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Ingiliz muhafazakirlan 
Uluslar Kurumunun şeklini 

değiştirmek istiyor 
Bu hususta bazı devletlerin 

fikrini sormuı bile ••• 
-laponya, Almanya va Amerikanın 
•uthu muhafaza •istemine ,lrm••I 

için neler yapılacak 

<Yazısı 2 ncı sayfada) 

l,.Pizler 11...,. 1-laılanna aalcer •öntl~• 

abnterln eanla ..... ......_. etujl 

ltal yanlar yeni bir 
taarruza kalkıyorlar 

n dakika 

Ekmeğin arkasından 
et de pahalandı 

Ziraat bakanı ekmek ftyabnda )'tlkselltln mAnaMz ve 
yersiz oldapna yGyllyor (Yazısı 4 OncOde) 
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Hasta ilk Bulgaristanda 
tehlikelefıine Suikastçı cumhuriyetçi

karşı 
ı.tant!hl; :=;• ,:- lerin idamlan isteniyor 
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2 HABER - Aktam poıta11 
::ı tJ 1 :::W: L 

ıtalyan - Habeş harbi 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

ve en son gelen telgraflar 
Alıricadan gelen dünkü haber

ler burada tiddetli bir muhar.be
nin bqlamıt olduğunu bildirmek 
tedir. Muharebe bilhassa Şimal. 
Ad1ı1& cephesinde cereyan etmekte 
dir. Vaziyet ıudur: 

Aduva cephesi 
Dün hem Loadradan, hem de 

Berlindea selen haberler ltaiyan 
kunetlerinia Makalle tehrine sir
dilderini, fakat orada kanlı bir 
boiufma neticesinde ıeri püaJdir. 
tüldiilderini biklinnektedir. 

Gece cereyan eden bu aavaı 
çok kanlı olmut ltalyanlarla, Ha
beşler karanlıkta göiüs göğüse ve 
boğaz boğaza bir buçuk saat da . 
iütmütler, neticede ltalyanlar bir 
•ürü ölü, yaralı ve eair bınJrank 
kaÇ!"!'!lardır. Bu esirler De11ieye 
gönderilmiflerdir. .Anlataldıtma 
söre Mabetler, Makalleyi tiddetle 
müdafaa edeceklerdir. 

ltalyanlarm diler kolları Tiıre 
eyaletindeki muhtelif köyleri ve 
mnkileri biç bir mukavemete ut~ 
ramadan ele geçirmektedirler. 

Somali cephesi 
Bu cephede biç bir fevkali.de 

hadise olmamııtır. İtalyan tebli
iine aöre buradaki ltalyan kunet 
leri Opdene doğru hareketlerine 
devam etmektedirler. 

Adiaababaya ıöre iae Habeı 
orcttian tamamen hazır bir Yazi • 
yt!«f ~lan taarruzunu bekle -
mektedir. Yine bu cephede iki ltal 
yan tayyaresinin yere imneie mec 
bar edildikleri bildirilmiftir. 

AdİRbabaya buıün gelen ha. 
berlerde Şebeli bölgesinde de tid
detli müaademelerin baıladıiı bil. 
dirilmektedir. Habet kuvvetleri 
çetin bir mukavemet g&tererek 
müetahkem mevzilerine doğru çe 
lülmektedirler. Habet kuvvetleri. 
ni ordu kumandam U&aınuı idare 
etmektedir. Habeflerin perıembe 
gilnil ıeceleyin kunetli bir muk& 
'bil taarruzda bulunacakları bil· 
dirilmektedir. ltalyan uçakları 
yeniden Gorabai bölgesine birçok 
bombalar atmıtlardır. 

Cephe gerisi 
haberleri 

llabetl•lana alllh ak11n 
Adiaababa, 6 (A.A.) - Habe. 

tia\an lehine olarak ambarıonun 
kaldmlmaaı üzerine buraya önem
li miktarda ıilih Ye cephane ıel · 
meıi beklenmektedir. HükOmet 
daiPeleri her ıün, türlü ıilih fab
rikalarından teklifler almaktadır. 
Sahra telıiz telgraf iatuJOD(an • 
nın çoğaltıhııuı için umarJanm't 
olan levazmm da ıelmesi belden 
mekteclir. 

M ... ldn ..... " ........ , 
Parw, 6 (A.A.) - Entramijan 

aytan Jean Deamenin .Adiababa -
dan ıuetesine bildirditine ıöre, 
Menelikin mezannın içindeki ha
zine odan açılm11 ve orada 135 
milyon frank deierinde pli.tin ve 
altm külçeleri bulunmuftur. 

Hab•f imparatorunun Franaız 
halluna tebllll 

Paria, 8 (A.A.) - Habet im
paratoru, Petit Journal ıazeteaine, 
Fransız uhıauna hitabeden qalı
daki bildirili 10llunqtır: 

"Çoktanberi hazırlanan ltalyan 
teçavüzü, ıüel vasıtalarla Habe
tistanm iatili.aı erıeaini güclen bir 
planın tatbikidir. Harbin çok kısa 
olmuını bütün kuvvetimizle te • 
menni etmekteyiz. Fakat, düpnan 
topraklanmızda kaldılı müddet -
çe bu harbe, devam edecejiz. An
cak Hüet orclalarmın bir muaf
feriyeti, kenn eoauçlar dolurahi
lir.,, 

lt81J•d• ......... ,,. , .. kl••lt 
Milano, 6 (A.A.) -Reaml ıa

zete, benzin ve her nni madeni 
yaflar Uzerinden alınmakta olan 
veraiJİ JUluelten ıra.... nepet . 
mittir. Bu tedbir aonuçu olarak bu 
maddelerin fiyatları müthit 1U • 

rette fırlıyacatrur. 

Zenci taJJ•recl mektubu 
okurunca bafıldı 

AdiAbaba,6 (A.A.)-Reater 
ajamı aylan bild1riyor: 

Bu ıabah sarayda fevıkalide bir 
hadiH cereyan etmiftir. Sarayın 
bir odasında imparator tarafmdan 
kabul edilmesini bekliyen Ye "ıi
yah kartal,, lakabi alt:nda Habeş 
ordUUDda hizmet eden Amerikalı 
zenci Uçman Albay Julian birden 
bire dllferek bayılmqbr. 

Al»ay Julian, aaraya setince, 
kendiaine imparator tarafından ya 
zıJmıt bir mektup ftlrilmittir. Al
bay, ba mektubu olm,unca, çok 

baris bir uabiyete -=~ Te 
~fiiMI· fi· 
rip hareketlerde bulunarak.,,.yıl -
mıfbr. . 

Sarajadakiler, derhal ,.etİfmİf· 
ler" saz tenekelerile ptirdilde
ri su ile Albayı a,JtmııJardır. 

Albay Julian, kendisine gelin
ce fU sözleri aöylemİ§tİr: 

"Benim burada çok d\i4mamm 
var.,, 

Şehrimizden 
gönüllü giden 

ltalyanlar 
Doiu Afrikaya gönüllü olarak 

şehrimizden gitmekte olan ltalyan 
tebaası gençlerden iki tanesi daha 
Loyd Tiryestino •apuruyla Nap~ 
liye gitmiftir. 

Bu suretle tiındiye kadar ltal · 
yaya siden ıönüllü lt.iyanlarm 
ıayııı elliye yaklaımaktadır. 

latanbuldan Afrika için yazılan 
gönüllü ltalyanlann büt~n aayııı 
iae, 350 yi bulmaktadır. 

Gönüllülerin ~talyaya ıitmele
ri hakkında Romadan gelen emir, 
"timdilik beklemeleri,, yolunda -
dır. Fakat buradaki genç1er, gene 
ikiıer üçer gidiyorlar. ilk defa 
tam kafile halinde gide.ı 39 kiti
den 7edi tanesinin ltalyada. çürü· 
le çıka;.ldıiı ıö1lenmektedir. 

Afrikaya aidecek ıönüllüleri, 
burada muayene ettikler. batka 
daha ııkı ve pek ciddi ıurette ltal
yada muayene etmektedirler. A
iırbklan, boylan, ıeçirdiii hasta
lıklar, diılerinin ııhhati ve bilbar 
aaııcak ve ıoiuia mukavemetleri 
ehemmiyetle ıöze alınıyor. Ve ıon 
ra Afrika lejiyonlarma aynlcyor. 

Buradan giden İtalyan tebauı
nıtı bir kıımı ıoför ve makinist ol
duiu için bunların nakliyf' ve tank 
taburlarına geçir;Jeceii ..anılmak· 
tadır. 

ltalyaya gide.-ı gönüHülerin bu imparatorun, bir Ru ldel okulun.. 
ay ıonunda Afrikaya ıevkoluna • da tahsil etmiş -.e büyjk bir prestiji 
caklan söyleniyor. olan B. Hawariateıün lpretlerin• ıöre 

Bqka memleketlerden ltalya • hareket edecefi sanılmaktadır. 
Bazı kimseler, Tecle Jlawariate_.ın 

ya giden gönüllü efradı yalnız be genel kurmay şefi olması ihtimalini 
kar veya itıiz yahut aile bağları ileri sürmektedirler. 
olmıyan kimıele,·den mütetekkil· ıtaır ... ıar gUçllkle llarllror 
dir. Almara, 7 (A.A.) Stefani "!an· 

Bu itibarla her sönllllli sitmek ıı bildiriyor: 
iati1en, ordu1a Htihak edemi1e- Son yapıurlar ltal1an ilerle-
cektir. Jiıini pçleıtirmittir. Atker, bü-

Buradaki ltal7an ıençlerlnden yük bir faaliyetle çabf&I' istihkam 
bir kıammm ıitmeai yüdnden balüklerine yardım e~ek ip"l tü
"ICUa Ditalya,, iaimli klüpteki eğ· feli bırakarak kasma1a aanlmak
lenceler durmuıtur. Çiinlcil bunla- tadırlar. 
n eberiyetle bu gençler tertip et· Bu bir iki sünltik ime clarak
mekteydi. Fakat "Sosyete Opera,, lama deYretincle ittihkAm Mtak -
iıimli diler lulyan klübündeki len • depolan Ye telefon teaiaab 
çaylı danalara her ıenekı gibi de- ppmqtır. 
vam edilmektedir. Harp dolayııi- Malralle etrafındaki ıUel hare-
le ltalyan evleriaıdeki danı ve eğ· keller dnam etmektedir. 
leacelere nihayet verildiii hava· Ru Gukunm kola çok m6aait 
diıinin bir pyiadan ibaret olduğu bir mnkicle 7W abmt bahımnak-
anlqılmqbr. tadır. 

ltalyan gönüllülerinin peraken- lamea paetetinin Adf,rat ay· 
de olarak ltalyaya aitmelerinin tamun öirendiline ıdre, Makal-
devam edeceii tahmin olunuyor. lenin ıineyine çekilmekte olan 

TltUleako zecri tedbiri•• Habet kuvvetleri, ltal,.anlann 
haklunde ne dlJor muhtemel bir ilerleJitinı mU.kül-

Romanya dıı itleri bakam Ti · lettirmek için bilciln haJftlllan ve 
tüleaıko, Cenevreden Biikreıe dön- buhabab ıeri aJmaia çallflll&kta
diiiü .akit, pzetecilere !'I di • dırlar. 
7evd~ bulmmıuttm: lt81J8111enn MakallQ• JMll 

"- Annılmal durum apdtt. taerruzu 
Hm; birimizin ümidi .arfettiiimiz Roma, 7 (A.A.) - lUlyanıann 
ıayretlerin muvaffak olaa.iı ye bu aabah tekrardan taamıza aeç· 
\Jg~~ ... lid!leJi ı,dbirle- tikleri haber Yeril~. Eo ~ 
rinin, müm'kiln olt!fliu kacff&I' ba hedefler, Makatla ile P.olodur: 
bir müdd~ ıçin tatbik edileC:eli Lavoro Faıi.tta ıazetiiİDİD T"ıa 
yolundadır. ltalyamn do.tu veba- re cepheıinde b-,ılunan ayta~ bu 
nıa baib bir Romanyalı aılatile, def aki ileri harelretin ıiiel anemi 
t.umm ıüratle bqanlmaamı bara· çok bü~ olacaiını bildiriyOT. 
retle dilerim. Noktai nazar fark· General Santini kolu Kuip böl• 
lan ne olursa olsun, Cenevre hadi- ıesine hikim olao Aı11la " Dolo· 
aelerini ,akından görmüt olanl&ra ya doiru ilerlemektedir. General 
bir te1 açıktır: O da, Ulular ku- Riççiyo Biroli'nin launandaıında· 
n.-maa aecrl tedbirler 111&JraDİz- ki 7erli kolordu Encl&hoeraa' dan 

1119ea1m, kurumun hayatında ilk hareket etmiı ve Makailere doiru 
defa olarak menuu babtediı.e- yürümektedir. 
sine rajmen, en k&kletnrit amba- Habetl•ra gire ıtaıran ... rruzu 
ı!D'kr bile sili.lılarmı tecrid ede- Adiaababa, 1 (A.A..) - Havas 
cek derecede sahih ve çabuk .. ajansı a:vtarı bi!diriyorı 
mit olmuıdrr. Bir bildirile ıöre, Habet otori-

CeneYl'ODin bqardıjı teJİ ,.ı. leleri, Kuzey ve Güney cephele
nız ltalyan • Habet anlat~ıiı· rinde ltalyanlann ciddt bir tur
nm aaYiJ•inden delil, yann AY· ruz ihtimalini gÖ't önünde tutmak
rupada patlryabilecek herbanti an tadırlar. ltalya~ ilerleyiıi, henüz 
1a.-slık •Yiyeainden miltalea 6nemaizdir. Fakat 1etkill çe••n
edilmelidir. ler, düımanm timdi Mak&lle ,akı-

Anupada barıtm muhafazası nmda bulunduiı nu ve l u ~n 
için ltalya ile Habetiltan arasında yakmda taarruza utnıya,..ajın.a tes 
ki bant tekrar tee11üa edince ta - lim etmektedirleı •• 
arruz temayülleri kırılmıt olacak- Oıaden cephnmde .h,Y& açıl • 
tır. mıı ve hareketi• ko1-y1afllllflır. 

