nıuvaffaki• mu•• hı• m sıo yas..-.ılerı• n 
yetin en iyi vasıt&.sıdır. Çünkü 
harbin uzaması dü§manı yıprata• e 

::k::··~onra yajlmur mevsimi metresi imış 
Bu sabahki Kurun gazetesinde Böylelikle elde ettiği nüfuzu 

Asım Us'un ba~makalesi de !tal - k d 1 d 1 k 
yan - Habeıt haı·1'ına da~rdir. A ~ 0CBSlnln 0 an lrlCI 1 yapması 
sım Us geçenler~t- Ras Nasibu' - • • k 11 
nun söylediği sözleri inctlemek. ıçın ll anmış 
tedir. Bu kumandanın söylediği Staviıki öldü. hıkat gitiımıt ol· defa, hapishaneden çıkHıtan son-
"Eğer İtalya biz, üç ay ı.arfında duğu dolandırıcılık vakaumn da- ra, evlenmiştir. Bayan Staviski, 
ezmezse bir§eyde.n korkumuz kal- vaıı hala devam etmektedir. Bu bunu red:!eC:ereİ< kocaımın kat'iy 
nııyacaktır.,, Bu aözden maksadın itle alakadar olar.ların içinde Ma- yen i~lerinden kf'ndiaine. bahset . 
üç ay sonra yağmur mevsiminin dam Staviskinin Je bulunduğ~ id• mediğini ıöyler:ı · ştir. 
başhyacağı, ve 'lunun neHcesinde dia edilmektedir. Mahkemenin Fakat bu itirnzm mahkemece 
ey\ôle kadar bütüD'harekatm aka- iddianamesine göre dolandır.cı - kabul edileceği ıüphelid;.r. Çünkü 
mete uğrıyacağı, bu ramana ka • nm karısı olan l>ı. kadının, kocası Madam Stavisk:uin evvE"lce mü ~ 

dar da Habe§lilerin ha.zu lanarak tarafından çevrilen entrika!aı darı h!m siyasi §ahsivetlerin metreat 
1 taiyan hücum!arına karşı koya · herhalde haberdar olmas• icap e· olup onlarla ola o nüfuzunu koca· 
bilecek bir vaziyete gelebilecek - dermit. Çünkü kadm ~damın ka smrn i~lerini ilenretmesi için kul-
leri olduğunu ıöylüyor. rışık mazisini bilip onunia ik(nci landığı tahmin ~dil:nektedir. 

bir millet için tatbiki müD1 
bir plan olarak ~österitdiğini ı 
düm. 

"Buna tecerrüt ıiyuuı deııİ 
yor. Az daha unutuyordum. 8 
(muhteşem tecerl'Üt) de denı)' 
Bence bunun için daha hakiki , 
tabir (hodbin tecerrüt) olabilı 
Baıkalariyle beraber olacağı11' 
yerde, kendi başımıza o~makh 
mız neden daha muhteşem olıı1 
acaba? PaJ"lak bir müıterek t 

. l ? nıyet o ama.z mı .... ,. 

- Deyli Ek•pre•'ten 

lntlhabattan sonra lngllll 
kabinesi ne hal alacak? 

Yakında yapılacak olan inli 
batta bugünkü h ~kfunet muvaff 
olabilirse, İngiliz kabinesinin ~ 
esaslı surette değİ§tir\leceği 

timdi Uluslar Kurumu iııeri b' 
kanı olan Eden'in mevki.ndeıı 
hnacağı zannediliyor. 

Eski bakanlardan Vintıon Ç 
çil kabineye getirilecektir • 

Bugünkü Sü Bakanı (Haı1' 
Nazırı) Lord 11 .. 1:c.,.ı.;o, cu D~ 

lığından çekilecekse de kabtıs• 
den çıkıp çıkmıyacağı belli de 
dir. Deniz Bakanı Sir A:trer~ 
ıel, politika haye-.tmdan tamsJSI 
çeltilmek üzere olduğundan fıs 
tere için genit ölçüde bir de 
kuvveti vücuda getirme planı 
bir baıkaıı tarafından ha ıarıl 
cağı anlatılıyor. 