Unutmamalıdır ki ltalya uı.. ltalr•n t.yprelerl PPOlalctlr 
. .' kulleJUJOr 

lar kurumunun en aevılen bır mem A 7 (AA.) __ H be 
• . • h" b" ımara, . a t 

leketıdır. Habeııatanm da ıç ır kuvvetleri hareketlerini ancak ıe· 
memleket ile ıüel ittifakı yoktur. celeyin ya~lnakt:i oldukıarından 
Tedafüi süel ittifakla himayeye ltalyan uçaklan ketif uçutlann; 
~azhar olan devletıez: karşı ~eca- kuvvetli projektörlerle yapmakta 
vi1Z mevzuu bahsoldugu takdırde, ve böylelikle dütmanın h .. aliy~tini 
~el zecri te?birler, ekono.m~k ted- takip edebilmektedirler. 
bırlerle .Aynı zamanda ışlıyecek -------------
ve kollektif emniyet rejimi tam 12 1 
olarak tesirini gösterecektir. vapur a ıyoruz 
Son haberler 
Eakt diplomat yeni muharip 

disababa 7 (A.A.) - lrnparator 
ve Bakanlar huzurunda izah.at veren 
B. Tecle Hawariate, ltalyan Habeş 
anlaşmazlığı tle sonuçlanan ~on hl · 
diMleri tahliJ etmiştir. 

B. Hawariate. büyük uluslar dip . 
lo111asislnin gidiş ve aksüllmellerini 
izah etmiş ve bundan sonra İtalyan 
hareketlerini takbih etmiştir. 

< Baştaralı I ncide) 
lerdir. Yeni yaptmlacak Taparla
rm ıay111 on ikidir. Bunlardan 
dört tan.esi Akdeniz, dört taoeai 
Karadeniz, bir tanesi Bandırma, 
bir tanesi de Mudanya hattı için, 
ınubteJif ton•jlardtt. yo.pılJcaktır. 
Akay için de iki. vapu1" yapıla . 
caktır. Bu gemiler;n bedeli olan 
on milyon Ii~a muhtelif senelerde 
kterinı UMilile ödenecelair. i 
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ınglllz 
muhafazakarıart 

Uluslar Kuru-
• • 

munun şeklını 
değiştirmek 

istiyor 
Jngiltettnin bugünkü "aı.-ı ~ 

hük6mett,, intihabattan eonra aıe 14 
ni muhafaza ed~bjlirse, yeni bit...
alyuası meydan alacağına ve b lll1 
planı şimdiden hazırlandıiına ,; 
.. Deyll Herald,, pzeteslnia diplo 
muhabiri çok meraklı ifşaatta bal" 
maktadır. 

Müştereken hareket etmek ..,... r 
le harbi durdumaia yanyaeak bir 
let olan 11luslar kurumunu bu-~ 
hlyetlnden çıkanp yerine ttt11akl8f-' 
andlqmalar esasına dayanan bit ılı 
niyet sistemi,, vücude getirileeeil 
laphyor. 

"'J>e:yli Heralcl,,ln maharrlrt, .. ~ 
al ıalalıat pllnınm ba7'1 ileri-" 
datan11 n batü bul ,.bana - 1

11"':11111 

lerla - p:yet OattyatUr nrettl 
bu aokta berbulekl ftldrlerbala 
90nıJdataa J&SIYOr. ... 

halla mabarrlrlnln ,....._ r 
re "yeni nJh mtemt,,nta 11mmml I' 
ıtleri 111dur: 

1) Ulaalar kurunl. budaa ~ 
ra "&1'81111-1 tepfldm..t7i k~ 
lqtırmak ve tuslm etmek 111119""". 
ıalhl• mabafıu1mı tenlee ~ 
cak bir Alet Jlallne ıetlneek 'f8 ~ 
teeavize kaqı ml9terek bankedt 
.. durdurmak yahut menetmek 
bir llet olmaktan çıkaeaktır. 

2) Bllylk devletlerda mu·....ıı~ .... _.·1 

olacak "daha ldlçflk n daba eli"::· 
bir ile,.&. daha mtlhlm mabatıal 
roda - baatlnkl uı..ıar k 
ko...,ınfn yerine ~tir. 

1) A\T'llpa •em1l17etl,. matüatl .... 
aklar, tedattll ittifaklar ,.. del y 

lqmalarla temin edilecektir. 
'> A\'l'Upa emniyetinde lngil 

nJa PB1lr Lokarna maalaedeafae, 
lllveten blr grup hava misakı 
~una lllveten de munzam Ud 
anlaşmalara lfUrak etmek n 
erklnı harblyeslle konatmak o1 
tır. 

Bunan lçla Uluslar kurumu aa 
kının "her azanın tamamiyeti nı~,,.. 
yesl ve istikllll diğer azalar tataJ_'.'"_al 
dan taahhUt altına almır,. pklill' 
onuncu maddesi ve ''mütecavize~ 
fi zecri tedbirleri amir bulana• 
altıncı maddesi ya remna f • 
cek yahut arıktan apta hBktlm* 
ralulacak demektir. 

Ba suretle lagiliz başbakanınıll 
ça ayın yirmi Uçttnde Parllmeııt 
söylediklerinin manası anlaşılıyor• 
bakan Baldvin, eter Ulular Ku 
kendisinden beklenflenl ortaya IE 
mazsa bir müşterek emniyet ş~ 
leat edilm•i icap ettitlnl anlat1111 

Muhtelif tesirler altında Ulu..cııar ~ 
rum11nun faaliyetini tahdide rası 
du. Fakat ıeçen senenin teırin 
sinde takındığı tavrı da hiç bo~ 
O zaman Amerika, Almanya 'ff 
ponya dışarda kaldıft mBdde• 
terek bir nlh ıiatemlnin ka 
pyri kabili tatbik oldafuna 
etmişti. 

Bu "yeni siyasanın, mildaflleri 
naat getirmltlerdlr ki, efer t11 
kurama bir azlapna mekanlıına" 
çası v.aziyetlne indirilirse, AıneriP 
ba kuruma girer v.e Almanya fi• 
ponva tekrar geriye gellrter-

Deylf Herald muhabiri yeal 
sisteminin dfter avaktblndea b9 
rek diyor ki: 

"Bu suretle berhaql mii&ed 
karşı ahnaeak tedbirler, misak 
yani garp misakı, Framrı • SO 
qaiakı, Fransız · Çekoalovak l 
Sovyet. Çek misakı ve dlfer ID 

la ta7ia edilecektir. Yani barP~ 
cekl ittifaklardan kat'lyyea faP"' 
mryan bir sistemle .. 

1Jhıslar kurumu böylece .ı; 
transit, keyif verici maddeler ti 
,.e buna benzer işlerle mUn~-·~ 
deki yardıma rol& mile~~· 
zere tedricen ~8n6p gfdeeektit• .e 

~ilılhsrzlanma unutulacak 
lutrpte" nnef'kt ~l•teme d8ntnlf 
rafız! Ve onun netkell'rhM'-

- 0.11ll B•rtllAf'd 
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~KWI- q.Dtflfllllf, : 
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Telefon zili 
e . Biziın meslekteki bir inaanm 
~~ telefonu olması, ne bile· 
da ıtı, ıneseli. akar ıu ve elektrik ka" 
~ l' ınübiındir. Doktoru ha.taya 

1 
iırır gibi, gazeteciyi de tam ak

\~rn Yemeğine oturacağı sırada, İ· 
i~ lil~ci tabı için matbaaya çağırabi· 
1~ l t er. Da.ha. da bin türlü ıebep 
' lrd .... 
ıı ••• 

it :eninı de bir telefonum vat. 
ıı1 d Unu, yatağımın bqucuna kur
. lltd 

diLt uın. Fakat, kurulurken bir ıey 
~a.tinıi celbetti: 

d - Uykum hafiftir. Zilin bura
. d' hulunınası lazım gelmez. Kapı 

1
'
1nda d 1 · ·ı· · L""t f • a o sa gene ışı ınm. u -

. ~~telefon buraya, zil dı,arıya ta• 
11 ke 'tıı. Çünkü, tatlı rüya!ar görür-

h il fazla gürültü ile nahak yere 
;. ~tde~bire hoplamıyayım... Hem 
et rı....llduzleri oturduğum oda, yata
,,, :ıtıdan uzak o1Juğu içın çalına 

"tf 
jlt d 1 oradan duyulmıyacak. Zil o-

ııı:~Pınun dıtında takıJırıa bu 
t-1,. ıur da ortadan kalkar ... 

etnur, cevap verdi: 
. tt~ ~aalesef, zili telefondan an-

kı~ hır buçuk metre uzağa kura-

Eczacllar 
cŞikayetçi 

Yeni pul vergisinin 
tatbik şeklinden 
cezalanıyorlar 

Eczanelerdeki iliçlara pul ya
pııtınldığıru evvelce yazmııtık. 
Eczane sahipleri bu pul yapıttır • 
ma. itinden ıiki.yette devam edi -
yorlar. Bu huauıta ali.kadar yük -
ıek makama da bqvurarak dert -
lerini anlatacaklardır. 

KendiıiyJe görüıtüğümüz bir 
eczane sahibi bu pul iti ha.klan • 
da diyor ki: 

Istanbuldaki eczanele
rin çoğaltılmasına 
lüzum qörülmedi 

Mevcut 84 eczane şehrin 
ihtiyacına kafi görülüyor 

İstanbul vilayeti ve tehri nü -
fusunwı artması üzerine, 927 yılı 
nüfusuna göre tanzim edilmit o· 
lan, eczaneler miktamım da art
muı icap edip etmediğinin düfil· 
nülmekte olduğunu yazımııtık.. Öğ
rendiğimize göre eczaneler iıpek
terliği bu lıuauata tetkikler yapmış 
ve mevcut vaziyete göre timdilik 
böyle bir ihtiyaç olmachğı netice
sine varmqtır. 

ğine göre mevcut nüfusa nazaran 
eczane adedi çoktur. Bu sokluk da 
şehrin dağınık olmasından dolayı 
ihtiyaç görülen, fakat nüfusu kafi 
olmıyan bazı mmtakalarda da ec· 
zane açılmıt olmasından ileri gel· 
mekteclir. 

Yeni yapılacak bir tetkilAtla ka 
za halini alacak olan Eyüpteki 

Şimdilik bu kadarı 

Kömür ve 
oduna narh 
·konmah! 

Ne yazık, ne yazık ki facialar 
yalnız tiyatro sahnelerinde cere ~ 
yan etmiyor. Hayatın ta içinde, 
çıplak odalard.ll. bo§ ma:;alar kar
§amda öyle hidiseler cereyan C"' 

der ki, bun}şr tiyatro sahnelerin
de oynıyan fi!lCiları, insanın kaıık· 
larını kısıp J.atıiıncıya kadar gül· 
dürecek birer komedicien farksız 
bırakır. 

l§te, gene kıt geldi. 
işte, gene fakirlerin cf hennenı 

mevsimi ba§ladı. 
F ıkara insanlar yazın kö§e baş• 

larmda para vermeden ağrzlarmJ 
dayayıp kana kana içehilecekler1 
terkos muslukları bulabildiklerine 
göre, bir ekmek için çalı§ırlar. Fa· 
kat kıt öyle değildir.Kı!ın midele
ri kadar derilerini de dü§ümnek 
mecburiyetindedirler. Onun için 
kazandıklan ekmek parasını ikiye 
bölerler. Yansiyle elan.ek, yarııiy• 
le de ısınmak, soğuktan ölmemek 
için odun veya kömür ahrlar. · r· 11ti2 N. . b- l d" yJe • ızamnAmemız oy e ır. 

6 bıt~ Ne münasebetsiz niı:amname 
a · ~· ··· Elektrik ceıisatınde bu ribi 

tiı· ler telin ha bir buçuk metM ile
~1tte. ha altı buçuk meb'~ ilerisine 
d tttlınu§. Bundc1.n müşteriye tay
\ C)\abmr. Şir~ete zaraı olamaz. 

"- Geçen ayın on betinde bn· 
tün eczanelere tebliğat yapıldı ve 
ıeklı: gün içinde ali.çaiara yapııtt
rılacak pulların tedariki bildiril
d1 Sekiz gün içinde bir eczanede
ki binlerce kalem ilaca pul yapıt· 
tırmak Jrabil olmadığından 
pul müdürlüğüne gittik. Bütün ec
zane sahipleri buraya hücum etti· 
ler. Burad~ İ4tediğimiı: kadar 
pul alacağımızı ,.nıyorduk, Hal• 
buki it böyle olmadL Bin pul iı
tiyene 200, bet yüz iıtiyene 100 

Fakat havalar ıoğudukça kö • 
· mtir ve oduncular insafsızlatırlu. 

-----------'---------------- Yazın köylüden kilosunu bir Jm .. 
ispanyaya gidecek heyetimize ?U§a alıp istif ettikleri kömürleri 

Eczanelerin tahdidi baıldmıda
ki kanuna göre her on bin nü -
fusıa bir ecane açılması icab et . 
mekteclir. lstanbulda timdi 84 ec
zane vardır. Son sayım tehil' nüfu
ıunun 738,000 olduğunu g&terdi-

yeni bir ecza.ne açılımyacağı an· 
la.trlmaktadır. Çünkü Eyübün iki 
ecnneei olduju gibi Rami ve 
Topçular halkı kendilerine yol iti
barile daıha yakın olan Edirnekapı 
eczaneıinden iatifade etmektedir
ler. 

pu) verildi. 
"T eha.cüm günlerce devam etti. 

Her eczarie bu suretle a."ı pul aldı. L d d d •t · ı d • kqın havalar biraz ıoğuyunca ye• on ra a a vazı e verı 1 di kuruta, çekisini elli kuruta al--

~°".Bilmem, efendim. Nizamna
~ ~rı devletçe tasdik e~ilmtttir 
~~t halde bir hikmeti olacak ki 

-t )İe Japmıtlar. 

"' ,,. "' 
, \ l\ıt geldi, oda kapısmı teshi-
~ ~olayııiyle kapatmak ·mecbu· 
~~de kaldık. Telefon zm de 
~\lğumuz od~dan i41tilmiyor. 
~ n için ikincı bir zil yaptırma· 

IQtcbur kaldık: 
·~ '499 kurut tesis masrafı ve her 
J4İ • ~l iti de ayrıca bilmem ne kadar 
Jfl' ta.ıı ... 
e~ı • • • 
s' d~ r elefon ıirketi, çok şükü.ıo ki. 

0- l ~ ~te geçmiştir. Fakat artık. sırf 
~Je ' 11\(kl_ 
~ tıl' 'd't "'11 para koparmak için tertip 

~ erı bu tuzaklı nizamname 
lıd ddeleri de ortadan kaldmlma-

tt. 

~ (Vl-ftQ) 

Y~na_!liŞt!n~a 
&ıecllsln feshi 

'.1t meselesi 
\t ~an bildiriliyor: 

~i~ ~ Baıbuam General Kon
~~· hiikQmetin meclis~ f eahede
~k~•vadisini tekzip etmit ve bu 
~l ~ krala ait olduğunu, fmt 
f ~•h donünce bu bir taraflı meclisi 
lit '~eği kendisine (krala) tek
~ğini aöylemİ§tİr. 