- Niyuz Kronilıl'cletı 
~~~~~~~~ 

Çindeki suika 
örtbas mı edlllyot 

Nankin, 5 (A.A.) - 1/ . 
Şing • Ve'ye yapılan ıuikaat if1 
örtbas edilmek istendiği anl• 
yor. Bu ıuikaıtte komüniıtJİ 
amil olduğu iddiasından vaZIJ 
mittir. 

Latince profesurtt 
Ankara, 4 - Ankara Dft, 'fari 

Coğrafya Fakültesi için Latince 
f esörlüğüne Rodln'in getirilme.'1 
rarlaştınlmrş ve kendisile mule' 
yapı1mıştır. Profesör yakında. 
cektir. 

Kıymetli eserJet 
bulundu 

Ankara, 4 - Alacaöyüktek.i lt~ 
yata devam edilmektel!ir. ~t1 

ve kraliçelerine ait olan mezarll 
başka ayni aileye ait bir knÇ ıt1 
daha bulunmuştur. t 

Bu hafriyatta bulunan eserltıı'I 
diye kadar bulunanların en ı{rY 
sidir. 

Fırtına dindi 
Altı gündenberl devam edeJl. 

tına nihayet dindi. Yaimur diiıt e 
den sonra kesilmişti. BUyükder 
!erinde bekJiyen vapurlar da b\Jl 
bah Karadentze nçılmışlardTl'· ·i 
bu sabah nçm1şt1ı-. Rüzgar e1<se1,. 
yıldızdan mütehan-il olar:ılc. ed 
Hararet clereceı:ıi bu sııhnh sek1'.'.1 .• •ıJ 
Yanın ısınması 1~1uhtenıel goı 
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Habeş - ltaly.an 
nlaşamamazlığının 

son durumu 
~il rünlerde tahit olduğumuz 
~ k •iyaaa) konuımalcıra ~i -
u:'~~ elin ciddi bır antaı-

B· tinıalı ıörür.memektedir. 
~ &ralık Akc!enizde gerginli· 

"- ~eai için İtalya • lngiltere a
~ a bazı müzakereler olmuı 

Ji t ~nlar devam edememiftir. 

~kat ıudu· ki; bugün orta -
~il~· ~übariz vardır: Bunlar · 

'hırı olan lngiltere, acele et -
1 liyacını kat'iyyen biaaetmc 
dir. 11'1yanın iıe baybed.,. 

. ~a~, hatta dakikası yok 

... lriıının arasında hakem vazi 
•ııi ili .. 

....... ar.. •orıneğe çalı§an Fransa et-
relen ·~•leri C.inlomek 

ın~eleyi seyreden ıeyircilerl ~ 
._..,ruı olmak mecouriyetinde ........ _. 

dır. 

ı • • • 
tillrı"lterenin acele ebnefe.ne ni· 
. ~&rd_ır, ne de tabiati, anane -
ili il& ınüıaittir. Zame.n daim..ı 

' beraberdir. İngiltere an " 
~. ıayede lmpa•a.torluğua 

Uflllanlarmm ezi!diğini gör · 
a' ı.ıenf aatlerini korumuttur. 
~ıııa Fransızlar ve Almanlar 
lJi bildiği gibi İtalyanlar da 

'i ardır. 

~~ '_Onra İngiltere hugiin dahi · 
~·ı~!le meııu• bulunmaktadll'. 
~~ ıntihabatı ıon teırinin on 
J~·~de yapılacağına fÖre lngi

elegeçmemiıtir. Eıaıh Hcıbq kuv 
vetleriyle bile karıı karııya geli
nememiıtir. 

Buna mükabil henüz baılamı • 
yan zecri tedbirlerin tesirleri da
ha ıimdiden kendini göıtermeğe 
bqlamııtır. ltalyada her gün ha -
yat pahalılanmakta, Habqistan • 
daki ordunun masrafları da her 
türlü güçlükler arttıkça fazlalq -
maktadır. 

ltalya Bankaar 9.ltm mevcudunun 
iae haftada bir bliçuk milyon altın 
niıbetinde azaldığı göri.ilmekte -
dir. 

itte bundan dolayıdır ki İtalya 
bir taraftan Habetiıtanda mane -
vi ve maddi ehemmiyeti olabile -
cek bir galibiyet kazanmağa ça 
lıımakta, diğer taraftan da yeni 
bazı uzlaıma teklifleri yapmak -
tadır. • ... 

Franaa ise va~ifeainde gitti.kçe 
büyük mütküllta uframaktadır. 
Dahili ıiyual meseleler ltalyayı 
tutmak için elinden geleni yapan 
Laval kabinesinin mevkiini sars . 
maktadır. 

ltalyamn kartdaıtığı müıkülit 
iae Franaada lnıiliz siyas~ıı ta • 
raftarlarınm miktarını çoğaltmak 
tadır. 

• • • 
ilk günlerde de oldulu gibi bu 

gün de İtalya - lngiltere kartı 

Borsaya yanhş 1 Gaqrımübadiller hükii-
malumat d·ı d'kl · · verenler metten ı e ı erını 

tesbit ediyorlar 
Bonoların kıymetten düşme
mesi için tedbir ahnmasını 

Yeni bir kararla 
ceza görecekler 
Ticaret oduı meclisinin verdi

ği çok mühim bir karar mevkii tat 
bika konulmuıtur. Bu karar ıim
diye kadar piyasada zaman za 
man bazı kimselerin istif adeai için 
yapılan hareketlerin önüne geçe· 
cek mahiyettedir. 

Şimdiye kadar ticaret bonuı· 
nın muhtelif ticaret evlerinden ve 
tüccarlarmdan ıtoklar, müvari • 
dat, ihracat ve ithalat hakkında 
istediği malfunata bu ticarethane
ler canları isterae malumat ver • 
mekte, isterse vermemekte idiler. 
Ekseriya tahıl menfaatlerde bu İ· 
fe karışınca borsaya yanlıı malu -
mat verilmekte ve bu yüzden bor
sada fiyat tanzimi ve piyasanın 

tesbiti itleri Y.anlıı yollara gitmek 
teydi. 

Buğday fiyatlarmm aon hare • 
ketlerinde bu yanhı verilen ma • 
lUınatın çok büyük bir i.mil oldu
ğu da nazarı dikkati celbetmittir. 
Bunun üzerine ticaret odası mec
lisi f(>yle bir karar vermiıtir: 

Bundan ıonra borsanın istediği 
her nevi malumata yanlıı malu -
mat verenlerden ilk defa 100 li · 
raya kadar para cezası alınacak ve 
bu yanlıı mahlmatı kasti olursa 
verenler hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

istiyorlar 
Gayri mübadiller kurumu ida- ı lan ve emlak müzayedelerinde 

re heyeti yarın toplanarak vazi - daima üçüncü tahıııa:~ istifade
yetlerinin düzelmesi için teıebbüs- aile neticelenen ıepekulaıyonlarm 
lerde bulunacak heyetin azaaını artık nihayetlenmeıidir. Bunun 
seçecektir. Yarınki toplantıda bu iç.in de bonoların, emlik aatıılan
delegelerin Ankarada yapacakta- nm kıymetlendirilmesi ve çoğal -
n temaslar hakkında da görütüle- tılma11 suretile düımekten kurta
cek ve kat'i talimat verilecektir. nlma11, gayrimübadülerin acil ih

Şimdilik Gayri.mübadiller ku- tiyaçlarını karıılamak üzere para 
rumu, gayrimübadillerden ileri dağıtılması ve geri kalan istihka· 
gelenlerin,de fikirlerini alarak hü- km da gayrimübadillerin istifade 
kumetten yapılacak dileklerin e - edebileceği tarzda tevzii dilene -
ıaalarnu teıbit etm.İftir. HükUmet cektir. 
ten batlıca iıtenecek ıey; ıayri Heyet pazartesi günü Ankara· 
mübadillere ait itlerde, bono ıatıf ya gidecektir. f 

Ergani bakır madenleri işletme 
hazırlığı başlıyor 

dan iki yıl ıonra Erganiden af 
bakır iatihıaline batlanacaktır. 
Şimendifer geçen yılın a.ğuıtoıun
da Elizize vardığına göre 1936 a
ğuıtoıunda, yani bundan sekiz ay 

aonra, Türk bakırınm dünya piya-
1a1ma çıkan iması beklenebilir. 

~OYU (efkan umumiyesi) 
~- hef gün ne Habet lmpa 

karııyadırlar. Ne oluna olsun ln-1===== ======== 
siltere İtalyanın Habetiıtcında ~ p9l1~T1 f 
her ne ıuretle olursa olsun yerleı- ~ , 

Ankarada bulunan Ergani ba
kı:- madeni sosyetesi genel direk
törü Bekir V ebp · nin yarın .Anka
radan tehrimize dönmesi beklen
mektedir. Genel direktör ıehrimi
ze geldikten sonra ıoayetenin tim
diye kadar şehrimizde bulunan 
merkezi Ankaraya nakledilecek
tir. Nakil iti bu ay içinde ikmal 
edilmit olacaktır. Ergani bakır 
madeni yakında itlemeie batlı • 
yacağından merkezin Ankaraya 
nakline lüzum görülmüıtür. 

Yalnız Ergani madeninden bir 
yıl sonunda 10,000, ikinciyıl so • 
nunda 15.000 ve üçüncü yıl sonun..
da 24,000 ton balar iatihaali ıcab 
ettiği halde 101yete daha genif 
mikyasta istibıal yapmak üzere ha 
zırlanmaktadır ki hLnun da mu -
ayyen müddeti biraz apnağı icab 
edeceği umulmaktadır. 

.u, ne Muıoliniyi ne de 
tlı~' düıünecektir. Bunların 

))u 1Yeti §İmdilik ancak dai • 
rolal'ı, müıtC§&rlar! alaka -

h• 'lıııelttedir. lntihabattan ve 
~~de Yapıl.ııcak bazı değişik
) eıı sonradır ki lngiliz Ba • 
h'tı dünya itleriyle uğrqma -
'tlryacaklardır. 

~ • .\i; • 

mesine mini olacaktır. 
Bunu temin eJinceye kadar da 

İngiltere vakıt kazanmağa, müza
kereleri uzatmağa çalııacakbT. 

Bugün ıahit olduğumu~ aiyaaal 
durgunluğun baıka manası da 
yoktur. 

İngiltere her tarafa ağlarını 
germekle metguldür. 

Rail N Meta ~lre.t ne lngiliz devlet adamla
~e de kamoyunun (efkin !============== 
•:re•inin) unutmaeıığı ve u- Fransız -Sovyet 

l>l 'cağı bir mesele vardır ~ 
~torluğun epa yolu olan Hin dOSll U ğ U 

' ~ :Yolu bir in için tehlikeye 
1!, 0 nu tehdit eden bulun -
, l>•nı k S u memleketlerine, Mı _ 
~dana yan bakaD bulun ~ 

il . 

bıı~ leJıi ik . .. .. k 
enın onune geçme 

lluıı · · , Ot-d ıçın kuvvetli hir donan-
dll' u ve hava kuvvetleri li -

~ ~edb' ~lci ırleriu birkaç aydanbe• 
ı: edilen siyasanın İngiliz u

ltte ~•fından tasdiki prttır. 
li '-' Unun içindir ki lngiliz ha-
.. enfaatl . ~ h" ~ h. erı mevzuuoa ıa ol• 
qllt'hır zamanda Muhafazakar-
• 1 ab 'tlel' at yapmağa karar ver-
i "e ~e muhaıifleri olan Libe • 

tt l> !nele Partilerine güzel bir 

Fransızların Sovyetlerle el bir -
liği yapmasına en çok taraftar o
lan Fransız politika adamların • 
dan Heryo, son verdiği bir aöy -
levde - bugünkü Sovyet - Fran• 
su bağlarının teklini de anlata -
rak - demiıtir ki: 

"-Uzun zamandanberi, Fran• 
aız • Sovyet yakınlaımaamı isti -
yenlerden biriyim. Ben, Sovyet u• 
lusunun ve onu idare edenlerin 
bir doıtuyum.1924 de iktidar mev 
kiine geçtiğim zaman ilk iılerim
den biri, F rama ile Sovyd Rusya 
arasındaki tlgileri yeniden bağ -
lamak oldu. 

"1932 yılında, 1924 de baıla -
mıı olduğum eıere devam ederek, 

Yumrukla 
Samatyada Sulumanastırda otu • 

ran Karabet ile l\largos n Asadur es
ki bir meseleden dolayı kavga etmiş · 
ler, Karabeti yumrukla fena halde 
dövü~lerdir. 

Ayagı kırıldı 
Tepebaşında Şahkolu mahallesin. 

de oturan 60 yaşında Sultana merdi -
venin üstünden yuvarlanmış, ayağı 

kırılmıştır. Sultana Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmıştır. 
Sust:all çakı ile 

Taksimde Sazhderede oturan ara. 
bacı Şerif dün Ziba sokağından ge -
çerken kömürcü Ömerin tecavüzüne 
uğramış, sustalı çakı ile yaralanmış · 
hr. 
ikisi de yaralandı 

Paşabahçede oturan İsmail ile 
Mahmuda 122 numaralı tramvay ara_ 
bası çarparak yaralamıştır. 

Kalbi durdu 
Galata da l{apıiçindc oturan telef on 

komisyoncusu Dimitri Meşrutiyet cad 
desinde marangoz Sarandinin dükka 
nında oturuken kalp sektesinden öl 
miiştür. 

Yangın 
Feriköyünde Baruthane caddesin. 

de 141 numaralı eYin üst katında otu
ran şoför Yaşar elinde sigara olduğu 
halde uykuya dalmış, bu yüzden yan 1 
gm ~ıkmışsa da itfaiye yetişerek ~a _ 
buk söndürmüştür. 

Ergani bakır toayeteıinin hü -
kfunetle yaptığı anlaımaya göre 
demir yolunun Elizize varmasın-

Bu yıl portakalcılı- Karadenlzdekl fırtına 
ğımız iyidir ve göçmenler 

Türk ofisine gelen mahlmata Fntına yüzünden Köatenceden 
göre, portakal müıtahıili olan bq göçmen tatmmuı i,i de f aıılaya 
lıca memleketlerin bu yıl mahsul- uğramııtır. Dün Bülaeı elçiliğimiz 
)eri pek iyi dununda değildir. Re- den gelen bir telgrafa göre, K&
kolte noksanlığı umumiyetle göze tencede rıhtmı üzerinde on bin 
çarpmaktadır. Buna mukabil bi • göçmen bulunduğu, bunlarm na • 
zim bu yılki portakal rekoltemizin killeri için acele veaait gönderil -
iyi olacağı anlqılmaktadrr. mesi bildirilmittir. Nazım, Bursa 

Ali.kadarlar bu durum kaqı - vapurlan yola çıkarılmıftır. 
ımda bu yıl portakallarımızın rağ Köstencede göçmen itlerini ta 
bet göreceğini söylemektedirler. t kib eden iskan itleri memurlann 

· dan biri lstanbula gelerek alaka -
Evkafta ramazan dar makamlarla görütmiye baıla-

bazırlığı mıttır. Köstencedeki göçmenler 
Evkaf direktörlüğü ramazan kısa bir aman zarfında memleke

çok yaklatmıt olduğundan cami • timize getirileceklerdir. 

lere yağ, süpürge, mum dağıtma- Açık görilşme 

ğa baılamıttır. Bu tevziat yakında Kadıköy tkbaliyede mütekait BaY, 

tamamlanacaktır. Camilerin taı • Mustafaya: 
fiyeıi it inin de ramazana kadar ik 2:; Ağustos tarihli sayımızda çıkan 
mali muhtemeldir. ve Üsküdar icrasına dair olan şilcflye

tiniz hakkında Istanbul Müddelumu • 
Diğer yandan müftülük de ra- miliğine müracaat etmenizi rica ede -

mazanda camilerde vaiz verecek riz. l\lüddeiumumilik, şikayetin iz hak· 
ve mukabeleye oturacak hocaları km da tahkikat yapmak i~in tafsilat is 
tayin etmektedir. temektedir. !l~11raırı11lardır. 

t'-'ll arı dolayıdır ki aiyaaal ko· 
timdiki Ruı - Framız ilgilerini -------------------:--------------------- - ----

ar y • d e eQııı· erın e sayıyor, lngil . 
l~'•iıı~Yetle, sabırla zamanmm 

1 bekliyor. 

' .~ltı • • • 
fi li eJlıeie tah• ..... -"l" im 'fil' '°ll'dll'· -.uuu u o ıyan 

t~,l, · ve o da ltalyadır. 
~ dih.ıi ~1 ıııuvaff akiyetler ka) 

t ~~zı Habeı kab!leleri in· 
~~ &fUI'. 

~ltd t Adiaabııba daha epeyi u

t ~~ü~inı Habeı aevkul -
~mm hiçbiri daha 

tespit eden anlatmayı hazırladım 
ve bu andlatma :lan ıonra, bir a -
demi tecavüz paktı hazırlandı. 

"Biz, bütün uluılarm toplan • 
mumı istiyoruz. Bazı kimıeler ve 
bazı metotlar h:ı;;kında birtakım 
kayıtlar ileri ıürmek mümkünse, 
biz, uluılann ıuçlu telakki edilme 
mek lizımgeldipi fikrindeyiz. 

''Hürriyeti tahdit etmek istiyen· 
lerin cumhuriyetin kudr~tini alet 
olarak kullanmalarına hiçbir za • 
man razı o1•ınam.,, 

1 w 
• • 

ŞEHDIN. DERDLERI 
z 

yerlerin hali 
Kış geliyor. Kışın gelmesi gazino, sinema, tiyatro, 

kahve gibi yerlerde halkın toplanması netice.sini n -
r ir. Fakat maalesef bu gibi kapalı yerler pek azı 
sihhi şeraiti haizdiı". 1stanbulda öyle ka.h"'°cler nr ki 
nargile, sigara dumanlarından ve kapılarla ~ncere -
Jerin açılmaması neticesinde ha"anın bozulmamasın -
dan içeride oturmanın imkanı :yoktur, 

Gene lstanbuld:ı. bazı öyle küçiik slneımalar ftT kt 
içeride nefes almanın imkanı olmuyor. 

Bu hava pisliği bilhassa pazar n cumartesi günleri 
daha fazla göze çarpmaktadır. Şehrin Bihhat İ§lerlyle 
alakadar memurlarının böyle yerleri sık sık gezip do
laşmaları ve kahve nya sinema sahiplerine icaP. eden 
tedbirleri aldırmaları lhımdır. -·- ---
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4 HABER - ~Eşam postası 

Aloizi - Hoare mülakatı neticeleri: Yarın sabahtan itibaren: 
-.....-,_, ~,_, - .--lt$c:$:ı-'~,_, - -- ..,, -- ... - -.-..... 

Italyan murahhası Avrupada r Ekmek 13,5 
tehlikeye işaret etmiş fırancala 17 kuruşs 

Buna rağmen, mülakattan nikbin neticeler Muhiddin Ustilndağ ikinci nevi eknıe~ 
çıkaranlar da var çıkarmanın mahzuı·larını anlatıyor 

iz~e;~;~~zı~1~ı:~a1:.ş~~e:~;~~ ~~~ıuk çektiklerini söy•~mekte - ın1111~·::. ~:~.::.:c~':b'"' Dün gene fırınlar kalabahk~ 
Hoare acasında yapılan son görüşme İtalya ile İngiltere araıındak~ Bir Alman gazetesinin yazdı • Belediye na.rh komisyonu dün meselesi mühim bir mevzudıst• 
)er hakkmda lngiliz gazetelerinde bı'r asırlık dostluk izleri hü•bütün g~ ına göre Akdenizde ltetyanlarla 1 km k f 1 f" 1 k'k h b" 111 dikkate değer yazılar çıkmaktadır. • top anını§, e e ve ranc:a a 1- ~ıas ı tet ı e mu taç ır 

ortadan kalkmış gibi görünüyor. İngilizler arasında bir harp çıkar- yatını bir kunıt artırmıttır. Ya. .. dir. Bizzat 926 da ikinci nefİ 
Deyll Telgraf diyor ki: Ancak, bütün bu nüma.yi,lerin sa İngilizler §\t ~ekil de hareket e- rın sabahtan itibaren ekmek on mek üzerine yaptığım tecıii 
"Bu konuşma sırasında, Alom, t • 1 • · I .ı d ki d' d talyanın mütareke ve banş şartlan ngiliz tıcaretine tesıri u manığı ece er ır: üç buçuk, francala on yedi kuru§a muvaffakiyetli netice al nll 

hakkında iMhat \•ermiştir. anlatılıyor. ''Mcjin ve Veb,. isim• Evvela Süveyt ve Cebelüttarık satılacaktır. Dün gene Beıiktaı fı- undan dolayı 0 zaman ikind 
Alofıi, Italya ilıerine icra edilecek li mücevherat mi.iesse3:sinin Lon- boğazlarını kapatacakla'!'. Bun • rmlarmda ekmek ııkıntısı çekil • ekmekten sarfınazar ettik. 

tesir fazla kuvvetlenJrs~, merkezi ve dradaki bir dirtk;örü Deyli Miror den sonra da Kl\radenizden pet - mit, kalabalık olmuttur. suretle diğer bazı belediyel, 
cenub Avrupada işlerin alabileceği gazetesi aytarına töyle demiştir: rol çıkarmamak için Çanakkale Vali ve belediye reiai Muhittin kr•a bir tecrübeden aonra 
durumdan endişe göstermiştir. Bunun "Romadaki lngiliz aleyhtarı boğazı önünde bekliyeceklerJir. Oıtündağ ekmek meselesi hak • nevi ekmekten va.zgeçmitl "' 
üzerine Sir Samucl Hoare anlaşmaz- nümayitler, itiırıi:ıe ket vurmamı? Petrolle hareket eden ltalyan kinda ıunları söylemiıtir: Bu itibarla bugünkü ekmek111 

lığın ~l:ln hakkında, Baron Aloizi' br. Hatırı ıaydır kimseler, hala donanması ve uçaklan b)ttabi hu· numuzun ,._ınnisini boz:makt' 
ye fikirlerini bildirmiştir.,, - ikide birde elanek buhranın ~~ 

bizimle doıttur. Dükkanı kapaya nun üzerine hareket edemiyecek- dan bahsediliyor Ortada bir ek _ titiz davranmaktayız. 
Aloizi - Hoare mülakatında Lib • cak deiiliz ler ve lngiltero kolayca bu harbı 1 • k, b id ı · Son günlerde bugün kull . 

ya ve Akdeniz kuvvetlerinin azaltıl .. .:_ Del1i Miror'dan - kazanacaktır. mek mese eaı yo u aydmeıe eıı d . 
ması birfblrine bağlı olduğu mesele.si vardır. Son günlerde bul ay ve un iımız una yüz e otuz nı• 
J~~~babrutarn~~"~~-~~---~~---·-~------------~-,, fi~~m~~~~~~if ~ ~~~ub~~~~ ~. 
ileri silrülmUş ve lngfliz Dı~bakanı S .a. t h k • k t yet tabii olarak ekmeğin azami ekmek yapmak meseleıi üz . 
LibyadakJ ltalyan kuvvetlerinin art· U İ kas L a 1 a 1 fiyatında da kendini ıöstennek • durduk. Henüz kat'i neticeY1 
ması devam ettiği takdirde Akdeniz - ' tedir. mı.ı değiliz. Biz iki günde tO 

deki bahri durumun hiç değl~miye _. E k. eb'uslardan I • alacag~1z.Bunetice,dütürül. 
cr:ini Itatyan delegesine bildirmiştir. S } m Narh teıbitinde fiyatları borsa-

dan aluız. lıtanbul bora~ıaı kendi lan ekmek fiyatile kaliteıi 11 

Gelen müteferrik haberlere göre, H k k • f d • ı • terinin halk lehine tecelli İngiliz heyeti, Habeşistan l~ hakkın. 1• met tev J e } mış kendine ya§ıyan mücerred bir mü • k b ıurette ikinci bir ekmek çık 
daki konoşm~~arın çok uzun sürece • eueıe değildir. Memle etin uğ· 
tini ve pek zor olacağım tahmin et _ day iıtihaal eden batlıca merkez • cihetini iltizam edeceğiz. Bu 
meJ<tedir. 1 Bir Türk polis heyeti Fillstine lerile daima temas halinde bulu_ kikat aksi neticeyi verirse 0 

Tim es gazetesinin Parb aytan fst g İ d e C ek m 1 Ş nan bir piyasadır. Buğday fiyatı man ikinci nevi ekmek çık 
Alolzi - Hoare mülakatından ümit ve 1 1 •k t t I'• d• memleketin her yerinde ayni za - faydasız olacaktır. Yalnıs 
ric1 btr nettce sezinliyor ve M})u mma ita yan ar SUI as 1 e ın e ıyor manda ayni temevvucatı göster.. düşürmek endi~esile ha1km11-' 

bat uzlaştıno bir dorum göstermiştir. At t•• k d • k• mektedir. Nitekim Eskitehir, Po. dai kıymeti noktan ekmek 
Bı- "~yolundaki muvaffakıyet Umi.:ı ve a Ur e ıyor 1 • mak1• •ldatmak ı·.-.-ı'yo-•1-
rtı d k 

• latlı, Konya gibi başlıca zahire ... "" ......... OA ' ... 

a yor.,, eme tedlr. k 
"Biz onu şarkta yegAne dahi tanıyoruz!,, boualarma bakacak olursanız o- Belediyenin fınn açara 

ralarda yumu9ak buğdayın yüksel sada nuim rolunu oynan>"! 

Romada lngiliz 
aleyhtarı 

hareketler 

Afağıdaki haberleri Antakya-ı vat ve diğer dört ki~i daha tevkif diğini görürsünüz. Trakyada da evvela para İ§İ, ihtisas işidir• • 
da çıkan "Y eniıü.n,, gazeteıi ya- olunmuıtur. aei't buftday fiyatı yükıe'mittlr. Ek nunla eı-ab~r fırı"' 111em111'-' ;,~ 
zıyor: Ammandan aJaığımız malQma. k h . . .. .. . d ıı;, kı·k edı'yoruz. Eğer fırmcılaf m nar ı ıçın gozonün e tuttu6 u· 

'rı'ürkiye Cumur Başkanı Ata- ta ıöre de tevkif edilen Etem ve muz un fiyatı borsanın vasat! ıa· aleyhinde buhran doğu 
karde!li hudut harici edilece!:ler· d d k ı la sa but türke yapılmak iıtenen suikast te- s tıf fiyatıdır. evam e ece o ur r 
dir. Bir Türk poliı heyeti yakm· d h b ~ 

ltalyada geçen peqembe lilnü 
baı:ı)ıyan İngiliz aleyhtarı nüma • 
yişler §Öyle olmuıtur: 

ı~bürie~dmd~itahhlkatd~ dafili~~n~a~ci~~k~ ___ ı_k~in:~:i~n~en~·~e~ __ e_k_ç_ı_b_rm_~_. __ ~_a_ı_a_ı_w_~_~ __ ~1_z_.,_,_~ 
vam etmektedir. Savtülahrar ga • . 

Musolininin ıö\'levini dinledik· 
ten sonra Onıveraite talebeleri 
"Robert,, iıminde bir aJamm ec
zahanesine giderek lngiliz arma -
smın ve lngilizc" kelimelerin dü~ 
kln levhasından kaldınlmuım iı 
temi§lerdir. 

Arma ve ingiii1ce kelimeler ön
ce kağıtla kapatıimı!, ıonra -'İyah 
emaye ile tamamen yok edilmiı · 
tir. 

L~ha ıiyaha boyanırken ltal 
yan Üniversite talebeler; dükki· 
nın etrafına top'":ımıı1arsa da kı· 
sa bir nümayif ~t'.D aonra poliı ta· 
rafından dağıtunı§lardır. 

Talebenin ikinc.i gittiğ~ lngiliz 
'dükkanı Majin ve Veb i•imli iki 
lngilizin kuyumcu dükkanı olmuş 
tur. 

Diğer tarnftan Via dei Kon -
dotti isimli ıokakta, ''ln6;iliZ ku • 
matı,, marknh bir kuma!ı tethir 

· · 1 b 1 l b' · d tır. zeteımın atan u mu "" ırın en 
alarak yazdığına göre, Çerkeı ce- ıtalyanıar ved 

. . Atatürk aleyh n e-
miyetıle ıuıkastçılara ya.rdım. eden ki suikast 
Maraşın tanmmı§ zeng nlerınden t bbüsü 
Hacı Zekeriyya ile oğlu ha da tev- eşe 
kif olunmuştur. Bundan batka Su- Roma radyoıunda dmlenmi9 
riye • Türkiye hudud~na yakın olduğu kaydiyle Son Po•ta goze -

lesinde okunmuıtur - Atatürke 
bir yerde olan Papu kaıabasmda 

karşı yapılmak istenen ıuikaat 
da ıuikastla alakadar olarak tÜP- münasebetiyle bazı Yunan gaze • 
he edilen 18 kişi yaka!anmıı, Ah- leleri bu itle İtalyanların iligili 
met Sururi iıminde eski bir zabit 

jandarmalara tealim olmadığı için 
öldürülmü9, evinde bir çok mühim 
evrak bulunmuttur. 

Kozan llçebayı ile jandarma 
kumandanı ve üç muhtar da t#.v· 
kif edilerek Ankaraya gönderil .. 
mişlerdir. Bunlar çetenin Kozan 
toprağına girdiğini bildikleri hal
de hükumeti vaziyetten haberdar 
etmemekten ıuçludurlar. 

"lıtanbuldan aldığımız malu
mata göre, sabık mebuslardan Hik 
met ve eski zabitlerden Ahmet Ce-

olduklarını yazmıılardrr. 

Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
Türk hükUıneti tarafından tekzi -
be uğrayan bu haber münasebe • 
tiyle kaydetmek lateri~ k• biz hal• 
yanl&r, Atatürkü din uauuhu al
tında cahil kalan farka yeni bir 
kültür yolu gösteren ve medeni 
kanunlarla garphla§tll'an yegane 
dahi olarak ~nıyoruz. Onun ıah
ıı önünde ıayg1 :le eğilirken Türk 
topraklannda hiçbir emelimiz ol• 
madığını Türk c!ostlarımıza te -
min ediyoruz. 

ettiii~inbirdü~i.nı 1~~~~' ~--~~~-~----~~~---~-~-~-~-~ 
lamııttır. Kurultay Japon ataşemtlterler 

lngiliz malı .~ok etmit dükkan· encümenlerinde Berltode toplanacak 
lar, bunları şimdi saklamaktadır. Ankara, 4 _ Kamutayın çar_ Bu ayın sonunda, Avrupadaki bil. 

'

amba aünkü toplanbıtnda encü" tün Japon ataşemiliterleri llerllnde 
lngiliz etiket!{ mallar, meıeli • bir konf eran.s yapacaklardır. 

konserveler, başka kağıtlarla ka· menler ıeçimi yapılacaktır. Encü· _ Niyuı Kronkl'dcn -

patılıyor. men baıkanları araıında bu sene _A_l_e_n_e_n-~t:-e_ş_e~k--=-k-ü~r-

"Prens dö Gal,, isimli bir dük • bazı değİ§iklikl'!r olacaktır. Bu •· Dört gün süren zalim bir hastalık 
kanın "Gal,, is:ııi yerine "Piyedö· rada Dıt itleri encümeni ba!kan • )'üzün den hayata göıünü kapıyan, iki 

1 
mon,, kelimesi :f'lZılmtt ve böyle lıima Hasan Saka (Trabzon), Fi- ay enci kurduğu yuvasından ayn • 

·· • ha k 1 - th lan inhisarlar idaresi Ciball kutu falı 
ce lngiliz veliahtınm lilt.abı yeri· nana encumenı ! an ıgma - rikası Atölye şeflerinden Kemal l\lu-
ne, İtalyan velil\hbnm ti.kabı or· ıan Tav (Bayazı~) Arzuhal encü• zafterin ccnaıesinde bUyiik insaniyet 
taya konulmuıtur. meni baıkanhğına da General lh- ve fedakarlık gÖ8teren fabrika sarın 

Napoli'de "Eski İngiltere,, adlı ıan Sökmen (Gireıun) ıeçlecek fimfr, memur, f~çilerine, taziyet Jtlt • 

bir dükkln, admı değİft:rmiı,tir. ti::-. Hasan Seyfi Atacın (Gümü~· ~;~~~>~U.,:~~n d:::ı:~~ı:~~~!e:;: 
ithalatçılar lngiliz malliirmı hane) Milli Müd3 ba encümeni A· rlı. Ka1111arr.oaı Ebe: Nedime Zevcesi 

gümrüklerden çıkarmakta ~ok zahlrna ıeçileceli ıöyleniyor. Meldlud. · ·-·- · 

Artık hilesiz süt 
satılacakmış 

Sütçüler cemiyeti batkanı Fer
han ıütçü!ilğe ait talimatnamenin 
~tbikatı hakkında §unları ıöyle
mi§tir 

Halen seyyar esnafla beraber 
ineklerin bulunduğu ahırlarda mu 
ayene edilmeye ba9lanmıtlır. Süt 

güğümlerinin üzerin.Ce kmnızı ze
min üzerine beyaz yazı ile yazıl· 
mıı (Haliı ıüt) madeni etiketle • 

Sut istimale karşı 
idam cezası 

Moskova, 5 (A.A.) - Baku hak 
yeri ıuiiıtimallerinden dolayı koo
peratif mağazalarmın 3 muhaıe .. 
beciıinin ölüme ve bu mağazala· 
rın idarecilerinden 11 ini de 10 ıe .. 
neden iki seneye kad&r hapıe mah 
kilin etmittir. 

Ltmon, portakal 
satışları hAlde 

yapılacak 

rin her sütçü tarafından k 
maıı mecburidir. Bu mecb ~ 
de kontrol ~dilmiye bat~~ uJ 
tır. Bu etiketı taşımıyan ıutÇ. 
ıütleri iyi bile olsa kendiletl 

cezaya çarptırılacaktır. Bu 
halk yakında temiz ıüte ka~ 
olacakt1r. Yalnız hayvan 1 
ve otlar pahalılandığı için ,O 
rin fiyatı 3 - 4 kuru! arta 

Avusturyalılar ~e 
Alman vatandaş~ 

Viyana, 5 (A.A.) -
ielen telgrafa göre Avuıtu:f > 
ıiyual ıebeplerle ayrılst di 
manyaya gitmit olan ve tidl ,ıı 
da bulunan bütün Avuıtur1 
ikinci teırinden itibaren . 
vatandqlığı hakkı verilınif&İ'' 

Deniz konferat1~ 
ve ltalya ,. 

Londra, 5 (A.A.) - 2 lt 
kanun deniz konferanıın• . 
nın nasıl iştirak edebileed~ 
selesini tetkik etmek üzere 
f&m buraya iki lta!yan ııııst' 
gelecektir. 

Belediyenin toptan limon, por· 
takal vo mandalin ıatıılarmın de 
yeni meyva Halinde yapılmasına 
taraftar olduğunu yazmıştık. Be • 
tediye bu üç maddenin toptan ıa· 
lıtlarmın on het ıonunçu te§rin· --- -------
den itibaren Halde ye.pılmaıına Z A Y 1 1f 

l B
. . i .... 

karar vennitlir. 1970 numara ı ırıne • ~ 
Bu maddeler bu tarihten sonra viki ıanayi nıhıatname•i0' il 

Halin dııında toptan ıatılamrya.· bcltim. Hükmü Jlmadılı:t~ 
caktır. . . ... ~la. ·- ~.:.?'~·· 

-
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Ali dedi ki : " Şimdi Kaninin dini bütün 
müslüman olduguna inandım ! Artık o ne 
derse yapacağım ! Meğer, kendisinden 

şüphelendiğime aldanmışım ! ,, .. 
Geçen kısımiarm hulasası J Ve föyle düt!iııdü: ı pek yormuttu. Rüzgi.rm aerınlı-

Hıztrın donanmasında düşma- "- Yüzünden u.rgısını hala ğinde, aktama kadar uyanm~dan 
nın ca.Busu olan Kaninin mancı çıkarmıyor. Kimte tarafından ta- yattı. 
mğuu gizlice ateşliyerek nınmamak için sakal da ~ oyuveri- Sular karardıktan biraz ıonra, 
bu adanun arzusu hilafına yor ... ,, 
düşman donanmasına karşı giz Kani, rahat bir nefeı aldı; için 
lice harekete geçiren ve bu suret 

le hrllltigan gemisinni batıran ihti 
11ar korsan Ali amca ile Küçük 
Ha.an, konuşuyorlar: 

- Haydi artık güverteye çıka
llllı. Ali ile Hasan, merdivenleri tır 
llılıııp kendilerini yukarda bul
~Uldan vakit, birçok Türk korsan
.~tnun it batında olduklarını ve ' 
llÖtürilmleten karave!ayı teslim 
~llıak için bortonu harekete geçir
.. ilderini ıördUler. 
. Lakin diler birçok korıanlar 
d., Kini'nin etraf mı almıılardı: 

- Gazan mübarek olıun. Man
~tc çok iyi kurmutıun ... Ateşin 
~, çok teairli imif ... Hele nitancılı
lnıa hiç diyecek yok .•• diyorlardı. 

k&ni, tatkm ve periıan bir hal• 
de bu aözlere cevap venneğe uğ
ttt11ordu: 

- Din kuvvetiyle bunu yaptım. 
lıltmiyetin bir mühtedi ruhu üze
~de tesirini bilmezsiniz ••• 

- Bu cenıl bize aon kazandır 
drn aa1ı1ır ... 
\.'_ - ETTel Allali, ıonra Peygamh:"' tonra Hızır Reiı, en ıonra 

ıı ... 
Bu eanada, Ali Haıanm yaklq· 

~lını ıörın Çelebi, ihtiyara dedi 
iti: 

- E. .. Ne derıin bakalım? ... 
Ali: 

için: 
"- Mancınık kt.:tara kurtuldu, 

kendi gemimizi kendi iletimle ha• 
tırdım amma, hi; olmazsa §U ada
mın ıüpheıi ortadan kalktı. Oyu
nu bu ıefer de kdybettik. Yenisi
ne bakalım. Heı halde ileriki 
karıılaşmada Türkleri müthiı za• 
rara uğratacağım... Gösteririm! 
G .. t • • ' os erırım .,, 

Takip 
Beyaz bayrağı çekmit kötürüm 

karavelanın teslim alınması güç 
olmadı. Hezimdi, oldulı.ları yer
de ıeyreden bu geminin halkı, za
ten kendileriyle bir tek Hızırın 
bqa çıkmaıı ilzl!'rine, bütün ~~esa• 
retlerini kaybetrni~lerdi. Hatta, İ· 
lerde tefaat etsinler diye kürekle· 
re biğh Türk eairlerini bile ko
)'\1Vermitlerdi. Daha timdiden ku· 
mandaya onlar hakim olmutlardı: 

Dümenin, ıskarmozlann tami
rine, yırtık yelkenlerin indirilip 
yenilerinin takı:masına bile batla• 
mıılardı. 

Gemi, bir saat geçmeden, t~k
rar, harekete elveriıli bir hale so
kuldu. Yalnız fU f arkl~ ki, içinde 
büyük bir inkılap meyciana geldi: 

Eıki hakimler mahkum, mah• 
kiimlar hakim vaziyete reçti. Kü· 
rekçiler kumanda mevkiine kurul· 
du. Kumandanlar küreğe çakıldı! 

Bu müddet -zarfında, Hı2ırın 
kadırgasının dütman rakibini bak 
ladığını ıöylemeğe hacet bile yok ! 

onu bir ıea uyandırdı: 
- Haydi, artık kalk! Aktam 

namazı için abdest al ... O!ley~ ve 
ikindiyi cie kaza et, oğlum ... 

Bu, Çelebinin ıesiydl. 
Haıan, itiraz etmeksizin k~lkıp 

abdest aldı. Cemaate uydu. Kaza
ları da. kıldı. 

Sonra. herkesin bir tarafa yılı· 
tarak bir şeyi seyre daldıfmı rö
rünce, o da yanlanna sokuldu 

Bir sahilin epey~e yakınından 
gidiyorlardı ... 

Sahilde birka~ köy ... Ve köyle"'• 
den hayli ilerde ark ağaç.hklar a
rasında kagir binalar... Bir 11a;ıt 
daha böyle ilerlerlerse, bu binala· 
nn önüne varacaklar ... 

Fakat aııl dikkat edilecek haf· 
ka teY var. Eıaaeıı, güverteye to.,. 
lanan kalabalık Ja huna bakıyor: 

Öğledenberı takip ettikleri üç 
dütman gemisinin ikisi, harpte he
men hemen hiç zedelenmemiş ola
cak ki, hayli açı!mıtlar... lçl~rin· 
den bir taneai lae, kimbilir ne 
noksanından dolayı geri kalmıf ... 
lıte, dört Türk gt-misi, bunu yaka
lamak üzere ... 

Etraf mı ıarmıtlar ! ... 
Hızmn kadırgasından gökü in· 

leten davudi bir ıea yükseldi: 
-Teslim olun ... 
Bu ses, megafon tarzında bir 

boruyla ve kendi lisanlariyle düt· 
mana böyle haykrrdı. 

- ... 
Cevap yok. .• 
Bu, Türklerin "mavna,, Vene -

gibi 3 bUyUk yıtdlzı 

SEVMEK YASAK MI? 
Emsalsiz bir gllzelllkte olan 
sUzlU filminde göreceksiniz. 

Fransızca 

MELEK Sinema
sında 

FRANSIZ TiYATROSU 
, 

SÜREYYA 
Opereti 

Bu aktam 20,30 da 
BAY- BAYAN 

Büyilk Operet 
Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Besteliyenler: Sezai ve Sey · 

iıtJabul Btl~Cfiqni 

.$!hirTıyatrosu 

111111111111111 

111...111 

IJlllHll 

Tohum 
t"azan: Necip Fazıl 

Kısa kürek 

fettlıt Asaf. Gişe gUndUı açıktır. Te - -------------
lef on: 41819 

Fiathn: 25 - 50 - 75 - 100. Lo • 
ca 400 - :100. 

11 Sonteşrln Pazartesi .. 
BALK OPERETiNiN 

TeıekklJIQ galaaı ılJrprizlerl. 
1 

diklerin "mahon,, dedikleri en 
büyük cina çektirmelerden (yel-

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şehzadebaıı TURAN Tiyatrosunda 
Bu ~ece saat 20.30 da 

CEZA KANUNU 
Vodvil 3 perde. Ya 
kında: HAMLET. 

.Her tarafa tramvay 
Telefon: 22127 

kenden fazla kürek eaaıına daya• =======~~===:!l!l::::ı 
ııan gemilerden) biriydi. 

Koca cüueaine ratmen teslim Taksitle manto~ 
olmak ayıbına ıidiyormUf gibi, İ· tayyur' rop 
çinden hali ıea çıkmıyordu. Şermin terzihaneıi Sultan ha-

Ayni davudi aeda: mam CamGıbatı han No. 1 Leman 
- T eılim olma:uanız, ıemiyl H 

anım. 

batıracağız ... Sizi de kılıçtan reçi- -------------
receğiz ... 

Mahonda bir tellf, bir koıutma 
görünüyordu. 

- Size on d& '<ika müsaade ... 
Haıan, büyük bir merak ve ala• 

ka ile bekliyordu. Çektirmenin i
çindeki telif arbyordu. 

Bu esnada, omuzuna bir el do-
kundu. 

Batını çevirip bakb: 

Ali amca. .. 
ihtiyar, ona, uıulla: 
- Gel. .. Apğtya ineceğiz ... de

di. 
- Aman, bırak fUDU seyrede

yim ... Sonra gelirim. 

- Meaele mühim... Gel... F ev· 
kalide bir it va.r. Geminin teılim 
oluıunu ıeyretmeğe benzeme..c ... 

( Deuanu var) 
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AKŞAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poda kutusu ı lst.anbul 214 

Telgraf adreaı : ıstanbul HABER 
Yezı ışıerı teıoronu : 2ll872 
idare ve ııan •. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

••n•llk 
e ayıık 

3 aylık 

' avlık 

iLAN 

Tiirldge 
1400 Kr. 
730 .. 
400 •• 
1SO •• 

Ecn~bı 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 .. 
300 .. 

TARiFESİ 
T•caret ll&nıarının satırı 12.50 
Au•m1 ııonııırın 10 kuruştur. 

Salaibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Buıldı/ı qer (YAKIT) matbaa11 

- Ne diyecefim... Ben de, ıi• 
~ aöylediklerinizi Kaniye ıöyle
~eie ıeliyordum ... Doğruıu Müs· 
. \ltQ~ olanlann tecrübe editmee 
den dinlerine inanmam ... Fakat it· 
ci' k&ni'nin yararlığını gördük ... 