Ayın yirmi befinden so!ll'& tekrar Şu günlerde bir heyetimizin, 
başvurduk. Bu sefer de "müddet yeni Tür'k • l•panyol tecim anlat· 
geçti. Bekleyin. · Eczaneleriniu maaı için IOD konUflD&la.n yaı:- . 
müfettit gelecek. pulsuz i1içları mak ve anlllfm&yı imzalamak üze 
teapit edecek, ondan ıonra ceza- re, Madrite gideceğini yaznut -
h olarak pul vereceğiz,, diyorlar. tık. Duyduğumuza göre bu heyete 
Halbuki pul almakta bizim kaba- çok önemli bir vazife daha veril • 
hatimiz yok. A7. pul verildi. Şim- mektedir. 
di de ceza iıtiyorlar.,, Heyet, MadrittSi konupnaları 

Diler taraftan lıt.anbu?da nüfu- 'bitirdikten sonra Ekonomi Bakan
ıun çoial~ğı nazan dikkate ah· lığı müstep.rr Faik Kurt.oğlu ile 
narak yenı~en bet eczane:. açılma· heyet azalarmdan bazıları Londra 
aı meselesi de eczacılan mqgul . ya gideceklerdir. Ekonomi mü.ate. 
etmektedir. Bur.in İıtanbulda 135 _"1rn1 ba,kanlıgı.. ~ltmdaki he-

yetin Lond~da bazı endiiatriel iı· 
ler üzerinde lngiliz hük6metinin 
tamttriı bazı endüatri grupları ile 
temaslarda bulunacağı anlatılmak 
tadD'. 

Heyetin difer azalan Madrit • 
ten memleketimize dönecektir. 
Londraya gidecek heyete IOl\ra • 
dan buı azaların iştiraki de muh· 
temeldir. 

Londrada yapılacak bu endüst. 
riel tema.alarm uıl sahası üzerinde 
timdilik fazla ma16mat verilme· 
mektedir. 

d b 1 .. 'l'~~ zm 'l' 

eczane.var rr ve u eczane er nu• ---------------------------' 
fuı kesafetine ve ibt:yaca göre 
ıehrin muhtelif verlerine dağrtıl • 
mıtlardır. 

iddiaya göre, eczaneter, bun -
dal! ıenelerce evvel olduğu gibi 
artık çok kazanç temin edemiyor· 
lar. Bu vaziyet kartuında yeniden 
bet eczane açmak dem~k, mevcut 
eczaneleri zarara sokmak olacağı 
gibi, onları da bu akibete sürükle
mek olacakttr. 

Bundan bqka gene bir iddia
ya göre, büyük bir ecza deposu 
müdür meıul tedarik ederek, yani 

GayrlmUbadlller 
h·eyet seçti 

Yola çevrilecek 
arsalar 

Gayri mübadiller cemiyeti ida· Yola ç.evriılmeai belediye tara· 
re heyeti dün bir toplanb yapmış, fmda.n kararlqan arsalardan is . 
Ankaraya gidecek murahbaala.n . timlaki kespi ka.tiyet etmİ§ olan 
ıeçmittir. Bunlar saylavlardan Mit lamı bedelleri belediye ta.rafından 
hat Şükrü, lımail Muttakla cemi- ana sahiplerine verilecektir. YaJ.. 
yetin genel sekreteri Şahaptır. nrz belediye ilk parti olarak de • 

Heyet Gayri mübad-Hlerin iı - ğeri bin liraya kadar olan arsala
tihkaklarınm tamamlanması için nn bedelini vermektedir. Bundan 
para tevziatı yapılmatmı ve bo • yukarı kıymette olanlar ikinci bir 
nolann kıymetlendirilmesini iati- partiyi tetkil edecektir. .," 
yecektir. . __ ...,._ 

muvazaa ile eczane a~mak ~ -------------
ıebbüıüne giriımiıtir. Bir çok Mahmut Esat Şeker kaçakçılığın

dan mahktl.m olanlar eczanelerin borçlu olduklan bu 
firmanm bu teıebbü•ü eczaneleri Bozkurt 
büıbütün zarara ıokacalbr. Ec- · 
zane sahipleri bu teıebbüsün de Kablneyemi girecek 
önlenmeaini iıtiyorlar. 

Çocuklar 
HABER, ıizin için her cumar· 

lesi günü bir ilave veriyor. Takip 
ediniz! gıtmııtır. 

Evvelki gün gümrük sekizinci 
ihtisas meh~emesinde teker kaçak 
çılığı yapmaktan dolayı mahkum 
olan Salahattin Rifat, Galip ve 
Burhanettin mahkemenin bu ka-
rarmı temyiz ederek esastan nak· 
zmı istemektedirler. itiraz sebep. 
terini ihtiva eden temyiz istidası 

itan dış baka· 
~ınsn ziyareti 
~ ~,Q ve Hindistan 

~llırtik aolaşması • 1 : l 
.. \::r~;;:~~~E~ğinegö- (_ Ş E H R I N. ~ ER D ~ E R i 

Son Posta gaı:etesinin bildirdi
ğine göre, eski Adliye Bakanı 
Mahmut Esat Bozkurdun kabine· 
ye girmesi ıayiaları dolaşm.ıkta

d~r. ~e~disi lzmirden Ankaraya ı 
bugün gönderilecektir. 

~~:;:,,,ı:~·i:,~ı= .. ~=Buraya kaptan paşa mı karışır 
~İtıd~ ;ulun0duğu halde 21 llkteı- Köprüden yeni yapılan hale kadar sahilde bir çok 
i,~ eni elbiye gidecek ve Hin iskeleler var: 

~ltt ll Renel ilbayının mi.afiri ola- Yem~, Hasır iskelesi, çöplük, Limon iskele~i, So-
'att. van iskelesi, Yağ iskelesi, Rali iskelesi ve nihayet Mey-

~it\d~ ıinretin sebebi Iran ile veho~. Bu sahillere hergiin yüzlerce kayık mavuna ya. 
~.~·~ıaı-n an.ıınd bir ~ümrük an. naşrr. Bir siirii meyve, sebze, zahire doldurulup boşal
~,, hp ak a . d tılır~ Bu arada çıkartılıp yükletilen şeylerden bir kt!" · 

ıxı ve aynı zaman a d d n1 d".k'"l" · 
~ ildi il . mı a. e ze o u ur. 
~l'tı.it,. e Zahodan aıuındak1 Senelerce devam eden bu ·hareketten dolayı bu sa -
~-.~l~un açılıt töre.a!Jıde bu- hfller dehşetli ~urette berbat bfr nziyete gelmiş "rn 

~Q'f taaffün eden bu kavun, karpuz. sebze çürükleri bura· 

Jarmı nefes ahnam1yacak bir hale getirmiş, mikrop yu 
yası yapmıştır. 

Bu sahilleri~ hiç olmazsa senede birkat; defa ayık · 
Ianması ve temizlenmesi lazımdır, buraların temj.ılen 

mesi, bu semtte çalışan insanların sihhatiyle alakadar 
dır. Cadde ortasında pathyan bir lağımla bu sahille · 
rin hiç bir farkı yoktur, belediye burasmı neden görüp 
temizlemeyi düşünmüyor. Yoksa: 

- Burası denizdir. nurn:rn kaptan pa ~a 

fikdnde midir?. 
lrnrışır ! 

dıklan odunu dört yüz kuru!& sat• 
maktan çekinmezler. 

Kııın hallan yemeğe olan ~bti r 

yacı ile, ate19 olan ihtiyı..cı mü sa· 
vi derecededir. Belediye ekmeğe 
naad narh koyuyor, ekmeği mu• 
ayyen bir fiyattan daha yukarıya 
aattınnıyona, kömür ve odun i~ 

çin de ayni ıeyi yapmalrrdır. O, 
dun ve kömür tarlada yetİ§mİY.Or 
ki kıtlık mevzuu bahıolaun. Bu j . 

tin ticaretini yapanla.rm depolan · 
nı yazuı doldurduktan ve kışın 
nakliyat yapmadıklan, yapsalar 
bile bunun fiyatlara tesir etmiye · 
ceği göz önüne alınına havı.mrı 
biraz ıoğumuivle fiyatlı..rın bir• 
denbire yükselmeıi ihtikar keli · 
meainden bqka bir kelime ile ifa · 
de edilemez. 

Belediye buna nud müına.de 
ediyor, anlamıyorum. Kcmür ve 
oduncuların halkın boiazmdan, 
ve damarlarında dolqan kanlarm 
ateıinden ıömürülmüt paralarla 
kat kat apartunanlar yapmalarına 
meydan verilınemelidir. 

Şimdilik bu kadar! 

Marat SERTOCW 

Btr TUrk çocuğu 
Bttkreşte piyano 

konseri verdi 
Bükreş 5 <Hususi) - Dün DellA.s 

salonunda binlerce dinleyici huzurun. 

da, 12 yaşında bulunan l'tlaıi üstat bir 
piyano konseri verdi. Küçük sanatklr 
bu konserde garp musiki üstatlarının 

en meşhur klasik parçalarmı büyük 
bir muvaffakryctlc çaldı ve çok alkış· 
landı. , 

Tiyatro salonunda Romanya hük6 -

meti erkanından bir çokları ve Türki
ye sefaret erkanı ,.e Romanya musi -

kişinaslarından tanınmış bir çok kim · 
seter hazır bulunuyordu. Küçük sa
natkar sahneye çıktığı zaman göğsün

de Türklüğü temsil eden kırmızı - be 
yaz kordelası rnrd1. 

Konserden sonra 'fürkiyc elçisi 
Suphi Tanrıöver küçük sanatkarı biz. 

zat tebrik etmiştir. Konser iki buçuk 

saat sürmüş ve Romen musikişinasia· 

n. bu küçük ya>nıyu ayrr ayn teb · 

rfk etmişlerdir. 

Mari Ustadrn verdiği konseı· Ron1an
ya musiki aleminde büyük takdir \"(~ 

hayı·etıede karşılanmı§tır. 



~ABER .:.. 'Ağ!m poifdr' 

~e!!'!!rb~.,.!.n !S_!.'la!a!_'[Ozq Anadolu aJaosıoın 

S devlet arasındaki Suika~t hak~·~-
.. .. l d ·da bır tekzıbı 

goruşme er evam Ankara, 6 (A.A.) :--: •·tanhuı: 
da çıkan Tan pzeteaını~ 4 hdncı 

etmektedı·r tetrin 935 nüıhumda: Suriye .. 
Türkiye hududuna yakın Payuta. 

lluaollnl ile temasla 1 
ltalyan • Habet ve dolayısile 

lnciliz • ltalya vaziyetinin düzel
--1 iberinde İtalyada önemli 
.... ter )ılpıltyOI'. 

lnsi]terenin lta}ra elçiai Sir 
Erik Dromond, MUNOlini ile Ro. 
mada görütnıüt ve bu r6rüpııeler 
hakkında LondraY.a raponınu gön 
c:lenmttir. 

Bu gö~lerin lnıiJtore, ltal 
ya ve Franaadaki akitleri töyle -
ctir: 

Londramn haber aldığına ıöre 
lnciliz e~iaile Muasolini, Akde. 
niıde buıünkü gerrin!iği gider • 
mele için ne ıibi tedbirler almak 
reroktiiini röriqmütlerdir. 

Banmıla beraber, İtalyan ba • 
ımımm lnıgiltereye kartı yaptığı 
bücumlarmm ıonu ıoc:lmedikçe, 
lqilterenin Akdenizdeki gemile
rini azaltmaja y&nlLfDU'yaC&ğı tah 
min ediliyor. Yine ayni tahminlere 
16re, ltalya, lnıilb dileklerini ka
bul ettiği takdirde, lnıiltere Ak . 
"denizden yalnız iki ıaffı harp ıe
mi.mi , delil belki bir krovazör ve 
torpito filosunu da ıeri çekecektir. 

İngiliz ve ltalyaıı eksperleri a· 
rumda yeni bir müzakere bqlı-

terecek bir dunımun ~ mev
cut olmadığı kanaatini be.lemek· 
tedir. ,, 

Pariste Lava!, Jngiliz ve Jtal
yan elçilerile ayn ayn konutmut-
tur. 

Romaya ıelince: Reaıl bir 

At&türk'e suikaıt hazırlamakla 

maznun 18 kifiı:Wı tevkifine ve 
teslim olmryan eıki zabitlerdet\ 
Ahmet Sünırun jandarmalar tara

fmdan öldürüldUjüne ve Çerkea 
Ethemle kardet; Ret idin teslimini 
Türkiye konsolosunun iıtediğine 

bildirikte lngiliı elc;iıile MUMOb- dair olan haberlerin aadıı3E ve ııy
ni konutmaamm Akdenizdeki in. 
giliz _ İtalyan durumunu ilgilemi§ durma oldujunu bildirmiye Ana-

dolu Ajanıı mnlidir. 
oldtJiu haber veriliyor. Bu konut- ------------
malann brraktıjı teıir iyidir. Mıa- Bulgar tını versltellle· 
aolini, !rabulıntan. ~ir fırka .... .. rlnln nOmayl 1 ve 
ker ıenye çekmek ıçın ııcaten emır ~ 
vermİ! olduğunu hatrrlatmq ve tevkllat 
İngiliz elçi.i de, lnıiliz hükUme. Sofya. 7 (Ozel) - DUn gece Bulgar 
tinin Akdenndeki ıemilerinin a&· Unlftnılte talebeleri Sofya sokakla • 
ymnı noden azaltmak iıtemediği- nnda ailrUltftlft bir ntlma,-1§ yaptılar. 
ni anlabnıftn'. Biat salonlarında kendi aralannda 

Jtalyada aiyual mahafil, bu bir top1ant? Te §iSlen tertip etmft olan 
kOl1Ufll1&)&rm daima müabet neti· Unlnmtelller geceyansr toplantıdan 
ce vermese bile, Habet. İtalya da- dafddıldan son~ hep bir aiızdan tnr 

kUler IÖyliyerek, attrtlltil kaldırarak 
vaımm hallini herhalde ilerlet • Sofya aokaklarmda dolqmaia hat· 
ınek-te olduğunu söylemektedir • 

lamlf]ardır. Polll, herkes! rahatm l'. 
ler. deeek gibi batıra, bağıra kalabaltk 

gruplar halinde nUmayif yapmakta o-
1 lan bmıların önüne ıeçeı:ek mlnt ol • 
• mak lstemlı ile de 8nl"1'81telller po

ı lfsl dinlemek istememi§lerdlr. Bunan 

Zecri tedbirler 
ve biz 

flUktlmet işi kamu· 
taya sevkettı 

yor, fakat ba, yakında açılacak Zecri tedbirlerin imi ilsile
olan Deniz konferamma ham · ı yen tarafı da Jün Bakanlar Ku· 
Janma mahiyetindedir. rulunca müzakere edilmit ve bu· 

lngiliz gantelerinden "Mor • ıün Kamutaya verilmeai karar. 
ninı Post,, Akdenbcle lnsiltere lapnqtır. 