Reiı, bu yeni ganimet &emi ye a• ı iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiUiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİiiiiiliiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiliiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-İI -iiiiiiiliim- llnıııimliliiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiira 
damlarından yolladı. Be.tan ikin-

llun bize ıahiden doıt. llütmana 
:hiden düıman old~ğunu anla
•nı ... Bundan ıonra ikinci reisi• 

~iıe körükörüne bağlanacağım .. 
ile derse seve seve yapacağım ... 
I<ini: 
.._ Çok memmm oldum, Ali am
~ ... Sen benden yathıın, ver ~lini 
hl>eyiın ... Bu zaferi senin de duan 
'r•kltiyle kazandık! dedi. 

) t\li, nıazlfim mazliim batını sal
'dt: 

- Duam berakatiyle... Öyle f': Artık bizden konanlık geçti ... 
1 h.lnız duamıza kaldı ! 
~'Fakat onu kimse dinl!'miyordu. 

lehi, Kaniyi itaret ecierek: 
d' - Ne iyi ahlaklı, ne -terbiyeli ... 
'l'e, etrafındakilere ful~ dı. 

t Sonra, Aliye iğneyi sokmaktan 
'rıe kendini alamadı: 
~ - Marifet, bir adamı ilk görür 
li .•~laınaktır ! Seli vatı ıerife ge
~ tıp Müalüman olan ve bize &teşi 
,~ttıbl\n yeni bir çeşitini öğreten 
dt~~~an fazla f:iphe :ıaten ca~z 
d' itldı... dedi. Su manc.nık ha-
ıae, • d ı, ın en ıonra da ondan kuşku-
tıaca.kt k k h. ' l . ı artı za ır .... 

ili> ~ltJv ise, kendi elini öpen Ka
htı ~ın alnını iıtBnahla öpmek mec 
~\i;1Yetinde kaldı. Ağzından dö-

trek: 

.._ Berhudar ol, oğlum l dedi. 

ci kadırganın adamları ~ile, zaptet. 
tikleri yelkenliye tamamen sahip 
oldular ... 

Cenuba do~ru kaçan üç g~nı~yi 
takipten baıka i• kalmo.mıtlı. 1- a· 
kat bunlar da uf Jkta üç nokta ~a· 
tim. gelmişlerdi 

Hızır, hareket iıaretiı,i verdi. 
Hasan, küpeşıeye dayanmıı · 
"- Allah onu baş · .. mzdan l!'k· 

ıik etmeıiu. OlmeJ. :ate.:li .. Fa· 
kat ölemedi...,, diye di:.~ündü 

Pupa yelken, ; ala kürek i\erli· 
yorlardı... Küçük Hasan, bir 
kenara çöktü... Şu kara. dütünce· 
ler, gönlünü kapiadı: 

"-· Bundan ıonraki 11azalarda 
da acaba hep böyle seh\! olmaya 
mı•uğratacak? ... Anitan.n kardee 
şi olduğunu unut.ıbilme•i kabil ol
mıyacak mı?... Aman yarabbi ... 
Ne güzel ve reiı:mize n.! muvafık 
kadındı .. Niçin f ~lek bize bu oyu· 
nu oynadı? Hem, Hızıı . ona, vedi 
sene sonra dönmeği va.letti ... YU. 
züğünü bıraktı. . Yedi .~ene geçip 
de dönmediğini görünce. Anit.a ne 
düşünecek? ... Yüzükle ~taret yol
layınca, b~bahğım ne ~apacak? .. 
Ve asıl en ehemmiyetli~: , reisimiz, 
bu iıtıraba naııl katlanacak? ... ,, 

Hüzün içinde uyknya daldı. 

8 U B A A DA Ş E Q E F i N i .1. E. .İ Ç ~ Y O A U ~ ~ f f 
Bizd~ zevk edilir - do.ns edılır-ıcihr -e glenıhr 

WONDER BAR 
llCAlDO coınz • . DOLORH Dil 110. AL •JOLSON. KAY flANCIS. DICK POWILL 

ve 5.000 ~Üıe1 kı Z 

Sinema dünyasının enbüyük yıldızları 10000harikafllmlnde 

TCRK S 1 N E M A S ·I D A 
B<lUln İstanbulu hayran ede-- '··· · r: • "' tlertnızt evvelden alınız. 11Aveten: Dünya haberleri 

Dün gece pek a-ı uyumuıtu. Bugünl 

de öğleden evvelki muharebe onuı;.••••••••••ı••••-m••••••••••••••••••••••••••li 
Tel. 40690 lıtanbul itfaiye töreni . 
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26 (Nakil, tercüme ve iktibas lıakkı malıluzdur.) -
Ra.kmı mal almağa, Rabia ko } 

nağa gitmitti. Gün cumartesi, va 

kit ikindiydi. Tevfik dükkanda 

yalhız otururken uzun boylu bit 

Mevlevi dedesi batını eğdi, dük 

kana girdi. 

''Rabia hanımın babası Tevfik 

efendinin dül:k.lr.ı burası mı?,, 

"Ben Tevfik. bend!niz ... ,, 

"Ben, Rabia hanımın musıki 

homsıynn. Sizinle konu!mak isti

yorum.,, 

"Siz, siz Vehbi Deduiniz gali· 

kıp erenler sürüsüne giren eski 

atinalarıydı. Vahbi Dede, dük· 

kandan ayrılırken, Tevfiğe, tarİ· 

katin müstakbel bir "can,, ı gibi 

bakıyordu. 

HABER - :AXşam postaıı 

K©ıy©ı O<ğOlUI 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

bi_~biı:_leriyle boğazlaşan insanıar:-ın 
.heyecanlı romanı 

* Vaian: Rosnv alrııd *Türkçeye çeviren: Naciye lzze~ 

No.26 

!vöbetçileri çevre/iyen 
savaşçılar bir lJaban 
domuzu sürüsü gibi 
böğürÜlJorlar, baqırıqorlardı 

- Kaya doğru söylüyor. 
Savaşçılar da söylediler: 
- Kaya doğru söylüyor. 

Başkan karşılık verdL 
- Evet arıyacaksın. Yalnız GBkıf 

maklılar karılannrn hepsini buldu1'· 
tan sonra! 

] 

ha.,, 
~Evet,, 

Mevlevi güldü: 

iki hafta sonra, bir öğle vakti 

Rakım di,;kkand& yalnızken Veh• 

bi Dededen çok baıka bir yaban· 

cı daha geldi. Cüce, Sinekli Bak· 

kalda bir adam tanımadığı için 

gözlerini açtı, yabancıyı süzdü 

Siyah harmanili. üç köteli koca• 

man ıapkalı, kısa boylu, çevik ta

vırlı bir ecnebi idi. 

Sinekli Bakkai civarı hıristi

yanları şapka ziymedikleri için 

Rakım, bunu bambatka. Beyoğlu• 

lu bir mütteri, belki de bir seyyah 

olarak teıhis etti: 

oğlunun olmuş olması umudu yüre· 
ğini sevinçle doldurdu. Çok sürmedi 
bir inilti onu trrnaklamağa başladı. 
Gene işkillendi. Acaba genç kız Kaya 
oğlu ile birleşmiş miydi? Bu düşünce 
yüreğini parçalıyordu. 

Güne~ iyice batmıştı. Kaya daha 
dönmemişti. Keskin 'bir kuruntu As · 
lan oğlunu kemiriyordu: Ne olmuş • 
lardı? Kaya ile oğlu bulunmadan şu 
iri adamla durmadan çarpışmak çok 

Bunun üzerine öteki sa•aşçılar Ka 
)a oğlunu alkışlamağa başladılar. 
Başkan şimdi kendisini daha güçlü, 
daha yılma~ bulmağa başlamıştı. Ka· 
dınların dö.nmesi savaşçılar üzerinde 
ölçüsüz beğeniş duyguları uyandır • 
mıştı. 

Genç adam bir ayaklanma duyg1J' -
site sarsıldı. Fakat yasa önünde bo • 

"Söylemek ist~diğim §ey ıu: Ra

mazanlarda ben ders vermem. Ko 

nağa pek de gitmem. Rabia hanım 

mçin bir istisna yapmak istiyorum 

Çünkü ben otuz senedir bu kadat 

istidatlı bir talebeye tesadüf etme. 

dim. Burada müsait yer varsa 

perıembe akıanıları gelip ders ve-

receğim.,, 

Bu, Rabianın musıki derslerinin 

konaktan T evfiğin evine nakli de 

mek, bu Dedenin Rabiaya ücret· 

ıiz den ve-rmeıi demek. .. T evfiğin 

iftihardan göğsü kabardı, gözlerı 

yaşardı: 

"Bizim için ne \utuf ! Bahçemiz• 

de dinfenip bir kahvemiıi içmez 

misiniz?,, 
"Başk" gün g~lirim, itinizden 

alakoymıyayım.,, 

"Hayır efendim, bu saatlerde 

ahı verit olmaz.,, 

Tevfik, dükkar.ın arka kapısını 

açtı, Dedeyi toplu ve temiz bir 

mutfaktan geçirerek bahçeye ç1-

kardı. Cevizin &!tındaki hasıra 

oturll~, önüne tütün kesesini bı

raktıktan sonra kahve pişirmeğe 

gitti. 

Bahçe; T ev fiğin biricik sev~ 

rek, özenerek çalıştığı yerdi. Ce· 

,·izin ötesinde aık sık incir; ha· 

"Ne istiyorsunuz, Senyör?,, 

Sıkılganlık nedir bilmiyen 'Pe. 
regrini,, buraya epeyce çekinerek 

girmitti. Gerçi Katolik dünyasının 

aforoz ettiği bu sabık rahip, on be~ 

senedir ömrünü Müslümanlar ara· 

sında geçiriyordu. Fakat onun 

Türk ve Müslüman dostlan hep 
alafranga ve zengin bir alemde 

yaşarlardı. Hatta saraya bile mun 

tazaman giren bu adama §İmdiye 

kadar fakir ve orta halli Müslü· 

manların evi kapalı bir kale gibi 

gelmişti. Fakat pek başka içt\· 

mai bir sınıftan gelen bu ıan'at

kar, çekinerek girdiği bu yeni kü· 

çük dükkanla şiddetle alakadar 

olmağa batladı. Oraya renkli mal 

ları, Ramazana mahsus bir ~tina 

ile yerleştiren gôzde, en eski me

deniyetli bir şehir evladının zevki 

vardı. Gözleri bir lastik top gib. 

sıçrıyarak dolaşan cüce ile tavana 

asılan ye!il kırmızı şeritlli güllaç 

tekerlekleri arasında dolaşırken. 

Rakım, sordu, g~ne sordu: 

"Ne istiyorsunuz, Senyör?,, 

Parmağıyla güllaçları gösterdi: 

"Bundan almak ist:yorum, bh 
l-.:ım, elma, ayva ağaçları var. Du· 
varın <Jteki dibinde patlıcan. do- tane kırmızı, bi .. tane de yeşıl şe· 

ritlisinden .. ,, 

Oraya hiç da bir şey almall 

maksadiyle gelmemitti. Fa-

eziyetli, çok zordu. 
Kadınlar olup bitenleri anlattılar. 

Yaban Domuz oğullarının birçoğunun 
batıya doğru kaçtıkları sanılıyordu, 
llirçoklan da ırmak yakınlarında kal 
mışlardı. 
Şimdi ne yapacaklannı tasarlamak 

gerekti. !kinci bir kol'alama, S!lldınş 
korkulu olacaktı. 

Kaplan oğlu ile adamları batıya 
doğru yürümek istiyorlardı. Aslan oğ 
lu bunu uygun bulmadı: 

- Hayır! dedi. Kayanın dönüşünü 
bekliyeceğiz l 

lri adam alaylı bir yüzle ı:;öyledi: 
- Kaya artrk dönmiyecek. 
Bu sırada aşağıdan doğru haykır · 

ma sesleri ylikseldi. Oradaki nöbet • 
çiler kollarını kaldrrmışlardr. Aslan 
oğlu söyledi: 

- işte geliyorlar .. , 
'"öbetçilerin ne demek istedikleri 

adaşılmıyordu. Aslan oğlu, donuk 
bir yii .,.1e. iri adımlarla ko~~ırak gelen 
birisini gözetiyordu. Adam iyice yakı· 

r gelince bağırdı: 
- Kaya geliyor ... 
Kap!:ı•1 oğlu 'llayla sordu: 
- Tutsaklar getiriyor mu? 
- Kadınlar ... Pek çok kadınlar ge 

tiriyor. 
,_.·ıplan oğlunun yüzü kızıl bir ate~ 

gihi oldu. Homurdanarak sordu: 
- Pek çok kadınlar mı? 
- Jki elin parmaklarından iki kere 

daha çok. 
Nöbetçileri çcvreliycn savaşçılar bir 

yaban öküzü sürii~ü gibi böğürüyor · 
lardı ... Bağırıyorlardı: 

- Kaya büyük bir savaşçıdır! 
Kapl:ın oğlu asıl savaşçının Kaya ol 
·:ıclığını sezmişti. 

Aslan o~lttnun göğsü derin bir se · 
vinçle doldu. Çok geçmeden Kaya ile 
oğlu, dört Gökımıaklr, yirmi kadın, 
Gece Adam hm gözüktüler. 

yun eğmek gerekti. Söyledi: . ~ 
- Kaya oğlu karılarımızın hepai•1 

alıncaya kadar bekliyecektir .. 

Kümelerin içerisinden bir .ses yük 
seldi: 

-12-
SAVAŞ 

- Kaya oğlu Kaplan oğlundan 
giiçlüdür: Sulara kavuşan güneşin sıcaklıl' ~ 

Kaplan oğlu kükredi: azalmağa başlamıştı. Başkan erUfl 
Kaplan oğlu Kaya oğlunu parça günü yola çıkılmasını söyledi. Yalntf 

parça edecek. Bir parsın bir geyiği b'r yol elverişli gözüküyordu. Kar' 
parçaladığı gibi.. ile oğlu, Kaplan oğlu bu yoldan 1 ' 

- Kaya oğlu Kaplan oğlundan ler1emenin doğru olacağım söylüyft 
korkmaz. lardı. Kadınlar da bu yolu göste.riYo' 

Jardı: 
Kaya oğlu topuzu, kargısiyle Kap. 

lan oğlunun önünde dikilmişti •. Sa - Başkan söyledi: 
,·aşçılar koştular Aslan oğlu araya - Yann batıya dofru gideceğfs. 
girdi: __ Ak_--'şam ateş için dallar, kuru ol· 

- Gökırmakhlar karılarının heP- lar toplandı. 
sini ele geçirememişlerdir! Kaplan Kaya oğlu geceyansı uyandı. Çil• 
oğlu ile, ifaya oğlu daha yaşama · demin düşüncesi bütün varlığını sar-
hdırlarl sıyordu .. Genç kız kardeşilc birle~ml 

Yirmi ses yükseldi. üzere gitmiş oıacaKu. 
Aslan oğlu başkandır sözü tutul - Çabuk yol alabilirlerse ondan 6' • 

malıdır. ce kızılyarım adaya yetişebilecekti• 
iri Kaplan oğlu derin bir kızgın - Bu umutla biraz kendine gelir gibt cıt 

hl.:la ke.n..disini tutmağa uğraşarak du. Sonra genç kuın koştuğu ölU
söyledi: ı.uı hut.ırınl düşündü. Yüreği kızgttl 

- Kadınların hepsi alındıktan bir demirle dağlanır gibi oluyordu" 
sonra Kaya oğlunu yok edeceğim! Bir yırtıcının onu parçaladığı, ya ıt" 

- Kaya oğlu Kaplan oğlunu öl - makta boğulduğu gözlerinin önüne İ"' 
dürecek! Jiyordu. Olçüsüz bir tasa, bir umut• 

Kaya oğlu her yere bakmı,, Çiğ . suzluk karanlıklarla berabtr üıerltt' 
demi görememişti. Sordu: çöküyordu .. 

- Domuz oğulları kızı nereye git- Aslan oğlu gün doğmadan kalk' 
ti? mıştı. Savaşçıları toplıyarak !!ıÖyledl: 

Başkan: - Kadınlar çabuk yürümiyecek • 
- Kaçtı! dedi. Jer. Birkaç savaşçı onları kızıl ys • 

- Yağmur li..-nağı boğmuştu .. A • rrmadaya götürecektir. 
teşler sönmüştü. Öyle kapkara bir Birisi Ce\'ap nrdi: 
gece idi ki bir mamut sürüsü bile gö. _ Ya Yaban Domuz oğulları geıı' 
riilemiyecekti.. Köpekler de duymadı onları nlmağa kalkı~ırlarsa .. 
lar. Çiğdeme nöbetçilik yapanlar bu - Hayır! Onların bir çoğu ölıniİf 
ı-özleri söyliyerek kendilerinin suç • tür. Buna ycltenemiyeceklerdir. 
farı olmadığını anlatmak ic;tiyorlar - Kadınlan götürecek savaş~rlat' ,c 
dı. Kızı kaçırdıkları için güçlü Kap -

b k çiliyordu. 
lan oğlunun bunu yanlarına ıra - Kaya oğlu kendisinin de birli1't' 
mryacağını, biliyorlardı. gitmesini babasına söylemişti. Asi'' 

Kaya oğlu söyledi: oğlu ile Kaplan oğlu olamaz! df'dl ' 
- Onu bulmalıyız. 

mat~, ıoğ.m, salata tarlası ... De 

de yüzünü eve çevirdi. Mutfağrn 

ve çat"dağın üstündeki asma yapa 
raklarma bürünmüı pencere bab kat lakırdıya zemin bulmak için Kaplan oğlu gelince yaptıkları gibi 

günetiyle kana boyanmış gibi. Ça:- bu fena bir vesı!~ değildi. sav:ışçıların hepsi koşuştular. Birçok 

- Snrnş<;ılar izini uzun 
rnclrlar .. 

uzuna· ler. 
Batıdaki çayırlıklar bitip tükeJI ' 

mez bir uzunlukla uzanıyor, ya1ff 
bir esinti ile yeşil bir deniz gibi dal; 
gaJanıyordu. Mamutlar, atlar, yabll; 
öküzleri, geyikler, ceylanlar şiJll 
aı.alnn güneşlerde son bir !'!Jtaklrk I' 
r:ımaya çalışarak dolaşıyorlardı. 

ları kendi karılarını gör-:rek vah~i na Kaya oğlunun duyduğu acı öyle 
dağın yaıılarına, mutfağın kapısı· Rakım güllaçları sararken bir !°alar atıyorlar, haykmşıyorlardı.. büyük oldu ki, kazancını unutmuştu .. 
na sarılan hanımelleri ve yasemiu denbire kaşları çatıldı. Herifin I\aya, başkanın önüne gelerek ı:öy Çiğdem olmayınca bunca utkular ne· 
akşamın ağır ha'\'asında bay.ltıcı kıyafetiyle gülla~ arasınd:ı bir mil. 1 ~ •· • ye yarardı? Yüreği bir mengene ara-

lşte Kaya oğlu ile aKyanın, savaş- sında sıkıştırılmış gibi oluyordu .. 
bir koku neırediyorlar. Etrafta nasebet voktu. Sonra kıyafetiyle- çı1arının size getiı:dikleri.. Sendeledi. Kısık bir sesle söyledi: 
soldaki akasyaların dallarında söylediği türkçe arasında da bir Başkan sordu: - Kaya oğlu Çiğdemi aramak ü - J 
öten güvercinlerden başka ses yok münasebet yoktu. O halde? - Haniya Yaban Domuz oğu11arı.. zere gidecek!.. (Devamı "~ 
T b ı b b h D d 

Onları getirmediniz mi? --- 1 1 n ~ 
am ir atan ui a çesi. e e Yoksa herif biı hafiye miydi? - Hepsi öldüler .• Çok azı kurtula- ~ ~l[Jfclffim!lffi~mmırnımlill!00111l1.m11111Mll!lll RIJl~l~mlllllilllll!~ffi.lıı~O~lllllU!nllınJlll!lll:llır.lllllll• 

kendini, kendi bahçesinde farz;. Bazan tebdil kıy" fet de gezdikle· bildi. lki el.in parmaklarından üç ke-1! 
debilirdi. ri söylen1yordu. re faıla idıler. Eın 

Kaplan oğlu horluyan tavırla ;;:ii. ~ 
Sesindeki emz, ~ yetsizlik pek ati· 

kar, sert sert sordu: 

"Sen bunu pi,irmesini bilir mi· 

Tevfiğin getirdiği kahveyi ya• 

vat yava§ içerken, evin sahibini 

de tetkik ediyor, onu pek kendisi· 

ne yakın buluyordu. Mütemadi 
sin?,, 

yen söyliyen bu ~ocuk gözlü adam, "Hayır. Bizim aıçı Rumdur. 
Allahm serseri çocuklarından bi• 

riydi. Dede, onların türlü türiüle· 

rini görmüıtü. Onlar sergüzeştle 

dolu fırtmah hayatlarını ya~rken 
ekleri dünyanın zevkini de, cefa-

~ a.a ._ bir tekkenin eıiiindc bıra" 

Belki o da bilı:ıez. Fakat bu be· 

yaz yuvarlaklar< hep almak isti" 

yorum. Sen, bana nasıl 

tarif eder misin',, 

piştiğini 

(Devamı var J. 

lüyordu. Kaya ile iki oğlu, öteki sa-~ 
vaşçılar ses çıkarmaksızın başkanın 
önüne ölülerin kesilmiş parmaklarını 
~ıkarıp attılar. Yirmi dört tane idi, 
Başkan söyledi: 

- Kaya büyük bir savaş~ıdır. 

TRAŞ BIÇAGI 
O, 08 m/m 

Kaya karşılık nrdi: Tida-Golda dünyanın en ince ve en iyi tıraş btçağıdır her yer 
- Kaya büyük bir &wasçı değildir. §fi d b h d d" 10 k y l • • kl. 1 k ·· •t 
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\.:lya og u ır as :ın gı ı guc u, ır fii 
kurt gibi ~urn:ızdır. On bir .. Y_~ba.~1 ı satıcılar on gün iç~n be berini bet ku r~~tan satacaklar. 
Dnmuz oglundan çok adam oldurdu. ~ Depoıu: Yenıpostahane c.ıddesı Büyük Kınacıyan han 

Kaplan o~lu uludu: iM 15 .,.. ı ·· lü - numara. 
nu;:~·aK;~~a;,~:Yar~;:~ ~udi: (-lllBlllDJmmınımij_IM1_Hli' ·· 



insan beyninin esrarı 
keşfediliyor 

Medeniyet ilerledikçe insanların başları 
küçülmeye, beyinleri büyümeye başladı 

• Aptal bir adama ekaeriya '1>er;iz,, deriz. Fakat Amerikada 
İ1:\il Tıb fakültesinin ruhiyat 

~~esörü doktor Spaf ford Acher
ıl. llın ıon günlerde verdiği rapor
~ anlaşıldığına göre ameliyat 
~asına yatırılan bir kadının ka
lltıı açılını§ ve beyninin yüzde 
:~~ni kesilerek geriye yüzde yir 
~ı bırkıldığı halde bu kadın bu 
~~~acağına, eskisinden dah. 

ı ve de.ha düzenli olmu§tur. 
. ~. 8u tatılacak netice gösteriyor 
~ lllıanlarm ya lüzumundan fazla 

• ~ İnleri var, yahut da beyinleri 
" kullanmasını bilmiyorlar. 
• b:_ Aıneliyat gören hastanın bey -
~e bir ur vardı. Bu uru çıkar -
' ve ayni zamarula hayatını 

1 kurtarmak için ameliyatı ya -
~ doktor Glenn Spurling, sağ 

ihnde kırçıl maddenin hemen 
İni, sol bölümde de biiyük bir 

Çayı kesmek mecburiyetinde 
l'§tı. Beyninin befte dördünün 

ilip çrkarılmasile1 insanın büs -
Un aptallaşması lazım gelir, 
buki mesele hiç de öyle olma
lır. 

Otuz bet ya§mda olan bu ka • 
•ıneliyattan evvel sözü yerin -

• t olmıyan, dağınık düşünceli, 
•eınce bir kadındı. Ameliyattan 

a. ilk yıl ayni halde kaldı; i · 
i yılda isebirdenbire değiş -
• duıünceıi geliımit ve zeka • 

ğa batlamıftır. 
'l apılan denemeler zekasını 

derecede olduğunu bununla 
ber düşüncelerinde bir düzen 

1~nduğunu, çünkü beyinde ka
~cık kırc.ıl maddede artıl• 

~ çarpıım;lar ve anlaşmazlık
t- olmadığını meydana çıkarmış-

11' • 

lleyninin muhtelif kısımları a- / 
llda.ki bu çarpıtmaları ıeç.kin 

tiliz alimlerinden Sir Robeı1: 
•tronı Joncs, dünyadaki se -
lere sebep olan ahlakıızlık 

~ teçimsizlild erin menşei olarak 
ol etnıekted ir. 

~Yninin ön bölümlerindeki 
~ıl nıadde makul, mantıklı ve 
kkanlı davranarak düşüniilen 

tin en muvafık han gi sekilde 
~0~unabileceğine dair ka.rar ver 
ııtedr. 

lt•lb heyecanlum galip olduğu 
'nlarda kimse doğru düşüne-' 

~--.e heyecanları fazla olan in
.._r ~heyyüc veren meııkezlerin 

beyninden büsbütün kesilip 
lınaamr iıteyenler pek çok -

' b- r. 
~Jninin Ült ve alt kısımları 

daki bu çarpı§mayı gözlere 
t!tebilmek için doktor Armos
~ .. Jones insan zihnini iki kat
. e.e benzctmiıtir. Bizde bunu 

halinde yukarıya bastık. 
.. diyor ki: 

-:--- Her iman aklının karanlık 
tİıli bir zemin katı vardır ki 
)a aahibinin ıuuru hiç yaklat-
~Sanki yukarı katta mümtaz 
)'rıya değer küçücük bir aile 
~ zemin katında da kir
'il' düzensiz, dağınık, iptidai 
~ efradı çok kalabalık, ay-

))· llda fena ki§ilerden mürek 
'ı"' femilya bulunmaktadır.,, 

r Sok insanlarda, bu yukarı 
'-kinleri aanki aşağıda kim 

1 - Ru Gorill'in beyni, adam oğlu 
bcynilc ayni büyüklük boy ve ağırlık· 
tadır. l'alnız yarık re çatlarklan da· 
ha azdır. 

2 - Asri adatnln beyni 
3 - Fenni bir görüşe göre istikbal· 

deki adamın beyni şimdikinden dalıa 
biiyük değil belki de rlalıa küçük fakat 
çok dalla fazla ııc ' ı<ıık girinti, 
kat ı·e çıl. ıntrları oh: zr. 

&e yokmu§ gibi davranırlar. Aşa · 
üıda oturanların fesatlarından ko 
rumak için insanda irade kuvvet; 
denilen şey polis vazifesini görür. 
İrade kuvveti sağlam olanhı.r bu 
iptidai, vahşi kısımlardan koru -
nabiJirler. Zayıf iradeler ise on
ların hakimiyetini kabul eder. 

En büyük beyin,muhakkak en 

Beynin ttst katı 
ile alt katı ara
sında daimi bir 

mücadele var ! 

ZekQmn baılanll'fCI bir 
nevi f otogral i61 aayılmak
tadır. Meıeld bir çocuk, 
gözlerinin beyin hücreleri 
ne bir takım resimleri tel.. ... 
rar tekrar taşıması sureti-

le harfleri öğrenmektedir. 
Bu hücreler sonraları bü· 
tün resimleri telsir edecek 
bir kuvvet lıalinde geli.1 • 
mektedir. 

büyük zekaya delalet etmez. Balina 
balıklarile diğer hayvanların be- , 
yinleri insan beyninden çok daha 
büyüktür. 

Son günlerin bilginleri beyin 
mikdarile zeka arasında hiç biı 
münasebet olmadığını iki kerre 
iki dört eder gibi isbat etmişlerdir. 
Asıl önemli mesele; bir insanın 
ne kadar beyni olduğunda değil, 
bu beyninin çeşidindedir. 

Buradaki resimlerde göreceği· 
niz gibi Gorilin beyni şimdiki 

modern insan beyni büyüklüğün -
dedir. Ancak ikisi arasında dağlar 
kadar fark vardır. Bu fark yarık
ların sayısı ile derinliğinde ve ze
kayı idare eden bu büklüm ve dev 
rimlerin tomarlanan karmakarı -
şrklığmdadır. 

Çünkü kıvrımlar ne kadar çok 
olur, yarıklar da ne kadar derinle
şirse sinir elyafı muhtelif hücre • 
lerin arasında o kadar sıkı ve o 
derece çeıitli temaslar yapar ve 
hücrelerin sayısı o derece çoğalır 
beyin kuvveti o kadar artar. Bi -
naenaleyh bilginin ortaya koydu -
iu ve bizim de burada gösterdiji-

/Jalık, at , 111a11murı ve insanın yüzlerile 
beyinlerinin büyüklüğü arasında bir 

mukaye.se 

miz gibi istikbalin çok zekalı in-
sanlarının beyni bugünkü adamla
rın beyinlerinden çok daha büyük 
olmıyacak, belki de daha küçük 
olacak, fakat daha çok kanları 
olacak ve daha karıtık kangalları 
bulunacaktır. 

Görünüşe göre fazla heyin fay 
dadan ziyade zarar vermektedir. 
Bununla beraber istikbalin adam~ 

f 

ları beyin arasındaki çarpı§mayı 

kafataslarını açtırarak fazla kısım 
larını çıkartmak suretile ortadan 
kaldırmağı akıllanndan bile ge -
çirmiyecektir. Bunun yerine beyni 
nin muhtelif daireleri arasmc1a 
ahenk kurmağa çalışacaklar ve 
dütünme nuı.kine~inin muht~lif 

kıaımlarmm kendi aralarında an• 

Dört yaşındaki Büly Barber hemen 
lıeTIU!n on sekiz YQfında bir çocuğun 
boy, bosu ve gücüne varmıştı. Böyle 
vaktinden evvel büyümelerin beyinde
ki bir urdan Uerl geldiği son zaman-
larda keıledilmiıtir. 1 

laşarak daha iyi çalışmn11 yüzün -
den daha verimli olmasını temine 
uğratacaklardır. 

Bunun !İmdiden temini kabil 
olup olmadığı, öğrenmenin nasıl 
elde edildiğini incelemekle meyda 
na çıkarılmaktadır. 

Bu incelemlerde görülmii§tür 
ki zekanın başlangıcı bir fotograf 
ameliyesidir. Mesela bir çocuğa 
alfabe kalıpları verilmektedir. 
Çocuk bu kalıpların üstünde bir 
harf gördükçe gözün aldığı bir re
sim sinirler vasıtasile beyine gö
türülmekte ve orada muayyen bir 
takım hücrelere basılmaktadır. 
llk önce bu hücre üstündeki baskı 
bulanıktır. Fakat it tekrar edildik
çe baskı daha derinlqir, hücrelere 
ıekil verir ve dalgalar vücude ge
tirir. Öyle ki tecrübeler zamanla 
beyinde katlar ve yarıklar inkişaf 
ettirir. Batlangıçları fotograf ame 
liyesi olan bu ihtizazlar daha pü
rüzsüz bir §ekil alınca çocuk göz
leri vasıtasile almıt olduğu resim
leri tefsir etmek kabiliyetini kaza 
nır. Ayni zamanda anlayrt kuvveti 
de gelişerek batka hisleri vaaıb -
sile aldığı sayısız tesirlerin arasın
daki münasebetleri elveri,li bir 
duruma sokar. 

Çocuk, alfabenin bir harf ini 
öğrendi mi, gözdt:ki tckillerin be
yinde göz sathına benzer bir ye. e 
naklolunduğu ve beynin dü§Ünen 
taraf ımn da doğru haberi aldığı:u 
anlarız. Lakin göze ait sathm her 
larafmın o ıeklin manuuu anla· 

Seçkin /nglliz bilgfnl doktor Slr Ro
bert Arm11trong Jones'in nazariyeıini 
burada bir dlyagram halinde gösteri
yoruz: Beyin Ud katlı bir eve benz~ 
lebUir. Ana katta ahlt1klı, dllrilst, Ur 
temiz bir alle oturmaktadır. Aıağula 
karanlık zmıln katında lae değeraiz, 
münaaebetsiz zalim vecani tonayüllm 
olan iptida! blr takım baltınlar bulun
maktadır. 

Zemin katile birinci kat cırasındail 
merdivende de aklın kötü ldfilerlnl yu
kanya çıkmaklan meneden polia, yani 
irade kurmetimlz, beklemektedir. Bel• 
kl en yukarıda çatı araınnda da tanın· 
mıyan görtınmll/ffll oe adına ruh deni-
len kuvvet Dardır, • ( 

\l'.: ' 

maaı Ji.zımchr. Çünkü çocuk, ı& • 
rünmiyecek kadar küçük yahut 
bütün bir gözü dolduracak kadar 
büyük bir harfi ıöriiııce hemen 
tanır. :u 

ZekAnm Dk tarifi f11 leli: ''Mut• 
lak dütünebilmek kabiliyeti ••. ,, fa
kat son giinl•de tarif tu tekli al
mıtbr: "yepyeni bir meteleyi he
men görebilmek,,. 

Eğer yemek bir köpeğin yetiıe 
miyeceği kadar yükaek bir yere 
konuna köpek yonılup dermanıız 
kalıncaya kadar oraya atlamak • 
tan bqka birfey düıünemez. Da
ha zeki olan maymun ite oraya va· 
rabilmek için eline ne geçerse üst 
üste koyarak merdiven gibi bir 
tümsek yapar. 

Aptal dediiimiz adamın beyni 
o kadar zayıftır ki yemek ve Iİ • 
yinmek de dahil olduğu halde 
en baıit meseleleri bile kavrrya • 
maz. Aptalm bir numara üstünde 
de budala gelir. Aptal, geyinmek 
yemek, yıkanmak, taranmak batta 
sorguya ka11ılık vermek ve belki 
sormak itlerini kavramqbr. Fakat 
ona ate§e dokunma denilince, kim 
se bakmadığı zaman ıanki f evka • 
iade bir zevkten mahrum edilmif 
gibi hemen ateşe dokunur. 

• • • 
Doktorlar uzun zamandanberi 

Tümörlerin (urların) akil üzerin
de tuhaf bir tesiri olduğunu gör -
mekte idiler. Bunlar hastaların he 
yecanlama kabiliyetlerini azalt -
makta ve feci hastalıklarını tevek
kül ile kabule sevk etmektedir. Fa 
kat beyin Tümörünün bir ~oğuna 
uüyijmesini hızlaştıracağınr kim 
se bilmiyordu. 

Bu keşif ve doktor Spurlingin 
beyni kesmesinden ıonra hastası
nın akli vaziyetini düzeltmesi or • 
taya yeni yeni nazariyeler atacak 
tır. Operatörler bundan ıonra vak 
tinden evvel ve lüzumundan faz· 
la büyüyen bir çocuğun hemen ka 
fa tasını açarak orada bir ur ara
ya<:eklar ye bunu hayatı tehlikeye 
koymadan kesip çıkaracaklardır. 

* 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi A m e ır n kav af'!.~~ 
11!) ~ 

• * Bollconlarr Ölüm lıı~alı v. pasa !J•Tİ 
halin• ıeti,mıı olan l•ılcilt!lın iç flJıll 

Tefrika Noı ~ti -
kaçırılan - ~ 
ırilıırk kn~o 

Yazan: 
Stoyan Krlatof 

Balkan harbinde iae Panitza yapılan kital ile hatlar. O ıünler- lj 

?ürklerden kaçarak kral Ferdi • de daha otuz yatında deiildi. 2 6 

=~ı:~;.~h.~~1:': -.~.:!0!~,;ı.=~n:. ~~,: Cim, tahliye edilen benli kadından haıa şüphe' ~ ı.r· 
rirmit ve Dramadaki Türk ahaliye bir uıtalıkla almıt oldutu Alekıan 1 • d B d k • • • • T .f lltedi 
kartı yapmadıiı züJmn ve itkence droffun de doiduiu şıip köyle - enıyor U. U sıra a morg dire toru, omsOı"" ~ 
yi bıranuyarak ne kadar hain ta- rinden Novo - Seloda doimu~tu. d . E ı · . d k. d. . . . · ı . e 
.biatlı olduiunu, hem de fazlaıile Mektebe Ştipde baıladı. Sonra da SOr U. iniz e 1 CeSe in QOmU mesın 
pıtermifti. Sel&niktedevametti.1912deYu- m••s de eder mı·sı·nı·z ?. 