üzerine karakollardan çalrılan yar • 
dmıcı pollsler, nQmayigçllerl tevkif e 
derek karakollara sevketmf~leı-clir. 

M. NBCMEDDIN 

Şumouda 

ile Franea iı hirlili tam manaıile Bu münuebetle Kamutay 
temin edilmedikçe, f nfiltere filo- Dııifleri encümeni de bugün a• 
ıumm geri çekilmiyecefi fikrin • at 11 de toplantıya davet edil-
dedir. ı mitti. 

MU•b•t nence qıkaaktlr 
1 

Encümen bucünkü toplantı· 
Pariıteki inti"balar iae fU yolda aında Dıtitleri Bakanımız T ev-

dır: fik Rüttü Araım izahatıni dinli· 
Pöti Parizyen diyor ki: yor. Hüldbnetin ltalyaya kaTfı 

alınacak ~ecri tedbirler hakkın-
lqiltere ile ltalya araamda an. daki layihası ~ncümende ince-

Gizli bir komü
nist teşkilatı 

Meydana çıkarıldı 
Sofya 7 (Ozel) - lçJerfnde Universi 

te talebeleri de bulunan 25 kiplik il& • 
1i bir komünist tqldlltmı Bulp.r pu .. 

lisi, uan aramalardan soma mey • 
dana çıkarmı§tır. Sofyada gizil ko • 

™' 

General Kazım Dirik 
T rakyadaki ilerleyiş 

hareketlerini anlatıyor 
Avrupa kısmımız yakında cennet oıaca 

Trakya ıenel direktörü Kizım tadır. Beraberimde bir •1 
Dirile dün Ankaradan ıehrimizc cek mütehaaaıalar aeçilmif 11 

gel.mittir. Genel direktör gazete· zifc almıılardır. 
cilere demifth ki: T rakyadaki bütün göçoıeO 

"- Devlet merkezinde on bet leri bir plan altında bu ıeııe 
sün kaldım. Hı~ ve heyecan kay- (anacaktır. Şimdiden büt~ f 
nalı olan Atata1"kün tükenmcı: va fidanları temin edilıniıtit·fi 
varbfmdan ve lımet lo6nü'nün yada fidancılığa ve pliıılı ~ 
bütün zorluldan apn dinamik 1'\.l" lıkla.ra ehemmiyet veril~' 
hundan aldıfım hı:ı, büyük da- Köycülük itlerine de d,ı.. 
yancmıdır. Kendileri 1 rakyanın yük ve geni§ tutumda ö~~ 
tarihael varlrfı ve kalkmmuı üze- receğiz. Kalkınmanın bür,' 
rinde önemle durdular 'fe benim melleri buradadır. Bu batt
bütün maddi ve manevi bazrrlrğt' de ekonomi, ziraat, baytar 
mı ve faaliyetlerimi slsdiJer. baaııaları incelemelerine 

Gaçaıen itleri mflıhet \ir alan- cak ve bu geziler sonunda 
dadD'. Bu 111 tertibi olan yeni ev Edimede bulupcaklardn. ~ 
lerin pek u olan eksikleri de ta• Peynircilik ve mandıracı 
~- Yatıtlar JaP1 itleri· runılamıa yardmı edilecek. 
ne o kadar tetir etmemifth'. On böcekçiliii, koı:acdık iti~ 
ıünd6' :rafan ,afmur T rakyanın nem verilecek, 936 ilk_ ve _ıJ 
plecek 111 ~ bereket lraynafı o- barında koa ve cohum ~ .. 
lacafmı ı8aterifor. çdacak, koza ibnak fırın ft 

Dört mUJOl\tak tohumluk bur kineleri kurulacutır. 
day almmıt 'f'e yerine yollaımut· Sunada ipek ve koza 
tır. On mil~ yakm ,._o)rlik direktörü Tahir 1 rakyada bıl 
bufday ftpur ve trenlerle Tralrya. bu hazırlıklarla metaul oi.111~ 
ya ıönderilmittir Bir Jmnn da Tanm Bakanlığından emir 
yoldadır. T~ Kflılc du- tır. 
nnma iyidir. ~erin pulluk- lıtanbul ve Trakyayı A 
lan bmen allft4Qf" ıa-en ıi• ya bailıyan büyak asfalt 1'1. 
parİf verilmlftlr- Dİf ölçüde devam ediyor. 9'f 

938" 937 yıllan içhlde açıla• sonlarma dojru bitecoii 
cak tohum üretme ~ftltJderinin yor. Bununla, Türk taribiısiıl 
plln ve hazırlıldan tanm &ann.. yük Edirneti turi7m bak 
bfmca ~ bUJitk bü- henle yapıt- daha ziyade ve bütün bedi"';"".) 
dıiı sibi Trabamn ekonomik kaJ. ve eıki eaerleriyfe ortaya~~' 
kmmaaı için de ekonomi hakanlı- Edime zamanla aüzoll.,..,.
~ aereldt buırldı:lar yapılmak sittlkçe 1:ta~dı:- olacaktn y 

Bir "Ruh,, piyang' 
ha bet numarasını 

verebilir mi? 
lqma iti, müsbet bir tekilde inki· ıendikten sonra, heyetj umumi· 
taf ediyor. Roma çevenleri Dro - ı•eye aevkolunacaktır. 
mond • Mueeolini ıörütmaini iti- Kamutay heyeti umumiyeai 

mtinist umum merkezi ile Şumnu a • 
raamda irtibat vulfelerl gCirnMkte O• 

.... teptıaı bqkanı dahi tevkif 0ı•n.. Hayatında yalan söylememiş 
muı IH de, bunun tamı gtıU tutulmak 

mad verici bir hadi.. olarak ıa- nin yarmki toplantısında bu İf in 
yıyor. Mamafih, lngiltere hiiktime müıtaceliyet karariyleı ıöraıüJ· ı 
ti, Akdenizcleki bazı harp ıemi • mesi kuvvetle ınuhtem~ldir 
)erinin geri çe:kilmeıini haklı göı- .... -_ ............ _ _.. ______ _. 

Ekmek fiyatlaİ'ının 
artması yersizdir! 
Zıraat bakanı böyle söylüyor 
lbtlkArla uğraşmak için, ihtiyaç olursa, 

hariçten buğday getireceğiz 
Ankara, 6 (A.A.) - Ekmek ve edeyim ki: Jhtikirla utr&fmak 

fiyet.1.rmmı aon günlerde mütema- için ihtiyaç hud oluna hariçten 
diyen yükselmesi ve daha da yük- bujday dahi sokulacaktır. Herhal
aeleceji hakkında bazı ıueteler· de ekmelin daha fazla yükselme
de çıkan yazılar üzerine dütünce. ıine meydan verilmiyecektir.,, 
lerini sorduğumuz Ziraat Bakanı ,_ __________ ...__ 

MuMiı Erkmen ajama ıu beyanat Et il yatı yDkseıdl 
ta bulunuıuıtur: 1 Son bir hafta içinde ,ehri • 

"Ekmek fiyatlarmın yiikaelme mizde et fiyatlan yijkıelmiftir. 
aini aebepaiz ve yerıiz buluyorum. Koyun etl~rinde ıekiz1 sıflr etle ı 
Memleketteki buğday ürümü tah rinde bet kunıttur. Fiyatlar b.· 
minlerimize ıöre, ihtiyacı kartı - Aplık hayvanlarm az ıe1mesi 
lıyacak derecededir. Piyasaya az vüzünden yi.ibelmqtir. 
balday plmeai bujclay azhim _ ,._ ____ ...,....,_.._ ___ _. 

dan delil, fiyatm daha yübeJece-
1
!!!m ____ ._ .... ____ ~ı 

ii ümidile ekle tutulmumdan ve 
uklamnumdandır. Ziraat ban -
a•ı clepolannda tohamluk ayni. 
..... ft clalJtddrktan IODT& mü
JUm miktarda buğday vardır. Bun 
lar ihtiyacı kartılamak üzere pi • 

KUPON 

298 
I · tO .. 935 

yaaayaanohmacaktır. Şunu da ili ııı..-----------

tadır. Mevkufla.nn evleriııde, yapılan " Evet imiş 1 
a.rqtrrmalarda, bir çok gizli n?ak, Dün, Anbrada yapılan bir ipnotiz-'' ve numara bir ruba sorulmut ff 

1 

giıll p.zeteler, tamimler, emirler hu • ma tterlbeatnde tana.re plyanıosu • vahı ruh vermipe bu takdird• 
lunmaıtar. hHmiye ba'Jkanmda da. n111l bu set~ keffdeslnde 2416 numa ihtimali kuvvetlidir. Yalını ııet 
htiktmete karfı leyan etmft olan ko ranm büyilk ikramiyeyi kaanacağı inan olmaz. Bazı ruhlar tıısa111 ~ 
mUnfat ele b&§tlamun senelerden beri lleticNine n.nldıtnu JUJIUttık. tacak yanlı§ cevap verirler .. ~ 
aklanıp Bulgarfst.aa dahlllndeld ko· Bu m111ele etrafmda fehrimizin ta hun doğru ~vap verebllmes1 iOI 
mtlni!!!t 1 lerinl dirfje etmekte olduk • lllllmlf lpnotldr •• manyetlıörlerin • yatında hiç _yalan söylemenıil dİ 

' den 1hun Akı bir yannmızm sual • lannıdır. Böyle bir ruha tesB> 
ları bir mafara meydana çıkanlmrş • terine fO cevaplan vermlottr: mek de çok nadir bir h!disedif· 
trr. Poll8 mağarayı fflal etmf§tlr. - Tecrtbenm ne fekllde yapıldrğı Sunu da lllve edeyim kl bO ' 

M. Necmeddin nı lıHmlyoram. Eler dofrudan dol · yapılan tecrübelerde ekserlrttl~ 
------------ ruya md1Qmu 11Y11tmak suretiyle ya- hun söyledlfl numaraya bftYll' 

pılmıpa doiru neti~ alınmaama im - miye isabet etmemitse de ıell' ıl' 
kln ,.UtuT. Fakat spritinne yapılmı~ yakarı ufak bir §eY isabet ~ Hindistanda bir 

yllan hücumu f 

Hindittansın Raııaone tehrin · 
den bildirildiğine ıöre Yandon 
köyüne bir ıu be.akmmdan aonra 
yılanlar hücum ctmiılerdir. 

H&lk aopalarla 5000 kadar en· 
gerek " 20 kobra yılanı aJdtrr • 
müftür. 

Koçak clgara 
meselesi 

Şon _ fırtt"C!"!" _ d!a_~Larmd~ __ .. - .. ~- -
Yavrusunun boğulması yUzOnden 

Bedbaht anne 
tecennün et4ti 

Baba da perjşan bir hale ge! 
24 Eylul tarihli aaynnızda Jra. Son Karadeniz fırtınalannda Ga - Haber .,·erildiğinc göre ıuııl 

çak cigara satmak yüzünden l'e . ıal vapurunu" Zonguldak önlerinde cize kabilinden kurtarılan kJlf~ 
kayala~ çıt.l'para.k parçaland(ğını \ ' O si. ~oc!lğunun bu flkibeti net 

kabet dolayraile kaçakçılar ara.sın- bir ateş~i ile ikinci süftri Süreyya • asabını bozmuş tecennün etrnifı 
da cinayetler oldujunu y&zmf!, nın bir y&fmdakl kızının kazaya kur· sı dn perişan bir haldedir. 

bu münuebetle itçiler için birci- _han oldufunu n.mu~tık. _/ 

pra çrkanlmumı müdafaa et • ç e 
mittik. OCU klar Acık muhabe~ıt 

latanbul vilayeti, Ankara mat· Yakı d H L- d . . . . Tophanede 'c Salıpaı_!':rı~J( \ 
n a &&Jer e ıı~ın ıçın '"'han' ır.ahihi olı:ın n. 1,ı1ç ti 

bmt umum müdürlüiü vasıta.aile :yepyeni bir tekilde huırlanmı! fazla izahat Yennek uzcre :ıı'' 
bu J.Ullllızı yalanlamaktadır. ,ok aU••I ıa7falar bulacakımıs. mflracaatı. 

l 
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__!efrlka numarası: 58 Va zan: (Va - NQ) 

Orucu tanımakta güçlük çekmedi : Ondan 
dah8 iri ... Yalnız, kızlla yakın sarı sakalh 

...... kl•m•erın hulAH• miler alevlenec&al Ye manutırdan ıuna uğratmak itten bile olmıya-
Q~ Batın, kamaraya glrdlği bu itareti rörerek ıiteyi alacak· cak .•• Haydi, tu feneri töndüre . 
~l ı, Ali amcanın pabucunu mu lar ... Mektupta ca, bizi111 ıırlan - lim. Ben, ağm ucunu tutacajım. 

dlda oynattığım görüyor. Ve d"' b"ld' "ld" ~ . L_ B' ---- ol • . . ,,__ bu h kk-1.- ,_ w b bi l d mızın uımana ' ın ı •• nı tan- ar aar...... unca, ıçme fite ua • 
o uvuzugın ae e n ne en • d . 1 d.. ·· ... ·· ·· ani •onra anlı r: mın e erıın... ıimm iiftugunu arım .•• 

• . • U: . . • . ' Çocuk büyük bir heyecanla din Bir çeyrek kadar beldediler .. 
~ ltteter, pabuç, ldeta taffaf d&- liyordu: Gemiler hareketteydi. 
l...L ~derecede parlak bir &im - Gebertmeli bu Kaniyi .. - di- Şimdi tem Bikir Meryem Ma· 
~9'1nit de, fenerin alacaka - ye bıçaiına el attı. nutD'lnlll önüne ıeldilderini ııık· 
-~hıda ıöriinmüyonnUf.. - Dur bele. .. Parlama öyle .. lvm vaziyetinden anlıyorlardı. 