Balkan harbinden aonra hemen nanlılar Selinikteki ve kendi pay· U a 
patlak veren Avnıpa aaTatında larma diifen Makedonyadaki Bul· Cim, fabrikatörün teklifine iti· fırsatını bulmadım. Musikiye çeki - Miıter Tomsonun yerbt': 
bu adam yalnız kendi menfaatle- ıar mekteplerini kapayınca Miha raz etmedi. Ne vakit istene yan- meraklı priinuyoraunuz? liı hafiyesi olmağa o kadar I& ~· 
rini gôzetmeje koJulmut bu itte iloff liae tahlilini Sırp liıesinde }arından ııvıpbileceiine emindi. - Ben her milletin muıikisini ımız ki.. Ben ıizin yerin.izde lf 
de okadar qm davranmııtı ki yapmak üzere Oıkübe gi•ti. Oturdular.. ıeverim. Peki&i bilininiz ki, mu• sam, derhal zabıta meıleliıl' 
lstanbuliski bükUmeti onu etkiya- Oradan ıahadetnamesini aldık Genç kadın gartı0na yemek ıı· ıikinin bir tek dili vardır .• Ve bu tisab ederdim! _ ~ 
lık ve ıoygunculukla ittiham et • tan sonra Sofyaya giderek Üni - marlarken, Cim birdenbire kadı- dili herkeı anlar. Cim füphe ve tereddüt~ 
mitti. Fakat harp zensini, Make- versit ,... ·le hl''cuk fakültes: · bitir- nın ıol yanağına dikkat etti .• Ka- Cimin vücudünü ateı kaplamış boğularak yerinden kalktı:~· 
donya aleyhine açılan cidalda hiz dmın bir gece önce Cime çok ca- gibiydi •• Genç kadın Şarktan bah. - Allaha i1111arladdc.. · · .ı;• 
metlerini teklif edince lıtanbulis zip görünen siyah beni yerinde de ıettikçe, polis hafiyesinin fÜphele· Sizi araııra burada görebileCC"" 
ki onun hakkında bir karar ittiha 

1 

iildi. ri sittikçe artıyordu. mi umuyonım. . 
mu geciktirmişti. Cim tataladı. Halbuki dün ge- Ah fU kadın bir kelime Türkçt- lki.i birden Cimin eliDİ JIJ 

Panitza, lstanbuliıkinin turun- ce polis hafiyesi onu ilk önce ya- a6yleaeydi.. rak güliiJtiiler: 
cu gömlekli ıürülerini, Makedon nağındaki beninden tanımış, fÜp- Cim, bütün mMUliyeti üzerine - Araırra değil .• Her .'fll1 
ya komitecilerine kartı ıötürdü. helenmit ve onlarla kolayca doıt alarak, kendieini lokantanm orta· yemeğinde buradayız. ~ 
Orada yenilince Yugoslavyaya olmuıtu. ımda tnkif etmek kahramanlığı- Cim lokantadan çıktrfı ~ 
kaçtı. Oradan da gCSrdütü yardım Demek ki bu kadın da, Klarkm nı ıöıtermekten ç4!Skinmiyecekti. bir tite viıki iç.miıcesine _,.,. 
farta komitecilere kartı çeteler tanıdığı kadın gibi, ıol yanağına Ne yazık ki, fabrikatörün yeni lemitti. 
göndermeğe devam etti. Bir va - ıun't ben yaphrmJ!tı. bir fabrika plim hakkındaki iç - Bu kadın, aradığunıs ~ 
kitler Yun.anlıların, Sırpların ve Cim da1anamadı: sıkıcı ıözleri, Cimi ona cevap ver· kızmdan batka biri değildir·. ~ ....._ 
ln>müniıtlerin ayııj zamanda biz- - Dün ıece yanafınızda çok meğe mecbur etmiıti. tan .. Şark muıikiıini ıevdifitl~ 
metlerinde bulunarak her üçün • zarif duran ıiyah beni neden ıil- Fabrika planı üzerind~ yapı. bahıediyor. Yanağındaki be11 

den de etek doluau paralar çekti. diniz? lan konufD!alardan canı ııkılan Cebimdki fotografa da çok 
Melponıena onun soygunculufuna Genç kadm omuzunu ıilkerek Cim, yemeğini yedikten 101ıra, fab yor. 
küçücük bir tabanca ile nihayet cevap verdi: ri:katörden müsaade istedi: Bir zabıta memuru, üç , 
vermeden bir kaç gün evvel Şoleff _ Sazan benden hotlanırım. _ Size, bu geceyi birlikte ıe· delil elde eder de, yakaladıl' ..Mf 
yerine Vlahoff'un birinci muavin Bir MakeJonya komiteci•• Bazan da hiç hOfUlll& ıitmez, der- çirmek üzere söz verdim amma.. nunu tevkif etmek salibi~' 
liğine geçmiıti. hal ıilerim. Karım biraz rahatsızdır. On iki- malik olmana, i§te böyle "°-4' 

M ... ı Et• d . di. Digv er bütün Makedonyalı ta - y ~ dak b . k. il arak n nuD ~~ ~ pomena, ın en ııyamn- - ana1p111z i enı ıme den önce ne sitmefe mecburum. nm ıa ıy o maz u 
da on gün kadar muhtariyet ka. lehe gibi o da okuduğu mealeie yapbnrımrz? dan ayrılır, gider. ~ 

1 K d d girmedd ~9Z&11e Alekıandrofun Dedi. Fa6rikat&r, Ctinin göı . O k N rk zamrııt o an ırcaova a otmuş· _Bunu ya..:._ ... 1.,.an daha ko. gür. çı an evyo .-
• . tr. • b b UJ h ld ragvmnaıı üzerine ihtilal ~ndını ~' terdiii mazereti kabul etti •• Genç · . k h-• .. nr. ·Ana ve a uı a o uğu i- :ı- lay ne var .. ? Makyaj dütkiinil her gazeteıınm a tam nüı _.. () 
• k d .• d R irmek i,.in Makedon1aya aitti. lh- kadm katlarını kaldırdı: ka d ld b h d ken L&I' 

~ın en m e omanya pasapor- r-- • kadm, ıuratmm her yerinde iıte- 1 n a an a ıe er 'n-·...kS 
t ·1 h d b R tilal t-killtmda liderin ıekreter- - Ben ıizin evli olduiunuzu · b rik · ı·t· · ·ı · ü~~ ı e ıeya at e en ir omany~ te- ....,. dili beni yapabilir.. mın ece ıız ı ını 1 en ı J 
L- - - !.ı• r ki d b • h liiine ıeçildi ve çok seçmeden iyi zannetmiyorum 1 _ T-- g1·L1• m"'•hur bit r, 
u.aıeı raL ~ocu upn an erı 11 - Cim tekrar ..ı~pheye düıtü. Ken - Bek&r old··~ ne.ad bük- ""'..._.. 0 ~ ~ 
bati bozuktu. Elinden isyanında dUtUnür bir ihtilalcı ı~nmı aldı. di kendine: ,... mettiniz? ,..._ liı hafiyesi, böyle iatidatsıs ..-, 
dört ya9mda iken ldSprünün altın Aleksandrofun bu delikanhnm _Bu kadm bana ,.ok esraren· y d iri t..n ... n_.,,,_ b murlan neden yanında tut111°'f 
da rutubetli yerde tam dört gün öiütlerinden çok istifade etti ve ıiz ıörünüyor. • - analım ad· •Y!ruÇ\IAd .. kk e . Diye tütün dolUtıU razıı.t 
b..akdmıt ve buradan seçmez onu ölümünden ıonra kendisine k nin yerini deiiftir iline i at e- zryordu. _..ı, 
L __ ... _lıfı kapmıfb. h 1 f ı k ö d. Al'--- d Diy.e .CSylenir en, ıenç kadın. den bir göz, çapkın bir bekar gö- c· b t 1 kurk .. r. 
Dafi& a e o ara g ıter ı. ıwan ro- d ım u ıa ır arı o e .. , · ,_, 

Cime ıor u: züdür ! t1' 
~aniçe...a gür kara ıaçlr ve par- funyerine ıeçtiği zaman Mibailo- dımnla beyninden vurulmuı- .wl 

lak 16zlU esmer bir kızdır. Teker- fu teıkilitın dı§ında tanıyanlar, - Dottum! Sb Şark mU1iki • Fabrikatördkaba kabla ıüldü: dü. "Tecavüzü merci,, kaid~ 
lelrli bir iskemle ile mahkeme ıa. yok denecek kadar, azdı. sinden botlanır mısıııa? - Karım oğru eöy üyor. Ben riayet etmemiı ve Tomaonu,., 
lonuna, Panitzanm katlinden, mu Mibailoff kontrolu eline alıp da - Niçin aordunuz?. onun yanağındaki benlerin tun'i mamıı olsaydı, önce müddei 
hakeme olunmak üzere itildiii za. Makedonyanın mukadderabna bir - Sin orpntal bir müzik par· olduğunu, kendiıile tanıtbiımda 3 miliğe müracat edrek, el~, .. 

çuı okuyacajımı zannetmeyiniz! ay aora farkına vardım. Siz bir k•O""' 
man ha.kimlere dikmiı olduiu ıöz tekil vermeie hatladığı ııralarda Ben hazan elem ve kederlerimle gece görmekle bunu çarçabuk keı delaili anlatacak ve bu ;;,; 
lerde korku ve dehıet izleri görü- Vmronun idare ve icra heyeti yok bqbqa kaldıtım zaman, Şark fediverdiniz ! hakkında bir tevkif müze . 
nüyordu. Viyana muhakemesi onu tu. Aleksandrof öldürülmü§tÜ. Pet keıilmesini israrla iıteyec~~,,.. 

musikiıi dinlemek isterim. Genç kadın da bu ıakaya ka • , ı" 
NÇlu bularak yasanın verdiği as· ro Şoleff Viyanada üçUncü enter- _ Bunu kendimde denemek rııtı: Bereket venin ki, Cimin, ., 
ıarl cezaya yani sekiz yıl hapsa naıyonahn hizmetinde idi. Y eıane ıona olan saygı ve sevgi.i ooO, 
mahkGm etti. faal üye olan general Protoıeroff le bir tedbirsizliğe dütünnele 

Villyet iıtinaf mahkemeıi (O- aadece mühürdar vaziyette idi. naniıtanda kalan parçalarmda ih-1 ihtilal iılerinde bir usta olduiu· ni olmuıtu. 
berlandagericht) iee onun bu hap- 1 bu arfatla Mihailoff Yu • tilllcı hayatını ı&ıtermeie batla· nu Mihailoff çabuk iıbat etti. E.. • • • • 
pis müddetini dolduramıyacajma karı Cumada öldürülmüt olan a • dı. Sofyada lstanbuliıkiyi diifii • kiden Oımanlı idareıi altında ol • • • • 
'(Nieht haftlich) ve derhal Avua- damların idam hükümlerini ona riip yerine ıeçmit olan Çankoff duiu gibi asker kıtalarına kartı -15 -
turyadan dııarıya ıürülmek tar . imza ettirdi. Bir gün evveliıi ko • hiikdmeti de Makedonyalı Andro harbeden kalabalık ve büyük çete ikin C 1 J 5 kan dal :1 
tile cezasını tecile karar verdi. müniıtlere teminat veren bu ıeci • Liyapçefrin ba,kanhk ettili ka - lerin modası ıeçmifti. Mihailoff Morı müdürü, telefon!• fi' '-

Kız, lvan M"hailofun karıaı yeıiz ihtiyar bir gün ıonra da i • bine tarafından devrilmitti. dört, bet ve pek nadiren on "teç· hafiyeıine aordu: _J 

olmak üzere Makedonyaya döoclü damhükümlerini iır.zalamakta hiç Liyapçeff'in hükUmeti uzun u- nik,, ten mütetekkil küçük çeteler _ Miıter T omıon ! M~, 
O gilndeberi de onun ayrılmaz bir tereddüt ıöıtermedi. zadıya yaıadı ve Makedonyalıla- vücuda getirerek Makedonyanın mize iki ay önce getirilen~ 
arkadaııdır. Makedonya ihtilal ko Ancak müteakib yılın tubatın- ra büyük himaye ve müsamaha bütün köylerine gönderdi. Bu kü- Hopkinse ait olmadıiı ta~ 
miteıinin itlerinde kocaıma yar- da Vmroya bir merkez komitesi ıöıtermekle tanındı. Onwı rejimi çilk çetelerin idareıi ve iaıeıi bü- etmittir. Biliyorsunuz ki -:;~ • 
dmı etmek ıuretile kendi kendine seçmek için konıre toplandı. Ara- altmda Makedonyalılar Bulgariı • yüklerden çok daha kolaydı. Eier bir cesedi iki aydan fazJa ~)O' 
de ~rdnn etmit oldu çünkü ıür- da geçen bet ay zarfında iae ıene- tanda ve Bulaar Makedonyaıında Yugoslav ve Yunan aıkerleri bun mağa imkan yoktur. Zab~~ 
d!iğü açık hayatı ve dağ havası o- raldan müteıekkil olan bir tek ki- herkesten üMün tutuldu. Bir va· lan yakalarçsa zakrar pek büyük ol- zum kalmamışsa, mü.aade ~~ 
n!!'-aajtlamlqtırdı. 1928 yılmda o- tilik komitede Mihailoff ittifakla kitler ıeldi ki Bulgariıtanda Ma • mıyacaktı. ün ü ele geçen çete de, bu adamın cesedini d.e' ~ 
nu .gördüitüm zaman hili cılız ve Alekıandroffun yerine seçildi; P- kedonyalılar mı, yokıa Bulgar hü- hemen idam olunmakta ve yaptı) mezarlığa göndereceiimiS . j 
veremli görünüyordu fakat bana rotogeroffun eski yerinde kalma- lalmeti mi hakimdir tüpheıi u - mamaktadrr. cesetlerle birlikte ıönderelidlf 
bahtiyar olduğunu ve timdiye ka- ıına rey verildi. Elinden iıyanının yandı. Bununla beraber bu küçükçe- maz mı? rıtİO~ 
dar bu derece •ailamlık du1111a • kahramanlarından olan Yorai Petriç bölgesine gelince buratı lelerin İ!e yaramadığı görüldü. Tomıon, hakiki Hopkİ ~ 
mıt olduiunu ı8yledi. Pope • Hriatoff da üçüncü azalıia hakikatte kağıt üzerinde olmasa Bunların çarpıtma raporları ya - üzerine el koymu§tu. Morl .. ~,J/J 

Bu ıatırları yazarken o, koca • seçildi. Şimdi Mihailoff teıkili - bile tatbikatta küçük bir Makedon hancı matbuatta hi~ yer almıyor- törüne kıaaca fU cevabı ~ 
aile birlikte Anadoluda Türklerin tın dizginlerini ele almak için ka- ya devleti mahiyetini almıftr. Bu- du. Mesele yalm:z çarpışmak de • tereddüt etmedi: • ~ 
nezaket ve methur misafirperver • nuni ıali.hiyete ermitti ve onun rada V mro hem gizli bir ihtilil t~ş ğil, ayni zamanda Avrupa gazete- - Ceıet üzerinde ıca sil' 
lijine ıığınmıı bulunmaktadırlar. bu dizıinleri ele almuile ihtilal killtı, hem de reami idare meka • lerinde Makedouyalılar:n hürriye- eden tetkikler yapılmııtır• ı.-dl' 

makinesi yeni bir ıafhaya girdi. nizmuı idi, itte Mihailoff burada ti için çarpıtmakta ve kan dök - ve bizim raporlarUDJZ, hu Ct 
Makedonya ihtilal cemiyetine 

lvan Mihailofun baıkanlıiı 12 Ey
lul 19Z4 geceıi Yukarı Cumada 

Mihailoff, kozunu komünist ihtilll almı henüz kurtulmamı§ mekte cJduk1arı yayguaırnı kopa- seye ait dosya da mahfuzdut• 
ve federatiıtlerle payl-.tıktan aon Makedonya parçalarına doğru u· rarak propa!::and~ yaphrtabilmek ıecli gömdürebilirainiz ! "l 
ra Makedonyanın Sırbiıtan ve Yu- zatarak idare etti. ti. (Devamı var) , 'DerJaıtl'" 



1'ltb rkn lYı m a ırnto 
Falcı B 

biiYi.ik • - aşınızın etrafında 
M" hır felaket dola§ıyor. 

nu Ufteri - Doğru söylüyorsun. 
~te~~~~~ karım bir kürklü manto 
'" •gını söyledi! 

llt:!ı~yOU::Dş yok U 
lj)~ Naııd? On lira borcu mu is
"u ;aun. Vallahi imkanı yok. Çün 
Lıırj er~al Ankaraya gitmek mec-

Yetındey· 
ım. 

Ora.; o_ halde mükemmel. Ben de 
tlb a gıtınek için istiyordum. Be

er ııe h Yn nt ederiz. 

lrı~:-:~ 8ahildc hangi saatte denizin 
lflırıı .. •• l . . . .. , /) .. oy er mısınız: 
"Yctn denize girdiği vakit .. 

~~~ 
-·~~ •o~ .,IJtJ olacak i -d ~~1 il-: ·· r. ·ı 

cırt § cgı nonoş, uç "' o 
~\JJ 11llŞsın ı 

, ': "'SjpJSDırD ? 
~~ illi e_? Sabahın saat dördün

el'ıne ı· 
I~ t -.... Ne ge ıyorsun? 

ijn ~ hYapayım karıcığım? Bü
ey :>.neler kapandı! 

lT\IJ o~n uıı ? 
t~ ......._ A.h 'r.et 1 

tlcd • a mış olduğu motö-
lı'tı. ... en karı•ı . . . k 
~ıt 0 nın ıamını oy -,. 

1 ........ ı .. 
Jiİ' 4~,.,_ Yı ıdare ed d·~· .. "'"tt! eme ıgı ıçm ~ 
ııi• 
.. ~ 
~eJ 
ol· 

• 

Tali8i: dfıkl 

- Gece ıaat ona kadar boyanın kuruyacağından e
min misiniz? Bu gece erken yatmak iativorum. 

- Muırlılar decrfnde demıtk otoTM 
· bU kaza.sı çok olu11ordu 1 

~~ 1 K<!ıırlu ma,, 
~aııraıroa mo'? 

Salamon - Bir türlü anhyamı· 
yorum. Hem durmadan ziyan edi
yorum diyorsun, hem de hali dük
kanı i,letmekte devam ediyorsun. 

Mifon - iyi amma, dükkanı 
kapatırsam ne ile geçinirim? 

M a ınrlt:o k 
- Olmaz kızım. Onunla eile · 

nemezsin. Çünkü ayda ancaK 30 
lira kazanıyor. 

- Zarar yok baba. Birbirimizi 
sevdiğimiz için aylar çabuk ge · 

. çer! 

Yemek bahso 
Karı koca arasında: 
- Benim nasıl yemek yaptığı• 

• mı arkadatlarına anlattın mı? 
- Tabii anlattım. 
- Kime anlattın? 
- Mide doktoruma! 

KaıllbD DyDOeşDn<ee 
- Kendisine kalbinden tehli

keli bir ameliyat yaptığınız bir 
hastanız \'ardı. ~e oldu? 

- Hastabakıcıya aıık oldu. 
Ücreti vermeden birlikte kaçtı -
lar. 

Koırku 
- Baba! Sen büyük köpekler-

den korkar mııın? 
- Hayır ••• 
- Ya arslandan? 
- Ondan da korkmam. 
- ..• Demek ki yalnız annem-

den korkuyorsun! 

fO>e~Deşme 
İki kadın dertlefiyor: 
- Benden gittikçe soğuyor. 

Evvelleri biraz ağlasam bana der
hal manto alrrdı. Şimdi saatlerce 
ağlıyorum da zorla ancak bir fap
ka alıyor . 

Knm çekmDş 
- Pariste bulunduğunuz sıra· 

da liıan bilmemezlikten mii!kü
lat çektiniz mi 

- Ben çekmedim. Fakat za • 
valh Frana1zlar çok çektiler! 

Dkn tecır«Jılb>esn~ 
. Genç kız - Yalan söylüyor • 

sun. Bu aenin ilk ÖpÜfÜn değil! 
Hiç kimse ilk defasında böyle us
taca öpemez! 

Delikanlı - Öyle mi? Peki bu· 
nu nereden bili,:oraun? 

~_,, 

- Bani pencereden deniz görllnü
yordu? 

- Gözleriniz kuvvetli i8e karşıdakl 
apartımanın altıncı katındaki üçün • 
cü odanın dut'Clrında '18ılı olan deniz 
tablosunu görebilirsiniz/ 

1 Borçlunun 
hDzmetçnsı 

Uçan kuta borcu olan bir adam 
dı, arkadatına anlattı: 

- Yahu ne dersin, uslu akıllı 
sandığım bizim hizmetçi kız bir 
mübqirle beraber kaçmıf ! 

Oteki taıı gediğine koydu: 
- Mübatir sana sık sık geldiği 

için senin evde tanıımıtlardrr ! 

Zekn adam 
- Bu mektubu liltfen Bay 

Tunçoğluna verirmiıiniz? 

- Fakat Tunçoğullan iki kar 
dettir. Ahmede mi vereyim, Meh
mede mi? 

- Güzel bir kızkardeıi o1anı· 
na ver • 

KöyOQnQn nne§Jn 
Bir köylü, eczahaneye girerek 

iki reçete uzattı: 

- Bunlardan birini l<armı için 
doktor, öbürünü ise ineğim için 
baytar verdi. Yalnız çok rica ede

rim dikkatli davramruz. llaçlarm 
biribirlerile karıfmasından korku
yorum. Çünkü ineğim çok kıymet
lidir de!. 

Tavu~uın yaşo 
Bir tavukçuya aordu: 
- Hangi tavuğun genç, hangi

sinin yatlı olduğu nereden anlatı· 
lrr? 

-Ditten!. 
- Nasıl olur? Tavuklarm diti 

yok ki. 
_ - Yiyenin var ya. 

Kadın - Geçen lıaf tadan beri dort 
kUo alnuŞTz: Sen biraz ocrhiz yapma. DC~{lrlYJ <dleğn o m ft? 
lısın kocacıgım I B · I I k · d w 'l - enım e ev enece sın egı 

- Otomobil kazasından sonra ken
disine ameliyat yapan operatör pek 
dalgınmı§.' 

- Hizmetçi kız bugün evden 
çıkarken bana "aptal kaz!,, diye 
bağrrdı. 

- Peki bunda kızacak ne var? 
Kazlar aptal dejil mi? 

mi Ayşe? 
- Zannedersem benim için bir 

az yaşlısınız. Onun için müsaade 
edin de biraz düfüneyim. 

- Fakat o zaman daha fazla 
yatlı olmıyacak mıyım? 

Naı~n~ kccaı u 
Erkek - Senin bana itimad et· 

mediğini anlıyorum. her zaman 
ceplerimi karıştırıyorsun! 

Kadın - Yalan kocacığım. Bir 
defa bile elimi ceplerine sokmut 
değilim! 

Erkek - Bütün ceplerimin de. • 
linmit ve tamire mu?·tat: olduğunu ı 
demek bu sehep:en foı k~tmiyor · 
aun! 1 

Çceııresn vaır u 
- Ne yapacağımı bilm~yorum 

doktor! Gece uyu. ken her zaman 
karyolamın altmda biri var ıanı -
yorum, korkuyorum. 

- Kolay! Knryolamn ayakla
rını kesin! 

~©~tYJ~ ~ce ceırnk 
- Oğlum sizden iki kilo eril: 

almıf. Eve getirdiği zaman tart -
tım bir buçuk kilo geldi. Bu nasrJ 
olur? 

- Çocuğunuzu erik satın al -
mak için gelirken de tarttınız mı? 

- - Para~lltiln etrafındaki danteM· 
yı karım, bana yıldönümiim lıcdiycıi 

olarak işledll 1 

'Ayı - Bekleyin rocuklar. cvvelfi 
o ateş et.in. 

Çocuklar - Sonra1 

- Sonra onun hakkından geliriz! 

Çıplaklar diyannda 
- icat C'ttiğim cepleri 11cuul bulu· 

T/Ol"SUn? 

lFeDaket değDD ı 
- İtim o kadar çok ki karımı 

ancak geceleri görebiliyorum. 

- Vah, vah. Büyük talihsizlik 
doğrusu! 

- Ne diyorsun? Bilal,ir ! 

- Alttan ikinci ıradaki üçü11cit 
portakalı ı;crlniz.!. 
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MODEL 1936 
16 • 2000 metreye kadar 

RADYOSUNU 
HERKES ALKISLIYOR a 

Veresiye 
Ankara, Nurettin ve Şki. 

sa tJ Ş : lzmir, A. Vetter, 
Zonguldak, M. Mahir 

Eakitehir, Hasan Alanya, 
Samıun, C Celal ve S Kemal 
Buraa, lzak Şoef, Yeni elek
trik ticarethanesi. 

Sahibinin M•I, Beyo,lu, Galatasaray Merke:zt kar•••ında 
• ~ •• • • • • l ~ ~ .... 

•stanbuı t:seledlyes ılanıarı 1 
---------------------------------------------------

~barai,da Çakil'ağa M. Küçük 
la.nga bostan S. 46 emlak N. evin 
arkasında bir yüzü bir buçuk di • 
ğeri altı ıeksensantim murabbam· 
da kulei zemin 
Aksarayda Kürkçübaşı M. Küçük 
langa Cd. 119 emlak N. lı evin 
arkasında 1 yüzü bir buçuk diğer 
yüzü altı metro 70 santim olan ku
lei zemin yeri 

Sabası bir metrosunun Munkknt 
M. mu - değer kıymeti teminat 
rabbaı 

10,20 3,5 2,68 

10,20 3,5 2,64 

Yukarda aemti sahuıbir metro ıur.un değer kıymeti ve muvakkat 
leminatlan yazılı olan kulei zemin yeri alakadarları arasında ıatıl • 
hak üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuttur. Şartnameleri leva· 

znn müdürlüğünde görülür. Artır maya girmek isteyenler hizaların
da gösterilen muvakkat temir~t makbuz veya mektubile beraber 
18/ 2 ci teşrin 935 pazartesi günü ıaatlS de daimi encümende bu • 
lunmalıdır. "B,. (6840) 

Türk Hava Kurumu 

lı;tanbul Aaliyc Üçüncü Hukuk 
Mah!:~ı::sinden: 

Cu:r:e;:-Jpe Kastaldi tarafından 

Maçkadn uki Akif bey yeni Ma
jiatik aparlımanında 5 No. da otu· 
ran Kocası Adriyana aıtaldi a • 
aleyhine açtığı boıanma davasın· 
dan dolayı müddcaaleyhin ikamet 
gihmın meçhuliyeti sebebile ili -
nen tebliğ at kruına ve 11/ 11 / 935 
saat 14 için mahkemede hazrr bu
lunmasına dair ilanen tebliğat ic
ra edildiği halde gelmediğinden 

ve hakkında gıyap karan ittiha • 
zile tebliğine karar verildiğinden 
tayin olunan 2/ 12/ 935 saat 14 te 
ıelmesi veya bir vekil göndermesi 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. (4150) 

Beşiktat icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hapse 

alınan paraya çevrilmesine karar 
verilen uzun kapılı cam soba halı 
aynalı garderop bir koltuk iki ka· 
nepe aynalı alafranga konsol nav· 
man markalı 2.332.84 makinesi 
7 / 11 / 935 tarihine müsadif per -

Dofdufunuz tarih ne olursa 
olsun, bu sene kazandığınız 

ve müteakip senelerde ka • 
zanacağtmz parlak rnuvaf. 
f akıyetler yıldızlara değil, 

hin.at kendinize medyun • 
dur. Şimdi her kadın hatta. 
olma~ veya buruşmq bir 
yüze malik olsa bile didi
ne gençliği iade edebilir. Vi. 
yana Unlverftesi profesörü 
doktor Stejakalın hu.sust u . 
sulü dairesinde genç hay -

' 'anlardan istihsal edilen ve. 
BloceJ ta.bir edilen gençleş -
tirici cevher şimdi. pembe 
rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde me,·cuttur. Yal • 
nrı geceleri ya tmazdan ev • 
vel tatbik edeceğiniz bu 
krem, uykunuz esnasında 

Asliye altıncı hukuk hakimliğin • 
den: 

Çangınlı Ahmet tarafından Aksa
ray l\luratpaşa mahallesinde Cerrah 
Kemal soka ;ında 6 No. da karısı Ayşe 
Raziye aJeJ hine açılan boşanma da,·a
sınm 10 -10 - 935 tarihli celsesinde 
müddealeyhin gıyabında muhakeme 
ye .:em mla e\lilik kaydı ibraz ve şa 
hit dinlenmiş \"tı cereyanı muamele -
den bahsile on beş gün müddetle gı -
yap kararınm ilanına karar \ 'erilerek 
tahkikata 31 - 10 - 93:5 tarihine talik 
fuilmfş idi. Talik g ;in il mntbaaca yan 
hş basıldığı bitettik anlaşıldığından 

n? yapılan t ashih de kanuna uygun ol
madığında:ı gıyap kararının tekrar on 
beş giin müddetle ilanen icrasına ka
rar ,·erilerek tahkikatın 3 - 12 - 935 
aah saat 10 na talikine karar ,·erilmiş 

ve ilanın bir nüshası da mahkeme di 
··- . · ·anesine asılmıştır. işbu cıyn.p ka 
rarına müddeti mezkurc r.arfında iti
•nı edilmediği ve t.-ıhkikat günü • • u
-:ale veya bilveknle mahkemede bu · 
lunulmadığı surette tahkikat ve mu -
h"1•emenin gıyabında cereyan edeceği 
ve gıyabında yapılan muamelelerin 
muteber olacafl tebliğ yerine ilan o · 
tunur. 

Büyük Piyangosu 
ıenöe günü saat 9 dan 12 ye ka • -------------

Şimdiye kadar binlet"ce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

7. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
A)'ıııca . 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

ler ~ e ( 20.000 lira ) h k bir mükafat vardır .. 

p;a.nları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

-'>!'·. .. .... , .. •' . . -:·.- ·. . .. ... ·:: 

dar Beyoğlunda Tarlabatmda 190 
ıayılı evde satılacağından talip o

lanların mahallinde hazır buluna-
cak memuruna müracatları 
olunur. 

ilan 

--... ••••••• ..... •••••••••••••• •••••••••-aean••-••4 
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!iElektrlkten korkanlİ 1 bayanlara • ondüle Ü 
.. t"ID müjde :: 
·ı ~ r 
fi Hakiki buhar makinemiz gel-:i 
Ü miştir. Bayanlar buhar makineıiİ! 
Ü diye bir çok yerlerde aldanıyor.if 
g lar. Bunun için bir lterre Aksa-~ ı 
H rayda . Mitıet caddesinde Gü -H 
ij leryüz Kadın berberi Bayım ş~:: 
~1 kürenin ıe..lonunda hakiki buharji l 
:ı makinesini görmeleri kafidir. ii 
•ı •• 
:ır:-····· ........... ,............ ...................... ı ; 1 .. -·········-··········-····························=:. 

İstanbul 7 nci icra memurluğundan 
Bcyazıtt.a Sanrnıçh hanında iken ha 

len ikametgahı meçhul Azize'ye 

Mehmet Ali tarafından lstanbul 
' ncü noterliğindf'.n muaddak 5 - 3 
- 93:> tarihli ve 2518 sayılı mukavele 
ile hanın tahJJyesf hakkında yaptığı 
tnklpde tanzim olunarak 935 13757 M· 

),h gön derilen tahliye emri ikamet - ı 
g:ihının mtçhfıliyeti hasebile tebliğ e 
ctilememiş olduğundan tahliye emri • 
nin bir ay müddetle ilanen teblfğine 
karar verilmL,tir. 

lşbu ilan tarihinden itibaren bir 
ay larrında hanı tahliye etmeniz veya 

itirazınız Yarsa gen<! bu müddet 1.ar -1 
frnda bildirmeniz aksi takdirde reh · 

rl! n tahliye otunnc:ı~ınız tahliye em
rinin tebliğ- makamına koim olmak İi· 

ıere Hanen tebliğ olunur. (1G2:ii) 

dldfnfzi ~ler ve gençlet' 
tirir. Yüzün za;>,fJamı~ ada -
lelerini kuvvetlendirir. Sa • 
bahlan, beyaz rengfndeıd 
( yağsız ) Tokal on krt • 
mi kullanı. 
nrz. Mün. 
besit me-
samatı sık. 

laşhnr ve 
Biyah be.n. 
lerl giderir. 
Bu krem 
beyazlatıcı 

besle;>ici ve 
mukavvim -
dir. Bu yeni gen~!e~tı rici tet • 
rUbeyi yapınız. YiizünUıd• 
ha.c;;ı J "lacak şa: :.1u .nyreC 
tebeddül. size mes'ut ~ 
muYaffak1yetll bir tstlk~I 
temin edecektir. ~ 

lstanbul asliye üçüncü hul\~ I 
kemeslnden: .,,J' 

Sara tarafından Galatada ~ 
kapıda Kaptan paşa çıkmaz s~~j 
2 numarada oturan Saül Se't'l ·~ 
ne muhakememizin 9351115.j ıı'O G~ 
sile açılan boşanma davasının -~ 
aleyhin polisin meşruhatına ıı•~~ 
ikametgahını terkederek bir seııt ,~ 
hılle gittiği anlaşılması üzertııtcl-' 
arzühall ilanen tebliğ edilr1lfŞ ~-
kere muhakeme günü 6 - 12 - O{~ 
rihine müsadif cumaya saat on i 
çuğa tayin kılınmış oJduğundıJ" t ~ 
dealeyhin yevmi mezkiirde bisı'J 
ya \'ekil vasıtasile mahkemedt IJ't>' 
vücut etmesi ve aksi takdirde ıll ~ 
kemenin gıyabında devam edecefl ı~ 
liğ makamına kaim olmak oıere 
olunur. (16276) ./ 

iyı bir terzir111 
anyoraunuz S 

işte size bir adre8 
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Kadın ve Erkek Te~ 

..cıfl~ 
lstanbnt . Yenlposune k••• •" 
Foto Nıır yanında Letafe~ 
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Tiyatro-Sanstı 
Her kitapçıda bulun"' 
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2 :::::% 

,; 

DOKTOR 

Kemal özsaJI 
Urolog - Operatör 

Bevfiye Müleh••~ 
l\raköy - f..'lı.selslyur ,,,-'' 

uanuıda . il c:r gün öQledtll ,,JP. 
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1 
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,, 
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SİMAYİ YARATAN DAY1HAOfll 
Niçin Berlitz' de 

Dırık Dilleri 
Uğrenlyorsonuz? Revedor 

E SAN S-lOSYOr 
VE DUOQA 

Çünkü: 