- Bu ne, Ali amca? Bu nziyetten bia iıtifaıle edece- a ,. bird--L· H . 
• Ç nldl Kl • b" • !ln "'1

' ~D'e uanm omu ._ - Meaima.dan Y-.Pılaut bir fiz... ii , •ıı ızım ne P ı- mnu dürttü: 
~i balık aylamak için mız oldufwıu dütmana haber ve· _ Attı! . dedi •• nldt ka,f>et 
L._ _ ar.. Midillicle}'ken abp recek ..• Ona SÖN davramlmaımı miye -lmez r-,kiyonmı ....._.L__ tembih edecek. .. Biz ise, son da • •- ... ~ • 

.......... Ai pek mta.ldda _.._ 
-. Peki timdi ne olacak? kikada pli.nımızc deiiıtirinek, . • . J"aın-ulf ~ 
-. Gariiniin. kartımızdakilerin ne bale ufnya· aynı .~le yerme ta~ O · 
-. Bu pabuç T caklannı aen diiflln... Bu tiıeler • nun ıçın yuıkan çekitmeaı pek ko-

den çıkarıp okuyacaimıız klfıt • lay oldu. 
~ Ona tecrübe için yapbm. lar, bilikia, huımlanmı:nn plinı- içeri aldıldan zaman, aeYİncİD· 'lltl, alaca kıanuılıkta ağ sa - Dl, ne türlü hareket edeceklerini den ılÇl"&IDtlık aırası Ali amcaya 

5 

)e.. ı.':dmu,kiıö~ü!or .mb~ di· bize öğretmit olacaktır. ıelcliı ..,L· 'Ti& em ıenın cın rı ı ço • J....._ T a.....L-~ "bl 
~ Huan, ıene kendini tutamadı. - ~....... am. ummaıwww I' ... --------------------------
fa.ı_a_özlerin bile, onu bu 1ot1u1tta l!~orsun ya ıi- haLL, kor. A • • Kena :..-~ iki elini biribiri11e vurarak llÇr&• ~n•.J' r- YIS• ,- sıpın n -·~ ft, i, dıf&l'IDID karanlıfm- mala bqladL .U balonlar ve nmıt &tefi ... Hay. lllllllll1I - ~-
tit. lll .. inalar hiç ıörülmiyecek • - Sen bir tanesin. .• Çok akıllı- clL •• Çabuk femeriımizi yak ••• Ben 1 1 

,..!LM• ım Ali amca. .. Hi,. bunamamıı. de lOmkn indiriY.onmı ... Kapıyı Sizi so§uk al§ınll§ından, nezleden 
.._ 'MJrUllDeyip de ne olacak? 7 da kilitliyorum... gripten b••• ve dle a§rllarından . 

tr_" Şiındi anlarun, J&'Yl'UDl... ım.Hoplayıp ihtiyarın yanafını Bir dak:ib sonra, Ali amca, koruyacak en iyi ilaç budur . ~ 
~~ ~lım. .. Sana büyük bir &ptil. 1118.Mnm bqma leçtnit, evvelce lam ismine dikkat bUyUrUlm8SI l'lill!ımi~ 

...... ~~yor. Fabt, dudalma bir nlaklık ıeı bamrladıjı Laz tüyü kalemi di • 

~n bu aım bir 1ara1mı bı-. di. " . . ..ı.ı. batıraıakmoldubunkopyumı Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
b - Ne o? •• Allıyor ilnuWı? çııkanyordu. Jiqan el,. onun omu • K • d 

~ Seıı ;;ı;te::m':~ı:. - Hayır ... BHlkia... Hiç ol - AaMn ........ ...,. bilcHii ve Eksıltme omısyonun ali : 
~ leıninin dııından ıüriinecek- mana beni bir ıen anladın diye rumca aayeaind::ı bu mektubu oku- FJektro • Mabnik Laburatuva n için 100 beygir kuvvetinde bir 

•e .,.. . . ..._____ . aevincimden ıözlerim ıulandı, mata ufratıyo u. _..Jet Turbo. Elektrik ı--ıı zarf ile alınacaktır. Tahmini fiat 9600 "d .,._..mm --mı ıeçUP n __ ciiml ,,__ iKi ~ 
Qrac:abm. eYlldım... Dam .. el~ ~~ aaHı • lira ve pey akçeei 720 liradD'. Zarflar 7/11/935 saat 15 de açılaca · 

...... Sonra? - Meraklanma ... Onlar da &iP yor, bazılannda diıJenn1 gwcmla- "'mdan iıteklilerin saat 14 de kadar arttmna ve eksiltme kanununun 
';" Sonrumı r3rtıniln .. Haydi.. lıyacaldar_. Bu senin pli.Dm aaye- tıyor, kiminde ıözlerini ha,..etle : inci Ye 3 üncü maddelerinde yaz ılı vesaik ile belli gün ve aaate ka· 

,~li, Huanı, dıtan çıkardı ve ıi~d~ Y~~~~Alan' en büyük" k iemki · ~~ kiminde de yumrulunu c.lar Komiıyon reialiiine ve §&rtna meaini görmek için de her gün Gü-
~ bir tarafını ıeminin dııma nın ıamını 1 amca,, oyaca • ıuw, u. mü§Mlytmda mektep dabilindel.i komisyona mün.caat1an. ( 5838) 
~clerek .a 1 diki · • "lk k lar... Mektubun olmmnuı bltinıcıe ---------------=---=---:-----;;:--:"'.:--:--

-._. 1 e ennm 
1 11 

Ali: Ali, onu ..;-nin ...._kovdu.~ iş arıyorum isim 'tashıhl 
llııo. iL 1apb. ÇonıJ., Öteki UCU al• 7-T- ~- 1 l __ L-J)e 
,.. ... tu ıkıntı - Diler bir ıeminin admı da nise fırlattı. Her ıün öğleden sonra aaat Konyanm Ovalı oğı.u JDADa • 

~. ·· ttu, reminin ç ımda "H K k 1 M '--!..J l kad d ıinin 28 No. lı hanede ka_.lı Ha---qı1Jerek yüradü. uan onan,, oyar ar... e • (Devamı oar) iıuuen a tıya ar ört saat mun 3 .. 

~. -1•11• k • raldanma. ... dedL tazaman çalıpnak üzere herhangi ticeden doğmU! Mustafa kızı Ayte 
tL '"'4lll ın•marumı ıeçmce 
~-c11l. Huan, anane baktı. biT ticarethane veya müeMeaede Rabianın Betinci hukuk mahke . 
;:_lftt.. - Onun için ı&ylemedim. Gülhanede it anyorum. Defter tutarım. Mu - meıinden aldığı ilamlmla adıldtaehi-
~ - Biliyorum. .. Fakat, bir ıemi• habere itlerini tanzim ederim. Ad. han Sevim İlmini a ıt o uğun 

C lllı heyecanla kaldırdı. yi air aldm; ötekini bamdm. O - muayeneler rea Haıber gazetesi ilin memur • dan tashihi keyfiyetin muhterem 
'susun mektubu çüncü bir kahramanlık ı&aterdi- luiuna müracaat. pzetenizle ili.nını hürmetlerimle IS Giillıane tatbikat melııebi bcıı 

L_ -dıa· lllüddet zarfında, Ali amca, ğin vakit, bu, ıenin hakkın ola • lıekimlifintlen: ------------- ıunanm. 
~ ı •--- coktır. Korsanlık ldeti böyledir. •••-------111111!--I ------------ı ~· aamaralarından çıkarak, Gülhane tatbikat mektep ve kli Selamı izzet ZAYi - 437 numaralı ve 10-6-9 
tiı.....1~iıı öte yanındaki odacıiına Çocuk, Türklere hu frtrl bir ıı- nili 15/10/935 ıah ,nnUnden it, t tarihli beyannamenin ikinci nüshas 
-.-;"'ti· Onun JleDCereainden eli- kılıanlıkla mevzuu deiitlirdi: baren tf'drisata baılam•t oldujun İ yalfO Sana 1 ve bu beyannameye ait Dabkoviç Juı 

lJ'-llJordu. - Peki amma, Kininin ıiteyİ dan poUklinik muavenelerini ıöı Her kitapçıda bulunur panyasına TROYBURG vapuruna 
... 1 b d • la ~ d " nci sefere ait 12 numaralı ORDINOY - •esle: u ıece enıze a cae.nı nere en terircetvel ••ai-a •urlmıtbr. Şe Fiatı: 15 kuruı 

'- LI b"ld" ? -s •1 1 kaybettim. Yenisini alacağımdan 
ı.. l"laydi ... A.g""ın ucunu uzat. 1 ın hı'r hal'·ınm buna göre mu··racaalı .. -----------•• q d • kilerinin hükmü kalmamıştır. 

~~an, onun bu ıöyleC:iğini de - Bu ıece ılefil, hattl tim i ebneleri rica olunur. lstanbulda blarpuççularda Yarim 
yarım. aaat içinde bu iti yapacaiı- Sabahlan ıaat 10 dan 13 e ka F R AN S 1 Z T 1 YAT R OSU Şişeci han No. 22123 ROBERT Sevil 

•~.\li a~ · t1 · • nı bile biliyorum. Çünkü, dikkat •• ------'"'"'!! ..,, • •• , ayna ıure e ıemının dar. SUREYYA l:' ~Ptetti. . ettin mi? Önünden ıeçtilimiz 1&· Pazartesi: Kulak, boi11%, burun 
~ 1 tlehkle, Ki:ıinin dt-nize açı• bilde top ajaçlar ortaaında ıey - hariciye, fizik. Opereti 
'611lbarına adeta bir tuzak ko· rek kigir binalar vardı. Oruı ba· Salı: Dahiliye, nisaiye. bevliye 
"- -.:' bulunuyordu. Orsdan her kir Meryem ana manastırıdır. Ç&l'f&mba: Röntgen cil.:liye 
~altındak; torbaya yuvar- Herhalde fıraatı kaybetmiyecek... aıabiy~. ıöz. 

- Öyleyae Kini ıemimizdey· Pertenbe : Hariciye, fizik, ni· 
iti :_~l~u. .. Gel lakalım ... Gürül- ken bundan sonra çok uyanık dav- aaiye. 
~en ıir.. ranmah, Ali amca... Cuma: Dahiliye, ıöz cildiye. 

tit.tt ' bu emr: de yerine ııe • - Bana kalma, meeele basit· cumaıteai: Bevliye, anbiye, ku 
Jto tir. Çünkü onun iti Manutw ve lak, bojaz, burun. 

'ı '"'tnıanın aı·tık tehlike tefkil ayazmalarla ! Ca..Iuk ve iatihba· - .----. -. -------
......';eiiııi an•aymca scrdu: rat yuvalan oralandır. Biz bunla· 

1 
111'!'bUI ~ıltdıqnı 

~ ~olacak l u? rm nerede olduiunu bilmiyor mu- ~ıhırTıyafrosu Bu aktam ıaat 

Bu aktanı 20,30 da 
BAY- BAYAN 

Büyük Operet 
Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Besteliyen ler: Sezai ve Sey 
fettil' Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te · 
lef on: 41819 

11 Sonteşrin Pazartesi. 
HALK OPERETiNiN 

Kurulllf galmı sürprizleri • 

Naşit- Ertuğrul Sadi ~~ ı!':!~~ı ,!:!::;t;:: :~ı:;:~= gl~~~: 111111111111111 20 de 
i_~ lllektu T h Bu gece saat 20.:1;) c·~ 
._ ... P yazıyor ... 0 mektu- riz ... Geçirirken de, e&IUlun pen- 1 111111 0 Um K f L / B 1 K 
"'-dl, .... "'1ıe koyacak ... Batma· cereıine bu ağı takar, mektubunu \ Meşhur vod,·il 3 perc· 

Şchzadebaşr TURA N Tiyatrosunda 

)'"'1t • kuraak "alonlara bailı • okur, tiıeyi tekrar denize atanz .. ı 111 l":ı1.an: Nedi> Fazıl Yakında: HAMLE l' et' denize abtcak ... Suya dei ı Bu sayede üzerimize gelecek b6 • jl 111111111 Kısaküı-ck 
blrb5 aut ıonra, aleti ru- tün donanmaları birer birer boz. 

Her tarafa tr:lmrny 
Telefon: 22127 

HABER 
At<$AM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : btanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbul HABER 
Vazı ısıerı teıofonu : 2!872 
idare ve 113n .. : 24310 

ABONE ŞARTLARI 
Tü,lci11~ Ectt~bı 

Seneme t400 Kr. 2700 Kr. 
6 avlık 730 .. t450 •• 
3 aylık 400 •• aoo .. 
' avlık 150 .. 300 " 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret 11anıartnın -tın ta.ao 
Resmi ııanıarın tO kuru•tur. 

Sahibi N Nrşrı11al Müdiirii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qrr (V AKIT) mathcaşı 



28 (Nakil, terc:am. ve Uctibaı hakkı mahlıudllr.) -
"Meeeli nud 1,, ne terkettili zaman eski yüzijnün 

Rakım sü)dü; bu mr.nubr kaç· alimetleri zayıtlar, ıözlerinin 

kını etki ti.Yara içini Jökmekten ajır ifadesi, duJak kenarlarında· 

lezzet alıyordu. ki, katların ortuındaki çiqiler 

'-Gece Rabia ile beraber abur düzelir. Fakat ıeçmif sünlere 
yiyoruz, niyet ediyoruz. Erteıi hatırası döner Jönmez her eski 

sün o camiye ıicfinciye it.adar bh· 

teY yemiyoruz. Yiyecek aramıyO" 

ruz amma bu kifir tütün yok mu? 

Neyae o camiye gider ritmez ta· 

bakalar açılıyor, ciıaral:tr tellen· 

diriliyor. Dükkanda öteden beri• 

den çimleniyoru~. Akf&l'D R'lbia 

İl4t beraber ıene oruç bozuyor, if

tar ediyoruz.,, 

"Tuhaf, tuhaf •.. ,, 

"Bazan kız ıüphelenir. Oruçlu 

erkekler bizde tiryaki, aksi olur, 

biz hep neteliyb. Neyae ben id'ife 

tünü Rabianm batın için sahiden 

oruç tutacajım.,, 

Perepini papazlık sünlerini 

habrlatan bir sesle: 

alimet olanca vüzuhu ile tekrar 

meydana çıkar. Gtlya yeni haya

bnın ten muketi 19ffaf bir ipek 

peçe ıibi eski aıayatın gamlı ıi• 

maımm üstüne 3rtülü•ermiıti. it
te bu zıt teyleritı o genç yüzde 

imtizacı bunun bütün muamma

lıiını, bütün büyü gibi tesir eden 

bqkabinıı tetkil ediyordu. 

Rabiayı en çok tahı.t eden, yü• 

zünün günden ıüne aldığı mana

yı ıözden kaçrrmıyan eneli Pe

regrini oldu. Zıt tesirlerin bu kiP 
çük yüzde çarpıpnumı iman, 

boğa gür91ini seyreden bir lıpan

yot ihtiruiyle takip ediyordu. 