1 - Metodu eaash ye pratiktir. 
2 - Berlitz Okufuı öğrettiji 

dil için bir diploma yerebilir. 

~ . ~-

3 -Türkiyedeki Berlitz okula· 
lan her sene bir müaabaka aça -
cak. Kazanan talebeyi Paris'te o
kutturacaktır; bütün masraflar 
Berlitz Okulalan heyeti idaresi ta. 
rafından verilecektir. L.T.PIVER . 

PARIS Bu fırsattan istifade ediniz. 
Berlitz okulalarma yazdmız. 
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Parfümöri L. T. Pİ VER A. Ş .. istanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

Kayıtlar açıktır. 

lstanbul; istiklal caddesi 373 
Ankara; Konya caddesi. 

OSRAM Llbaratuvarlannm Jenl 
meydana ıetlrdlklerl 08RAM 
.. D " empullerl fennin bir mu
clzeel tellkkl edlllyor. Çifte 
eplralll olan OSRAM • D " llm· 
baları tablf aarflr•tl• pek çok 
•••k verirler. Cererandan tam 
manaalle latlflıde etmek ı.-. 
yenler 

OSRAMD 
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ji Ademi iktidar R E V U E Sutleri 
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l•tlfadelldlrler • 

8EVO~LU'nd&: MISIALI, letıkl&I Cadd .. I Sff 

OALATA'd&: 9AATCI MEVEA TUnel Cadd .. 129 

ISTANBUL'da: A. KEŞIŞVAN, Suıtan Hamam. 
Yani Carnı Caddeeı 4 

ANKARA'da rRIZA TEVFiK, Bankalar Caoo .. ı • 

Umumi Oepoau : letantıuı, Bahçe Kapı, Tat Han 19 Telefon : 21334 
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AJis dö LUksün evinde tesadüfen öğ . 

l'Mdiği ff gizli tutacağına yemin et -
tiği bir sırrı söyliyerek Fransuvayı e 
le verecekti. 

Nal1lr kraliyle Pr~ns dö Konde ve j 
Amiralin Pariste bulunduğunu ve 
1"ransuva dö Monmoransinin onları 

gördüğünü ve birlikte olarak kralı ka 
çınnak için bir fesat cemiyeti kurduk 
larını söylemek kafi gelecekti. 

lşte gülüşünün sebebi buydu. 
Gözlerinin önünde çegen bu facia 

dan müteessir olan kral: 
- Mösyö dö Damvil, sizi ağabeyini 

ıın isteği üzerine çağırttım. Lutfen 
Mal'şal dö l\lonmoransinin söylemek 
istediği sözleri sabırla dinleyiniz. Ve 
ll~nra cevap "eriniz. Söyleyiniz Mar · 
pi. dedi. 

Fransuva, kardeşinin odaya girdiği 
Andnnberi bir adım bile atmamış ve 
ta~ gibi donmu~ kalmıştı. jakırdı söy· 
lemek için kendLc:ıini zorlıyarak: 

- Şevketmeap, Mösyö dö Damvile 
Jan dö Piyen ile kızını, yani benim kı 
tımı ne yaptığını 1'Crm3k ltıtfunda bu 
lunur musnaz? dedi. 

lktnci uğursuz bir sessizlik oldu. 
Marşa}: 

- Dofru.sunu söyler ve artık bu bed 
ltaht kadmlarla ufraşmayı bırakaca · 
ftnn söz verlnıe bUttin şlkAyetlerfm · 
den vazg~ece~m. 

Sözlerini flbe etti: 

- Cevap veriniz Marşal dö DamviJ. 
Emrini verdi. 

~~nri doğruldu. Kanlı, korkunç göz 
.,.ıvıf Fran.sunya çevirdi. 

- Şevketmeap, tamamen cevap ver 
ille~ ~çfn, ldtfen Marşa la !orun uz: 
Betizı 9okağmda bir konakta bulun · 

muşlar mı? Orada kimleri görmüşler 
,·e ne kararlaştırmışlar? dedi. 

Fransuva ölü gibi sarardı. Bir cel • 
ladın satırı bofazına dokunmuş gibi 
başının sallandığını hissetti. Bir ce • 
vap aradı. Fakat boğazından ses çık • 
mıyordu. 

Kral duyamıyacaj'ı kadar hafit 
bir sesle: 

- Sefil I diye mınldandı. 
Hanri: 
- Madem ki Marşal cevap vermf • 

yor, bari onun yerine ben ııöyliyeyiml 
dedi. 

Bu anda Fransuvayı Umitle, kralı 
merakla, Hanrfyi hiddetle titreten sa· 
kin bir ses: 

- Bir saniye durunuz Monsenyör! 
dedi. 
Şövalye dö Pa.rdayan kralın yanına 

kadar ilerliyerek iki kardeşin arasına 
girdi ve kimsenin kendisini suaıurnia· 
sına meydan bırakmadan aöztine de
vam etti: 

- Şevketmeap, affınızı dilerim. Fa· 
kat burada şahit olarak bulunduğum 
için söylemefe mecburum. Mansenyör 
lö Marşal dö Damvlle de, sordafu su· 
alin cevabı ne olursa olsun kral için 
bir ehemmiyeti haiz olamıyacafını 
arzederim. 

Hanri: 

- Nf çin? Size blr~ey sorulmadrfı 
halde söz söylemeğe nasıl cesaret e • 
dlyonıunuz? Siz kim oluyorsunuz? dl· 
ye homurdandı. 

- Ben kim mi oluyorum? Bu, ehem· 
miyetslz birşeydir. Asıl mühim olan 
Be tizi sokağı yerine Sen Deni s soka· 
ğrnda, Deviniyen otelinde en içeride· 
ki salonunda toplanan şairlerin ko • 
nuştukları meseledir. 

!erin bulunduğunu ve onlara başvur· ı 
mamı söylemek istiyorsunuz! Fakat 
oevketmeap, siz hilkdmetfn en bUyUk 
hakimi değil misinlz? Yalnız adaleti-
nize değil, tuef ve namaaunuza da 
müracaat ederim. Şe'fketmeap. eöyll· 
yeceğim şeyler ~zll kalmalıdır. B11 
uran hWmlere açmak Te bu nretle 
eanımı feda ederek lekeden kurtar .. 
mağa ~lıfbjnn nammla n tenfU 
ailemin ismini böyle bir rualetle kfr-
letmektenae adaleti kendim yerine ge
tiririm. Mabadmn bir kelime ile an· 
latmak J!zımgellne, bu, bir kadın 
meselesidir. Daha dofrwıu iki kadın. 
Bunlardan biri dofdatu lndanberl 
babuı kendisini terkettffi f~n en aftr 
bir fellkete ufrayan bir kızdır. Öbü
rüyse haksız yere seneJerdenberi eıt 
bUy{lk bir acıya dayanan Te dayandı· 
ğı için acınmayı hak eden bir anne
dir. Onan, o kızın annesidir. 

Dedi. 
Kral, tutamadıfı bir heyecanla: 
- Muhterem Mal'flll, madem ki ör 

Je lstiyonunuz, ben de bu meselede 
hakem oJacafım. Sözlerinizden gayet 
mühim bir mesele ile kar§! karşıya 
bulunduğumu anlıyorum. Sözlerini -
.zln gizli kalacağına emin olarak söy
liye bili rsinlz. Adaleti yerine getlrece 
timi ve sırnnızı saklryacafımt vade
derf m. 

- Hakkımda teveccühün son dere -
cesinf gösterlyorıunaz ıevketmeap. 

J{albfmden t.apn duyguları nMıl an· 
)atacağımı bilmiyorum. Fakat kar · 
deşimi çok ağır surette itham edece
ğim için söze başlamadan evvel onun 
da borada bulunma.cıt lc1zımdır. 

- Pek doğru Marşal, pek doğru. 

Bu sözlerden eonra ttsUnttilll blr •• 
si.ılJk olda. 

Nfha1d laalt 
- Bmnmla beraHr' ~m41 'tiu fld ka-

4mm kim olduklamıı bana söylly .. 
blllr mlshılsT ~ ıord11. 

- Em feYketmeap, bunlar iki ft.ciı 
işçi kadmdır. 

Bu cevaptan p.pn Şart baftrdı: 
- 1Jd lfÇl bdm mı? Bunlar ne it 

cörtıyorlar7 

- Sevketmeap, ekemk paralarını 
kuanmak için nakıv loleriyle uğraşı· 
yorlardr. 

- Bu kadınlar nerede oturuyorlar? 
Ben de ara.sıra nakıt f~lemeklc uğrar 
tttım f~n Pariste bu &matta çok us
ta olan bir ik1 kadın tanırım. 

- Şevketmeap, bunlar Sen Denlı 
aokaiında otururlar. 

- Sen Den.Is sokağında mı? Bir ote 
Un karşısında değil ml? 

- Evet şevketmeap, Devinlyer ot .. 
linin karıısında. 

Kral ellerini bfribirine vurarakı 
- Evet, ta kendisi! O kadını tanr 

rım. Parllte nakış ve yazı işl~meleriy. 
le birinciliği kazanan bir kadındır, 
dedi. Ve Sen Denls sokağındaki na • 
kışçı kadının işlediği "Ben herkesi 
bUyiilerim,, cümlesini taşıyan işleme
yi Mari Tuşeye takdim ettiği sırada 
geçen vakayı gUUimslyerek hatrrladr, 

Marşal bu beklenilmiyen hAdlsedea 
dolayı şa~kın ve endişeli bir halde kal 
mıştr. 

Kral tuhaf bir hüzünle: 
- Buna şaşıyorsunuz değil mi? 

Hakkınız nr. Arkama orta halli hal· 
ka mahsus bir elbise giyerek yalnız 
başıma Pariste gezmeyi pek severim 

1 



150 - Hayret- Bu koca meyve de mağara • 
mızda .. 

151 - Balta ve bıçaklarla muzu parçaladılar. 152 - Meyvenin içi muz. lezzetinde ve fevkalad• 
nelfstL 

153 - Salamon: - Galiba biz de Kri.stof Kolomb 
gibi bir kıta keşfettik. 

15-1 - Jorj: - Hayır öyle değil. Cnz.ibet arz! 

kanununa nazaran toprağın içinde bir boşluk ol • 
ması l!zımgeliyor-

155 - •.• Ve zannıma göre buradaki ilıaanJu 
bizden daha medentdirler. 
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Marşul. Luvr'da ekseriya camm sıkı 
lır. Sizin nasıl bazı üzüntüleriniz var 
sa bizim de kendi sıkıntılarımız var 
dır. işte bunun için biz de saf bir gü 
lümseyiş, içten gelen iyi bir kabul, ya
lan söylemiyen dudaklar, temiz bir a 
lın bulmak için gezeriz. Böyle gezin 

tiler sırasında hoşuma giden bu s:ı -
natta usta bir kadın aradım. Tam is
tediğim gibi sır saklamasını bilir, eli 
çabuk, yazı işlemekte mahir bir ka -
dın buldum. Bu kadın da tarif ettiği 
niz yerde oturuyor. 

Sözlerini söyledi. 
Şiddetle heyecanlanan Fransuva dö 

1\fonmoransi sapsan kesildi. Kralın 
sözleri; taptığı, terkedip boşaldığı, ıs 
tırap dolu bir hayata mahkum ettiği 
kadına ait ona yeni birşey öğretiyor
du. 
Yicdaıı azabı, yeis ve ümitsizlik, aşk 

ve intikam düşüncesi zihninde en sağ 
Jarn bir ak1ı dağıtacak bir mücadele 
ye girişmişlerdi. 

Titriyerek, alnı ter içinde kalarak 
kralın verdiği tafsilatı anlatılmaz bir 
acı içinde dinliyordu. 

Dokuzuncu Şarl l\fari Tuşeye ait ha· 
tıralar içinde sözünü: 

- Ve ona siyah elbiseli kadın der -
lerdi... cümlesiyle bitirdi. 
Marşal artık heyecanını tutamadı. 

Bir hıçkırık göğsünü sarstı. Yeisin 
mtığı bir sesle cevap verdi: 

- Siyah elbiseli kadını Çünkü ismi, 
serveti, saadeti çalınmıştı. Çünkü bir 
mel'un, bir cani haksız yere ona ifti
ra ederek bütün bunlara sebep olmuş 
tn. Bu mel'un da Hanri dö Monmo -
ransidir şevketmea.p ... Kıskançlık, aşk 
Te kin gözlerimi kararttı ... Görünüşe 
aldandım. On yedi senedcnbcri öldü 

mii, kaldı ını diye aramadığım , bu 
kadın Piyen ve Marjans Kontesi olan 
Jandır. Aynı zamanda Düşes dö Mon
moransi diye de anılır. 

Kral bu sözler üzerine mahzun ve 
şaşkın bir halde kaldı. Kaşları çatıl· 
dı. 

Gerçi Jaıı dö Piyen hakkında her • 
kesin bildiğini o da biliyordu. Gizlice 
Fransuva dö Monmoransi ile evlen 

diğini, Konnetablin kral ikinci Hanri
ye ricası ve onun da Romadaki Papa· 
ya başvurması üzerine bu evlenmenin 
bozulduğunu biliyordu. 

Ayni zamanda. piç kız kardeşi Di -
y:ının, Fransuvanın karısı oldnğu hal· 
de Marşalin her zaman ondan ayrı 
_. :- :a dığınr biliyordu. 

Onun için kolay kolay halledilmiye
cek bir meselenin kar~ısmda bulundu
ğunu anlıyordu. 

Marşal da kralın yüzündeki ifade • 
den neler düşündüğünü anladı. 

- Şevketmeap, ortada yeniden ya· 
ptlacak veya bozulacak bir evlenme 
meselesi yoktur. Maksadım yalnız ada 
!etinize müracat etmektir. Yalnız, bu 
kadar felakete uğradıktan sonra bile 
kendilerine en ufak bir saadet çok 
görünen iki talihsiz kadm için adalet 
igtiyorum. 

"Tamir etmeğe mecbur bulundu • 
ğurn büyük bir haksızlık yapmış bu· 
lunduğumu anlayınca aynı zamanda 
emeklerimin de boşa gideceğini his· 
settim. Çünkü bu ana ile kız ortadan 
kaybolmuşlardı. Şevketmeap, kaçml
mış1ardı. lşte bunun için adaletinizi 
istiyorum. Bu zavallı, bu çok acı çe
ken liadının serbest bulundurulma
sını diliyorum. Huzurunuzda bir a • 
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da.mı kadın kaçrrmakla itham ediyo 
rum. Bu adam da. .... Budur? 

Fransuva dö Monmoransi elini şid 
detle, bu anda açı1arak Marşal dö 
Damvilin girdiği kapıya uzattı. 

Hanri mosmor kesilmişti. lki ka~ 
deş bir saniye kadar biribirlerine bak 
tılar. Bu bir saniye onlara bir saat 
kadar uzun gelmişti. 

Hanri kapıyı kapatarak sanki kuv
veti kesilmiş gibi bu kapıya dayanıp 
durdu. 

Bununla beraber bu tesadüfe hazır
lanmamış değildi. 

Çünkil Luvra ge1irken orada ağa -
beyi~ini bulacağını biliyordu. 

Fransuvanm ne söyliyeceğini bildi 
ği gibi onu ezmek için lazımgelen ce 
vahı da bulmuştu. Çünkü kapıyı aç· 
tığı zaman acı bir gülümseme yüzü
nü buruşturmuştu. 

Fakat Fransuvayı görünce bu gü
fümseme geçti. 

Hanri sanki Nansey kendisine hiç.. 
bir şey söylememiş gibi bUyük bir hay 
.ret eseri gösterdi. 

On yedi senedir ki iki kardeş biri · 
birlerini görmemişlerdi. 

O dehşetli gecede, l\farjans orma _ 
nında kılıçlarını çekerek biribirlerine 
saldırdıkları zamandanberi bir claha 
karşılaşmamışlardı. 

Bu uzun seneler içinde, Hanri kar
deşini ne vakit aklına getirmiş olsa o
nun, oduncu1arm ellerinde tuttukları 
rneşalelerin kırmızı ışığı içinde üzeri 
ne eğildiğini, gözleri kan çanağına 

dönerek elindeki hançeri kaldırdığını l 
l'e sonra bu hançeri fırlatarak kaçtrğt 
nı gUri.iyordu. 

'Rn müthiş ha)·al, gözüniin önünden 
hi~ ayrılmıyordu. 

Işte kralın odasına girdiği zaman 
da gene bu hayal gözünün önünde 
canlandı. 

Fransu va gene, yüzü kin ve yeis ile 
harap olmuş, gözleri kan çanağına 
dönmüş, ağzı köpürmüş bir haldeydi. 

Jtanri büyük bir gayret sarfederek 
kendisini topladı, gözlerini kardeşin • 
den çevirerek dokuzuncu Şarla doğru 
yü""" iü. Bu ft.ndan sonra, içeriye gire
ceği sırada dudaklarında, bir fırtına.. 

nın belirişine alamet olarak gökte gö
rünen karanlığa benzer bir galibiyet 
gülümseme.si göründü. 
A~ı bir sesle: 

- Şevketmeap, beni çağntmak Jdt. 
fünde bulunduğunuz için işte huzurtr 
nuzda bulunuyorum. dedi. 

Zövalye dö Pardayan, her hareke • 
tin, her kelimenin, her tavrın bir fact· 
ayı gösterdiği bu manzara karşısında 
bir köşeye çekildi. Bunun için Hanrl 
de onu göremedi. 

Bununla beraber, onu gözleriyle_ 
görmüş olsa bu anda, karşısında bir 
intikam heyl<eli gibi duran kardeşinin 

hayali ve bu kardeşi ezmek için birta. 
kım düşüncelerle sarsılan kafası o .. 
nunJa meşgul olmasına imkan bırak 
mazdı. 

Onun düşündüğü şey. Fransuvayı 

mahvetmek için söylemek istediği söa 
Jeri bir araya toplamaktı. 

Acaba ne söylemek istiyordu? 
Iı~ransuvanm kendisini itham etme. 

sine meydan bırakmadan onu bir an· 
da rnah,•etrnek, Bastile, ve . helki de 

dar ağacına göndermek i~in nasıl bir 
mel'unluk düşüniiyordu·: 

Ru, t-a.de ulduliı.ı kadar mi.iihiır bi.J.:· 
ıezd.L 