Kızm tabiatında riyazete tem•yül 

"Niçin kendi ruhunun aelimeti vardı, manevi bir perLizkirlık 

için değil?,, dedi. vardı, ıüratle dütüniip, salim ka• 

Cüce sırıttı. Acı, mütekalliı bir rarlar almak kabiliyet· v•rdı. 

aU'ıbf. Bunlar hep ilk aenelerin tetin 

"Çocuklar oru~ tutar mı? May- mücadelesi, ııiu terbi1eai, ve 

munlar hele hiç tutmaz. Allah be- imamla Emineden ıelen ini le· 

ni ınaymunla Ç«uk aruında bir ıirlerin muhunluımn eseriydi. 

mahlGk diye yaratb. Benden ne O kadar nefret ettiii &hUmclan 

namaz, ne niyaz, n• oruç. .. ,, ona ba,.li kunetli tefler ıeP.Dit-
Bu ziyaretten ıonra Vehbi De- ti. Kal'binln bir \arafcıda kendi-

denin ıeldiii pertembe akıamla- ne ııtırap verenleri biç aff edemi

rı Peregrini de ıeliyorda Pek ta• yen bir kuruluk tardı, kindardı. 

bil olarak üstadı Hilmi " iki dai- Rabiamn sünetli, neteli t&raf

mi arkad&fı da u.kip ediyorlardı ları, anat istidadı Tevfikten ı• 
Dükkinın ilıtünJeki fakir odada liyordu. On bir yıldan fazla ona 

on sekizinci asır fikir cereyanları- gece sündüz din ahret diye her 

m andıran mün4Jkatalar olmaia ıey~n fevkinde iki mefhum öjret-
bafladı. meğe çalıımıılardı. Fakat o fikir-

• . • • - • • • • lerden ziyade insanlara, yqıyan 

Ral>ianın ruhunda yeni hayatı- ıeylere bağlı, sevdiği vakit ölüme 

mn ne teıir Y•!>bfim anlamak 

için yüzünü çok yakından ve çok 

clerin tetkik etmek liz:mdı. Fakat 

1N zahmete değer bir tetkik olur

cl& Çünkü eski ve yeni bayab üat 

iiate konulan fakat tamamen biri· 

hirini bozamıyan iki medenıyet 

tabakası ıibi ıörünüyor:lu. 

Yapmak arzuları, içinde bir 

barut mahzeni ıibi aık•fıp kalan 

çocujun yüzündeki ajır ifade 

tamamen ıilinmemiıti. O. Oçlerin 

kadar sever, en iıtüçük '9fka~ te

cellisiyle kalbi atar bir kadın ola• 

caktL 

Bu karııık ve c:anlı muamma• 

nm her umurunu liboratuvarda 

çalııan bir ilim teceuüıü ile ara

yan Peregrini onunla fırsat düt
tükçe konutur, sualler sorar, kiP 
çük ıözleri kızın yüzünü delip di

maiına batmak iıtiyonnut ıibi 

Rabianm ıözlerine bakerdı. Fa

kat onu en çok hc.yran e.ien klzln 
reiıi, evin kadını ııfatiyle va dfe- muııkiye olan iıtidadıydı. Kulalr 

sini yaparken, bunlardan zevk al- lan her adayı tam muhafaza edi

ma11na rağmen, bunları biraz da yor, emaalaiz ıeıi her aadayı tam 

oyun ıibi telakki etmeıine rai· veriyor ve zevki herhanıi üatadı 

men ıene tavrı •akin ve ciddiydı tatmin edecek kadar dürüst •e aa-

Eaki Rabianm yüzü - Aplnm lim. Bunun için Pereırin; her y~ 
iki tarafında iki derin çizıi, kat
larının araamda derin bir hat, in

ce Jilzünü bpbyan p.mh bir dur

gunluk. Bu çizpler tam•men ıi

linmeden, •İmanın mlnası deiit

meden yeni hayat, izlerini bu ea
ki tahab'etin üzerine rnmetmeie 

bqladı. Ve yeni Jiizü tu idi -

Gh ImJnl)darmda ıık sülmek

tea b&ad olan kmtıkla .. , ıözierin 

·ıa •• ml..,,.diyen yanan mea'
ut qıklar, aü)erken burunun üa

tlbMle beliren aevimli bunıtukluk 

haini 1eni ba7atm azadeliii• 

ni "kompoziayo"l,, unu eneli ona 

çalar, omm fikrini ciddiyetle ıo

rar, dinlerdi. 

Vehbi Dede de Rabia ile met

ıuJdü. Fakat alikumı Fereırini 
ıibi ıöıtermiyordu. O Pereırini 
gibi km tahlile ulrafmıyor, Rabi

amn meyillerini fıtretinin ;cabı 

diye oldufu gibi kabul ediyordu 

Dede tecrübe neticesiyle her ~naa

nn. binbir zıt ıeyden yuiruJmut 

bit halita oldufunu ~iliyordu. 

(Deoomı ""') 

Kaya OğUu 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

birblrlarıyıe bo{lazıaşan insanların 
heyecanlı romanı 

.,, 
Yazan r Rosny alnd • TOrkçeye çeviren: Necıve izzet 
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Kaqaoğlu vahşi bir 
gülüşle qagını qerdi. 
Oku fırlattı. Bir qabaiı 

• • Domuz oğlunun ensesını deldi~. 
Ulu durda. GUJleş daha kızarma - da. Kaya otlu şimdi yolunda yapyal 

mıştı. Seçtikleri konak çok emindi. lız kalmı~tı .. Yaban Domas ofallan 
Göllerle, mermer bir kayalıkla çevril- uyumaia başlamışlardı. Birkaç ni • 
mişti. Yalnız dar bir g~it vardır. betçi konağın geçidin4e bUzllerek du
Onu saflamlaştırarak bannmak çok ruyorlardı. Bunca çokluk olan sav~ 
kolay olacaktı_ Akşam ateflerl için çılar ulan, kaplan, hU)iik. &)'lya bile 
trementi otlan, dikenli f&lılıklar pek karp koyablleceklerdl. Bulandaklan 
boldu. yer öyle sifvenfll idi ki yalnız nm -

Geyik oflunun yüreğini derin bir raklarile bile kendilerini koruyabilir· 
kuruntu kapladı. Söyledi: lerdi. 

- Yaban Domuz oğullanm yene Birdenbire iri boy otlar tlzerinde 
miyecefiz clbl ıöriinilyor. yilkRJdl. Bir 11bk ..ı ltlten Domuz 

Kaya otlu: ofla iri kulaklarım dikti. Sa~Jar 
Evet Gökırmaklılar onlann ko - btly(lk bir şafkmlıkla mçııyarak 11 • 

naklanna saldıramıyacak, dedi. Sonra yandılar. Ha:rlarmafa hqladılar. Ka. 
yavaşça gülerek gene &iyledi: ya otlanan ovalan rtlrleten se9f ha· 

- Baltalarla, topuzlarla, kargılar. ğınyorda. 

la atılmak öliimil gize almak demek- - Gökırmakhlar murdar ansar -
tir. Kaya otlu yalnız oklariyle onları lan alt etmete ıel411erı .. 
alt etmenin yolunu bulacaktır. Tokmaklar botluklarcla dindi. Slv 

Elini yayı Uzerfne koymqtu. Ge • rl uçlu mızraklar fırladı. 
yik oğlu Kaya oğlunun Gökırmaklılar Kaya otlu fth§l bli' sllUfle yayını 
arasında en iyi atıcılardan oldafunu gerdL Okanu fırlattı. BJr Yaban Do.. 
biliyordu. muz oflunun eDSMfnl deldi.. 

Yaban Domuz oiullan dallar toP- Ba~alar naldı. Yaban Domuz 
lıyarak yığmağa batlamışlardır. Bir oğullannı derin bir IBflanlık kapla • 
kaçı çalılığa dofru ytirtidü. Kaya oi • mıştı. Onların yaylanndan hlç biri 
lu ile Geyik ofla ıerl çeldldller. Yük - bunca uzaklıfa bir ok atamadı. 
sek otların aruma aaklandılar. Kö - Kaya otlu bir kaç aclım flerllye • 
peki• • rek gene çektt. ! <* Mi' -~ k&T 
dileri .gibi yap&llarr Biru 80IN'&' Gey - nma saplandı. 
lln oğlu stizüktfl. Güneş iri kızıl bir Karaboğa oğlunun emri berine a.. 
ateş gibi batmak Uzere bulunuyordu, damlar yere uzandılar. 'Cçladl ok 
&iyledi: boşa gitti. DördtlnclsO bir omaza gel-

- Gökınnaklılar akmtı çukurun - dL Kaya oğlu böylece o geee su bu • 
dadırlar r kını ile daran savqçrbira yaptıfı gibi 

Aslan ofla saklanmuı kolay, o - fimdi onlann konaldanncla dahi yer • 
yukları, kovukları çok bir 1er seçmiş · ferini bannılamu bir hale ıetlntiftl. 
ti. Karaboğa ofla yalnız bir tek sa· 

Kaya oğlu batkana dofru yiirUye - vaşçı görmüştü. içinden kendine J'ız • 
rek söyledi: dı. Adamlarına onu kovalamalamn 

- Aradaki uzaklık çoktur. Yaban söyledi. Yalnız bir tuzaktan korku • 
Domuz oğullarını çekmek gUç olacak. yordu. Bu aykın, bambaşka dflşmana 

- Kaya oğlu bizi götürsün. on beş kiti yollamıştı. Bmlar olanca 
Kaya oğlu sava§Çllan Yaban Do • hızlarlyle koşuyorlarclı. Kaya otla bi

muz oğullarmclan beş ,,Uz metreuzak raz bekledi. Sonra Uç kere ya11 çekti 
ta bir ormanlığa götUrdfl. Giineı ~a.. ilk ok bağırsaktan deldL lklnc:lsi bir 
yırhklar Uzerinde yavq yavat sönfi • göz patlattı. O'çtlndisU bota ılttL 
yordu. Bir ikisi karşı koymağa ba§ladı. 

Başkan aöyledi: Bir ok Gikırmaklmın kalçama ap • 
- Ay çıkmasını beklfyeceğfz. Kaya landı. Bir sıçraYJtta aradaki uakhiı 

oflu ne istiyor? çofalttı. 
- ikinci bir yay. Bir çok oklar" Geyik oflu otlama aruuıclan dfkiL 
Ortalık kararmafa batlamııtı. Ya dL Bu Yaban Domu oğullanna ku -

ban Domuz oğullarının ateşleri la - ranta verdi. Yavaşladılar. Geyik ot · 
vılcımlar saçıyordu. Ateşlerin arka • lunan fırlattığı bir ok hop sfftl. Ka. 
smdaki iri kafalan, vahtf )'tizleri gö- "70rmq gibi gizüktil. Kaya otlu -du
rebllfyordu. Kadınlar ela iyice seçile - ruyordu. Bet ad,am Geyik ollunan •~ 
btllyorda. Şimdionlara boyun etmefe kasından koıtu. Yedi adam Kaya oi
başlamışlardı bfJe. lana kuşatmaia utraıtı. Kaya oflu 

Kaya oflu ikinci bir yay seçti. Ba birdenbire görünmez ol111uıta. Nere -
yay çok kuvvetli bir adamındı. Banu den savuştutu belli defllcU. Dflpıan · 
kullanmak kolay detfldi. Bir çok da lar bu çabukluk 8nfinde fqlnnlflar • 
oklar getirildi. dı. Gene geri dönmüyorlar, arqtm -

Kaya otlu yayı bir kere deneyinte yorlardı. Kaya ofla birdenlrire ~lgm 
kulJanablleceğini anladı. Sonra Gökrr- gibi sağ yoldan ortaya çıktı. Ayn kal 
maklılar koku alan yırtıcıların meta· mıı bir savaşçıyı bir topuzla kafunu 
netiyle karanlıkta beklemefe bqladı. patlattı. Oklar durmadan ısbk çalı • 
Jar. Gök bulutlarla örtillil idL Yıldız- yordu. Şimdi yalnız l'Pş tane kalmış
lar gözllkmllyordu. SaV&Kılann bir • tardı. Onlarla aeı atı alay ediyordu.: 
kaçı gizlerini kapallllflar tetik bir uy - Yaban Domuz oiullan 811't1an • 
ku kestiriyorlardı. Ay çayırlıklar O .. lar gibi bile olamıyorlar! Onlar yal • 
zerinde belirmefe bafladı. Yuvarlak ntz karılan J'enebiliyorlar .. 
uçlannı d11tg11n sulara daldırdı. Kur- Geyik oğlu aşağıya, p11811ya varmıı 
bağalar ihtiyar aesleriyle bağmyor · tı. Birdenbire yirmi Gökırmaklı ortaya 
lardı • .Aalan oğla söyledi: çıktı. Berikiler tq gibi donup kal • 

- Kaya of la gitmele hazırlammı ! mıtlardı. Kaya oilu ikisiai lldilnnei• 
Ay o sece kızıl bir bulut gibi gö • uiraşırken ötekiler de kalanlan bo · 

rtınUyorda. lnceclkcll, sonra kalmlaf - ğazladılar. 

mala bqladı. Saçtıfı l§lklar çayırbk· ı Karaboğa oihı a"lamııtı: Eter y~. 
tan ucu, bucağı bulunmıyan bir göle niHrse bu öIUm gecesi ola~ktı. 
benzetti. Gakmnaklılar, gece aclamlan, ki -

Kaya oflu, Geyik oilayla otlar a. f pekler durmadan uluyorlardı. Onlarm 
rasmda sUrtinerek llerllyorda. 1kl tlç ta konaklanna geldltl hiç anlafllma 
ytlz metre böylece ilerledikten sonra mıt. birdenbire ortaya çıkıvermifler • 
Geyik otlu bir yere sokularak dar • dl. Bu çok korkaaçcla. 

Beki savqçılann kafaları bir~ 
hatıralarla dolu idi. Şimdi dö 
gerekti. Gölurmaklılar gelmitl 
Çevrelerinde köpekler, sivri k 
cece aclamlan uçufuyorlardı. 
Domuz otlanan göfsil ne yapa 
bilmemenin verdiği bir kızgınlıkla' 
ncU. Dilıınanın üzerine yllritmeil 
şfiııdU. lJd yanm sayısı bir ıibi idL 
telfk de bu adamlan 7&1Unda 
dıklan zift renginde kapkara a 
lar, atursuz aeslerlyle uluyan k& 
ler Tardı. Karabofa otlu da ~ 
elam lar gibi Gökırmaldılann 
lanm bfllyorda: 

Onlann dinçlikleri çok büyük 
viklikleri korkunçtu.. Beklemeii 
sarlaclı. 

Konatm &'eçidfne iri dallar 
eh. Ba •imak ardındaki sava'çı 
keadflerfnl oklardan, kargrlarcta• 
ce koruyabileeeklerdi. 

Aslan ofla konalı gözden g~" 
yorda. Saldırmak çok afır olacak. -
çok tanlar &'ideceltti. Kaya oğla ,. 
çılann yanına gelml~tt s8yledi: 

- Bu odan1an tutuıtunnalı: 
Aslan oflu &'enç adama rtil 

yerek 867ledl: • 
- Kaya oflu yiğit olınakla 

ber çok da kumazdır. Dallar, k~ 
dunlar toptandı. Gökırmaldılar a 
alnU dallan alarak ylrtlmete 
dılar. Konak yerine yaklqmea -::~ 
lattılar .. Dumanlar fıfkırdr .. K•,,..-, 
ta otlu dilşmanlann düştlneestal !! 
lam11tı. Atetfn yayılmısınm 811Y:. 
geçmek üzere eline ıeçlrdlll di 
tutu§turttu. Alevler de hep biri 
iki dflpıan alevlerin s8nmeslnl, -' 
Jerden bqka bir şey kalmamnsıftl ~ 
ledL Gilonnaklılann ya dar bir ~ 
den. ya sulardan yüzerek geçecek~ 
Bunun için Karaboia oğla beki~ 
unun balda. Sava~ılara rne..-r' 
vermek için slylfiyordu: ,..JD 

- Gökmnaklıtar ölüm anyotll""· 
Hepsi öleceklerdir! 

Gikmnaklılarm diviiş, diye~ 
mel eri her tarafa yayıldı. Kaf8Dllr' ! 

ottu daha aldırma emrini ver•'-!t 
ti.. O geceden ıu Kaya oğlunu aJS • 
mek için en iyi atıcıtan seçmek ~ 
yordu. Bu, yorulmaz, yanılıaaS J,, 
dtlfmanclı. Birkaç Yaban Dom~ı._.. 
la öldfl. Karabofa otlu böyle .,...
menin kendilerini btlsbitiin al ~ 
tini anlamııtı. Karp koyma e,_,,.
vercU. ,, 

Bu baltalann, topuzların. ka~,, 
nn boşluklarda uçuıtufa bir çal ~üit 
da. Aslan otlu ela saldırma e~ 
vermişti: Gakmnakldann toP7 
sallandı. Gece adamlan slıud ~ 
düpıanm biğürlerine sivri k_.. ~ 
lar yafdınyorlardı. Şimdi iki aJ.,M 
tUs göyf&ıe gelmişlerdi. Genç, ~ 
adamlar birer birer yuvarlalllf~ 

Kaplan oflu, Karabofa oil~ ~ 
oğla, daha bir çoklan topuzıafl~ _:.a. 
madan kemikler kırıyorlardı. ~ 
ler mızraklarla yürekler, djel'Jef _..
karıyorlardı. Bir çokları da •~ 
n etlerin en yumapk yerlerine 
nyorlardı.. ~ 

O ıeee Yaban Domuz ofal ~ 
saldıntlan daha vahtfyane giM ~ 
Kaplan otlu ile Karaboia ofla iıP 
karpya gelmi§lerdi. Topuslatl .._ 
ikisinde de ayılann iri göğlil, kOr:,. 
omuzlan vardı. Bacaklan mel'~ 
mım kaim dallan gibi idi. T~cfl' 
kayalar Ribf tutştu. Bu lyle s 
ki ikisi d~ sendeledi .• 

( DevtlllU ,,qt}; 
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Anadolu altın 
vataQıdır! 

Karun'un 
hazineleri 

Salihli civarındaki altın 
rnadenlerinden çıkarılmıştı, 
şimdi bu madenlerin yeri 

araştırıhyor 

l'İ liclyanın payitahtı Sardia'd~ Artemi& tapnağının harabele- ı 
h '{1ız §ehirde bundan 2500 yıl önce dünyanın en zengin adamı 
b"'11ık yapmııtı. Sardis ıimJiki Salihli'nin yam btJ§ındaJır ... 

Unvanın altın babası 
rezüs'ün hayatı 

... Diz ''Karun ttadar zengin,, de
• lı d'" d ' 1fier milletler de "Krezüs ka• 

<1.r ıen · d · l B ·· ·· le b gın,, ıy.>r ar. u şoz oy-
l&f oş~~oşuna söylenmiş kuru bir 
c degıJdir. Bıaıdan 2500 yıl ön· 

0~ ~na.dolunun en verimli toprağ; 
'°" ~ lidyada krallık yapmış olan 
"'teı" l Us. gerçekten altın babasıydı 
h·ı arıhçilerin babası Herodot 

ı e o . 
old .. nun som attmdan yaptırmış 
\t u~ eşyayı birer birer yazmış 
e &ay 
~a nıış bulunmaktadır. Bu eş .. 
lı arasında kralın Dclfi mabedi-
e a.nn.. ... · ld "' ·· t l'e b ... gan elrnı§ o ugu uç me · 

d 0 Yunda som altından bir ka• 
d rn keykeliylc 250 kilo ağırlığm
b~ tene som a!tmdan kocaman 
ır v 

'l'"U azonun bu .vnduğunu okuyo-
ke ıi I<ralın bindiği arabanın te• 
~ekleri bile som altındannuş ! 

lıe eki; Krezii~ bütün bu altınları 
reden buluyordu? 
r,t· h 

da ... ute assıslar bu altınların Boz-
tıtt~ Yakınlarında Salihli ocakla• 
l(t ~~ çıkarıldığını söylüyorlar. 

ezu ·· d· sun Payitdhtı olan eski Sar-
ıs §eh . d 

loll\e rı e Salihliden altmıt ki-
btt ~~ kadar .:ııakta idi. Şimdi 
hnes 1 tarihsel ~hrin harabeleri 

•nda Sart köyü vardır. 
Son 

tnl> 
1
• zamanlarda Nevyork Met-

a ıten m·· . • A d 1 &ond uzesmın na o uya 
ta.h 1er?>-i~ olduğu heyet Sardis ha 

e erınd b' k 
l'lt Çık e ırço §eyler meyda~ 
lerd ~rnııştn. Burasının eski gün 
ten~· a.bilden sonra dünyanın en 

ır aefaJı t k h olduğu a , zev ve ıefa te ri 
8· a.nlaıılmııtır. 

l ır takını 1 
uıurı a tın sikkeler de bu• 
da.rh:J~.ki bunların dünyadıı ilk 
'4l11ı1ırı~' alb!ı para oldukları 
l'-i1ld ld dır. Altın paralar, üst· 
•&.b)d e kirler silindikten ~nra 
bi ))Jeni darbaneden çıkınıı gi
d" bıl Ye ltı:t~ oltnuılar-

Bu paralar ve Clevlet hazinesi
nin, lran Kralı ~erhas milattan 
evvel 546 de Sa.ı:dis §ehrini muha• 
sara ettiği vakit toprak altına gö · 
müldüğü sanılıyor. 

Krezfüı zengi,ılik ve ihti§atnı • 
nm en üst katlarında iken Yuna • 
nistanın en akıllı adamı Solon 
kendisini ziyaret etmişti. Kral o • 
na sayısrz hazinelerini göster ~ik
ten sonra dünyanın en bahtiyar a" 
damı kendisinin olduğunu söyle
mişti. Solon ise bu sözlere, tU 
karşılığı vermit1i: 

- Ölümünden evvel hiç bir a
dam bahtiyar sayılamaz!. .. 

Az sonra DetH mabedinde ha• 
kılan bir fal, Serhasa karşı yürü
düğü takdirde büyük imparatorlu
ğu altüst edebileçeğini Krezüse 
söylemişti. 546 Jılında zamanın 
en güçlü bakanı olan lran Kralt 
Serhasa karşı savaş açıldı. Krezüs 
ayni yılda Sardili civarında yenil• 
di ve Serhasın eline esir düştü. 

Herodotun y;,zdıklarma göre, 
esir kral, diri din yakılmağa mah · 
ki'im edildi ve küçük bir tepeye 
kurulan odun yığınının üstüne çı
karıldı. Krezüs bu yığının üstün• 
de Y unanbnın !Özlerini hatırlıya
rak boyuna: 

- Solon, Solon, Solon! ... 

Diye bağırmaya başladı. 
Serhas yanmak üzere bulunan 

kralın bu ıözlerıne merak etti; i
dam hükmünü geciktirerek kre
züsü a!ağıya indirtti ve izahat ver
mesini istedi. Lidya kralı da en 
acı bir ölümden kurtulabilmek ü
midiyle hikayeyi çok canlı ve 
renkli bir biçimde anlattı: 

Serhas bu hikayeye o kadar ala• 
ka gösterdi ki; Krezüsü ölümden 
affetti ve onu kendisine arkadaı 
PP.U&k birçok himıet ve fayda-

Tfrezüs günlerinde yapzlan som 
alim heykellerden biri... 

O çağ sanatkarlanmn altım is • 
raf derecesin~ kullandıklaı-ı ve 
bol bol altıtı bulabildikleri wılaşı - ._......,...._ ...... ..,.. 
lıyor. (Bu eser Nevyorkun Metro -
politen müzesindedir.) 

Sardis harabelerinde bulunan bu 
altın sikke Krezüs günlerinde darbe • 
dilmişti. Şimdi Nevyorkun Metro • 
politen miizesindedir. 

larmı gördü. 
Krezüsün sarayındaki masalar. 

iskemleler ve Jiğer mobilyalar 
hep som albndal\dı. Bu altın eş
yanın kendisiyle birlikte gömül• 
müt olduğu sanılmaktadır. Eğer 
bunlar eski günlerin mezar hırsız
ları tarafından ~alınmadı ise hali 
toprak altındadırlar ve hükiime
timizin oralarda yapmakta oldu• 
ğu araştırmalar sayesinde günün 
birinde meydana. çıkmaları muh
temeldir. 

Lidyalılar hcıyatm güzel şey
lerini seven insanlardı; şık elbise• 
ler, güzel taşlar, pahalı halılar, 
kokulu kremler 'l'e musiki, bu a
damları sevindiren şeylerdi. Yü
nün nasıl boyanacağım ilk keşfe
denler bunlardı. Lidyalılar ayni 
zamanda kuma· oynamasını dA 
severlerdi. Şim-.li tavla oynaJığı
mız zarları bun~ar yapmışlardı. 

Sardis harabelerinde birçok da 
zar bulunmuştur. 

Kazıcılar Sa~dis harabelerinde 
birçok eşya ile birlikte tunç ayna
lar, cam şişeler, mermer heykel .. 
ba,ları, kabartma nakışlar ve ga. 
yet nefis işlemeli sütunlar da bul
muşlardır. 

Endüstri ve tı c..aretin bu kadar 
zenginlik getird:ği bir yerde bi • 
zim anladığımı?: biçimde ahlaki 
kaideleri tanınmıyordu. Orada 

Serhtuı tarafından yenildikten aonra dlri din ,,akılmak 'Dzere odwt 
yığınına çıkanlan Kral Krezil8 dünyanın en zmgl.n adamı olduktan bctf
ka galiba yaman bir bazirg&ulı. Çünkil odun yığınının üstiJne çıkmış. ' 

~n bile ne yaptıy8a yaptı; lran kakam Serlııw kandırarak kendini ö-
lümden kurtardı. tl · 

hayatın yegane gayeleri lüka ve 
zevkti. Lidyalıhır her feyi ve bil. 
hassa bol bol harem ağaları satı· 
yordu. 

Sardisin gözettiği amaç, bü • 
tün medeni dünya dan müıteri çek 
mekti ve bunda da çok muvaffak 
oldular. Parisin bugün bütün yü -
reğiyle istediği !eyi Sardisliler 
hem de fazlasiyle baıarmışlardı. 
Onlar eaki günlerin zevk ve sefa 
merkezleri olan Babil, Sur, Korent 
ve Ninuvamn her ıeyini kendi şe
hirlerinde topladTlar. Ayaklarına 
kadar gelmiş olan alıcılara o ka· 
dar zevk ve neşe verdiler ki bu 
tacirler bütün p.ıralarını orada 
harcıyabilmek iç;n sevinç du}'ar -
dr. Orada dünyanın sair yerle -
rinden çok daha iyi tarap bulunur. 
yemeklerinin tat ve nefaseti hiç 
bir yerde bulunamazdı. Hele ka• 
dınlan en uslu melekleri bile baş
tan çıkaracak k.ıdar güzel ve iş
veliydi. 

Burada herkes parlak renkli 
kuma§lardan, topuklara kadar i " 
nen uzun ve bot entariler giyerdi. 
Prenslerin elbiaeleri de altın su
malarla iılenmi1 lacivert renkli 
kaftandandı. 

Kızlar saçlarını altın sırmadan 
bir çatkı ile bağlardı. Kulaklar kil 
caman küpelerle süslü, kollar dir
seklere kadar bil~zikli, gerdanlar• 
da kıymetli taş{ardan gerdai1hk~ 

lar; ayak bilekleri bile altın hal· 
kalarla bezenirdi. Herkes lavan
ta sürünürdü. Yiizler kozmatik ve 
aHıklarla güzelleştirilirdi . 

Sardisin kapalc çarşısındaki kü · 
çücük dükkanlarda Şarkın bütün 
mahsulleri satı1 ırdr. Çar~ıda her 
hal jçin birbirinden ayrı kısımlar 
vardı. Bi?hassa c-cricilik ve sırmı:ı 
işlemeli deriler ıusmrnın dünyad-.a 
bir eti daha yoktu. 

Iüezüsü odun yığım üstünde gös 
teren bu resim kabartma olarak bir. 
vazo üstüne yapılT1UŞtf. Vazo Sar -
dis harabelerinde bulunmu§tur. 

Çartının en görülecek kxsmr ko-
ku, krem, pudra ve düzgünlerin 
satıldıği yerdi. Burada yapılan 

kremlerin esası hep aafrandı. En 
pahalı lavantahra "A~k yağı,, adt 
verilmekteydi. A~k yağlarının ko
kusuna hjç bil· erkek dayanamar 
mı~! Bunu kokhyan adam bütün 
üzüntülerini unutur ve muvnkkat 
b ir zaman için kendini san.det için 
de sanarmı~ ! 

Erkekleri ald~tmak zor bir i~ 
değildi, fakat o.!1.lara bütün para
larını harcatma.-:., o zamanın ta
sasız ve şen günlerinde biiyük bir 
marifet sayılırd~. 

Bütün bu tic~reti miimkün kı • 
lan altın madenleri Kral Krezfüıün 
kontrolü altmda) dı. Altın hala 
yerli yerinde dmmaktadır \'e bu
günkü Türkiye, yurdu Krezüs gün. 
lerinde olduğu k:-dar zengin yap

mak için o macknlcri a:r<\ :tınr:ak

tadır. 

A.hmet Ekrem 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi .,. . 
Balkanlan Ölüm tuzağı ue puşu geri 
haline getir mi~ olan teşkillıtın iç IJÜZÜ 

Tefrika Noı 

Yazan : 
Stoyan Krlstof 

28 -Bunun üzerine Çernozemaki 
Bulgar polisi taraf mdan yakalan
mıı ve Sofyanın beıinci belediye 
mmtakası tevkifhanesindeyken, 
orada gene bir :katilden do,ayı 
bekletilmekte olan diğer bir Vm1 

ro tethiıçiıi onun koluna bir ku -
ru kafa ile çaprcız iki kemik döv
müttü. itte bu kol dövmesinden 
Fransız polisi Marsilya facia11n • 
da ilk ipucunu elde etmitti. 

Çernozemski iJe yakından ah -
baJ? olmak güç bir it olacaktı. Çün 
kü bu adam söz söylemez, sakin, 
çekingen ve burnunu kitaptan hiç 
kaldırmazdı. O ne cigua, ne de 
içki içmediği gıbi et de yemezdi. 
Tuhaf değil mi? Eti kesmek ıu -
retiyle hayvanlara zulum yapılı • 
yor diye ağzına koymazdı. 

Kendisi orta boylu, esmer ve 
genit omuzlu olmakla beraber cı
lız, ufak tefek bir adam gibi gö -
rüniirdü. Sol ayağı anadan doğ ... 
ma kısaydı. 

1930 da Naum Tomalevski'vi 
öldürdü. Bu adam 1928 yılına ka 
dar lvan Mihailofun dı~ ;~}eri mü
§aviriydi. Fakat o yıl aralarında 

aıağıda anlatacağım anlaşmamaz 
lık çıkmııtı. 

Çernozemski'nin adiyle Manil· 
yada öldürmüf ()ıduğu Yugoslav 
Kralı birinci Aleksandr'ın adı a -
rasında çok tuh3f bir benzerlil· 
vcu-dır. Slav dilinde Çernazemski 
"kara toprak,, demektir. "Kara -
yorgiyeviç,, de gerek türkçe, ge • 
rek rumca "Kara Yorgi,, yahut 
"t r~ n kara ~ürücüsü,, anlamt~ 

11a gelir. 
Çernozemski 1899 yıhnda lşHp 

7akınlarında Patrik adlı bir köy 
de doğmuştu. Bu köy ıkinci Bal · 
kan savaşında tt\mamiylE yakıl -
m19 ve bir daha yapılmamıştır. 

Katilin kar~ile bnhası timdi 
Bulgariıtanda mu-hacir olarak ya
§amaktadrrlar. Marailya faciaaın -
c!an on sene evvelisin-!en beri Çer 
nozenski Makedonya ihtilal ko ~ 
mitesinin üye&i idi. Alebandroff 
Vı:hroyu diriltir diriltmez ona il -
tihak etmişti. 

Vmronun yeniden kurduğu nü· 
fuz ve salahiyet büyüdükçe deli -
kanlı ıefinin de adı büyüdü. Bu a
dam çevresine hep adı işitilmemit 
gençleri topladı ve bunları kendi 
sine en yakın yardımcı yaptı. Mi
hailoffun böyle kuvvetletmegiJe 
yeni yeni dahili çarpıımalar da 
baı gösterdi. 1924 kıtı baılıanıgı· 
cmdaki buhranda Vmronun göv • 
desine ameliyat yaptığı zaman 
gövdedeki kangranlı parçayı ke
•ip atmamıı, ıade<:e yarayı dike
rek kapamı§b. 

İ§te 1928 baharında patlak ve
ren buhran bu kesilip atılmıyan 
kangrandan çıktı. Mihai'loff hiç de 
istmiyerek yarayı yeniden açtı ve 
tekrar neıter vurdu.. Ancak bu 
defa vurulan nıeıter sık ıık bıçak 
yemi§ olan ihtilal teşkilatına pek 
ağır geldi. 

1928 baharında komiteci itle
rinde bir durgmıluk görüldü. En 
son büyük cinayet kinunusanı a
yında Mara Buneva adlı kızın Oı
küp vali muavinini öldürmesi 
olm§tu. Sofya kahvehaneleriode 
ve siyasal çevrenlerinde Makedon 
ya ihtilalcdan araaında kavgalar 
yapılmakta olduğu fısıldanıyor • 
du. Gerçekten de bir takım rahat~ 
aızlıklar baş gösterdi. 

Merkez komiteıinin müddeti 
bitm i~ti. Şubat aymda bir kongre 
için hazır Irklar yapılmıştı. Toplan 
ma tarihi Mihailoffun ittifakla 
Aleksandroff yerine ıeçilmesin • 
den, günü gününe tam üç sene 
ıonraya tesbit eilmi§ bulunuyor • 
du. Fakat nisan ayı olduğu halde 
kongre .:laha toplar.ıı.~amıştı. 

General Protogeroff yeniden 
baş ağrıları veriyordu. l van Mi • 
hailoff 1924 te Yukarı Cumada 
yaprlan temizlikte bu generalr da 
yok etmemiı olduğundan kendi 
kendini bir tü1 lü affedemiyordu. 
Hava çok ağırlaşmıştı ve ortalıkta 
bir fırtına patlaması yakmlafmış 
gibi görünüyordu. 

Yeni buhranın inkitafını ya -
kından takib etmek için Sofyada 
kalmak istiyordum. Fakat Şikago 
Deyli Niyüz gazetesnin Avrupa di 
rektörü Paul Seatt' dan aldığım 
telgraf derhal Selanıiğe gitmemi 
emrettiği iç.jn oraya gittim. 
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TY ırk k.n~o 
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Haydut Parker yumruklarını sıkarak, Neclaya: 
" Kaltak, seni dişlerimle parçalayacağım ! '! 
diye bağrıyordu. Polisler, mezarhktaki cesedı 

tarassut ediyorlardı! 
Perkerin odaımdayız ... 
Necla yatakta yatıyor. 
Tom ayakta. 
Parker yumnıklarmı aıkarak 

bağırıyor: 

- Kaltak! Bu parayı banka
dan alamazaa.m, ıeni dişimla par -
çalıyacağım. Tomla benden gili 
bir yere mektup mu gönderdin .. 
Bu it neden altüst oldu? Zabıta 
neden mezarlıktaki ceıedi muha -
faza altma aldı? Bugün Hopkin • 
sin ceıedini mezarlıktan kaçın • 
caktık. •• Mezar bkçiıi ile uyuf • 
muştuk. Birdenbire mezarı polia • 
lerin P.rdığIDI gördük. Bu işte se
nin parmağın var mı? 

Sonra T oma döndü: 
- Seni de poliae yakala.taca • 

ğmı .• Alçak köpek •• ! Dün saat ilki· 
de burada yoktun .. Aradım, bula • 
madım •. Nereye gitmiştin? 

T omun birıeyden haberi yok • 
tu. 

Parkerin telat ve hiddeti hiç de 
yerinde değildi. 

Tom: 
- Ben size fenabk yapamam ••• 

Bu, elimde değildir, dedi, beni a
radığınız saatte aüt almağa git • 
miştim. Ben Neci.Aya ka.pdacak bir 
adam mıyım? Siz beni yeni mi ta· 
nıyorıunu? 

Nedi bir aralık bu iki haydudu 
biribirine tutu§turmayı dütündü. 
Böyle bir rol çevirecek olursa, bel
ki de bu mahpustan yakaımı kur
tarabilecekti. Fakat aılı haydut -
ların daha müthi, işkencelerinden 
korktu. Ağzını açıp brr §ey söyle
yemedi. Zavalb Necla, günler geç
tikçe artan büyük bir ümitsilik 
içinde kıvranıp duruyordu. 

Çok muztarıptı.. Mütemadi -
yen ağlıyordu. &,ını kald§rdı .• ve 
Park.re gözlerini dikti: 

- Demir kafes içine bir kuş 
gibi kapadığınız bir insandan ne 
şüphe ediyorsun? Ben aana fe -

nahk yapacak bir vaziytte miyim? l 
Sonra Toma döndü: 
- Sen çok ·dürüst ve namuslu 

bir adama benziyorsun! Ben sana 
Mister Hopkins hakkmda bir ~ey 
söyledim mi? Haydi, doğruswıu 
söyle •• 

Diye yaılvardı. 
T om batım ıalladı: 
- O beni çok iyi tanır.. Ona 

f enatık yapmak, benim elimden 
gelmez •. 

Diye cevap Yerdi. 
Parker hiddetinden yerinde d~ 
mıyordu.. 

Polia müdüriyeti o gün (Hop
kint cinayeti) etrafında yeniden 
tahkikata girltmitti. 

Parker bu yeni faaliyetin ae -
bebini anlıyamıyordu. 

Dört saattenberi Miı Margrit 
de gelmemitti. Halbuki Margrit 
bir ıaat içinde, gittiği yerden dö
necekti. 

Acaba Margarit yakayı ele mi 
vermitti? 

Parker, Neclanm oduını kilit
liyerek Tmla beraber, kendi oda -
sma çekildi. 

M.arp.ril.iı;a geci~i P.,.ı;.keri 
çrklırUY.ordu.' ~ , . .· _. . 

Margarit yakalanmışsa, Tom -
son onu, muhakkak ki, itkence 
ıandalycuına oturtarak herıeyi öğ 
renecekti. 

Margaritten kolay kolay laf al
mak kabil değildi. O, ağzı sıkı bir 
kıadmd1. Parkr onu az mı dene· 
mitti! 

Fakat, T om.sonun (işkence san
dalya11ı) na oturan insanda kuvvet 
ve cesaretten eser ~ ~ ' t" J ırdı? 

Margarite gelinceye kadar, n!! 
meşhur ve azılı cauavarlar bu san
dalyaya oturunca, bütün yaptık -
larını bülbül gibi söylemişlerdi. 

Parkerin endişesi saatler geç -
tikçe artıyordu. 

Bir aralık dışardan akseden 

garip uler İfitti. 
T omu gönderdi: . 
- Git, bak .. Evimizin etl'Sfı 

da yabancılar dolaşıyorsa, h~ 
bodruma inelim. d' 

• 1 
T om üıt kattan alt kata ırı 

Etrafı gözden geçirdi. Arasır• . 
ÇUfan gece kutlarmdıan batk
teY göremedi. 

Yukanya döndü: 
- Meydanda şeytanlar bile 

lqmıyor. Merak edilecek bir 
yok. 

Parker bu aadık adanınıS 
inanmıyordu ..• Yav&§ yavat z~ 
katına indi. Evin be tarafını ti 
ceasüs etti. O da arkadatı 1° 
gibi, uf ak bir gölge bile görJll 

- T omu eyhude yere bst1~ 
dım. Bu adam baııa nasıl fenı' 
yapabi'lir? Beni ele verirken, 1'd 
di&inin de kanunun pençesine 
,eceğini düşünme mi? 

Diye mmldanarak tekrar 1" 
karıya çıktı. 

T omun yüzüne dikkatle b3 
- Ben burada yokken, 

evimizi sarana ne yapacakırıı 1 
Tom gülüı:medi: 
- Bunu her gün sornı 

UH.nmadm mı? Ufak bir tehJ 
görürsem, Türk kızının ağzı~~ 
kollann:r bağlayıp bodruma iJ1"" 

receğim. 

.- inerken bu odanın 
mmı krracakam ! Ben uaktaıı , 
rada bir tehlike olduğunu bu 1 

retten anlryacağım. 
- Evet. Bodnmıa indikten 

ra, eski ıu yolu haznesine 
izimi kaybedeceğim. 

- Böyle hir tehl~ke ile k 
la,ırsan, Neclayı ıu hazr.eti 
saklar ve beni (Jüli) nin oda 
ararım! 

- Şüphesiz. 
Parkerin hiddeti geçmeğe 

ladr. 

ilk önce Stefan Petkof Sirketo 
kumandası altında.ki Veless böl
gesi çetesinde komiteci idi sonra 
da Todor Alekaandroffun kendi 
~etesine alınarak orada hizmet 
etti. ihtilal komitesinin idama 
mahkUm ettiği adamları öldürmek 
te göstediği kurnazlık ve yiğit -
li:k için Aleksandroff onu V mro -
nun cezlarnı tatbik eden fırkası
na yükseltmis+!. 

Oşehkde~~sba~~gocmda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T omun ensesine bir tokat 
du: 

- Merak etme .. Pa!-8-nnı 1 
derdiği paralar bizim cebiırıiı~ 
recek. Zabıta memurlarilıe bO 
makta devam edersek, Jüliyi 1 
bula k~dar göndereceğim· 

!tlakedo~ya karışıkhğı 
lvan Mi'•ai!offun kmk dökıik 

MaLedony& arabasını s"'rz:ıeğe baş 

lıyah üç sen-e olmuştu. Mihailof ~ 
komünistlerle olan kozunu paylaş
mıştı. Gerçe Viyanada kendileri· 
ne ''Birleşik Vmro,, adını vereı. 

ve "F ederation Balcanique,, diye 
bir çok lisanlarda siyasi bir mec
mua ne~re..!en küçük bir grup var
dı. Lakin Makedonyada iş gör -
mekte olan V mro asil ve gerçelc 
komite itli ve lvan Mihailoff bu 
Vmronun başkanı idi. 

Petriç vilayeti içinde tüf ek men 
ziıline yakın hiç bir yerde bir ko-

•• •_s. •• •• ., •• ...,.!.. k k b 
aıunt;n yuzunu gu.;~ernıe a a · 
~ayılığmda bulunamazdı. Bun -
<'l:an ba~ka Sofyada Resseu'lu An
dre Liyapçeff başvekildi ve bunun 
da cok manası vardı. 

Yun.an hükUıneti Naneff ve Kula
liata adlı iki komiteciyi idam etti
ği gün ben de Nivyork Heraldın 
Parist çrkan nüshasını almı,tım. 
Bu gazete Sofyadan aldığı bir tel
grafa göre lvan Mihailoffun öldü 
rülmüş olduğunu bildiriyordu. 
V mronuıı iç dl!rumunu çok ya -
kın:ln bildiğim için bu telgrafa 
inandım. 

Havadis meğerse mahsus orta
lığa yayılınş ve Belgı-ad dahiliye 
vekaletinde ulusal müdafaa kıs -
mı direktörü Zhika La.ziçin öldü
rülme teşebb~i.sü dolayısile ortaya 
böyle yalan bir şayia çıkarılmı~b. 

Bu zat ulusal müdafaa §efi ıı
fatil~ Makedonyalıları bilh'1-ssa 
takib ediyordu. Laziç kumandası 
altında l rtanbuliski taraftarların
dan binlerce kişi Makedonyalıla
ra rahat vermiyo::du. 

Laziç günün birinde lvan Mi -
hailoff a kendi ilacından vermek 
istedi. Yani Mkedonyalıların kul
landıkları ayni yolu tutturmak is
tedi. Belgrad hük-Urnetinin istih -
dam etmekte olduiu Bul2ar siva-

- Yaman adamsın, par 
Bne detektif mektebince yrll 
okusaydım, senin yanında bul ... 
duğum günler iç~nde gördii 
deraeri göremezdim! 

- Daha bilmediğin ve gö 
diğin ne dersler var ama .. }'le 
dn önce kafanı törpüemek ti. 

- Herşeyim senin linde· 
duruyorsun? Törpülese ne·· 

V mro komite.-;:ileri pusuda 

- Bu törpü marangoz tö 
süne benzemez Tam! ZabıtaY 
latmak ve yakayı le verıneıııe 

' çin, ;eytanları bile k:ıçrrta.ıı 111 

sal mülteciler arasında !van Mamı 
çiloff adlı bir a dam vardı. Bu a • 
dam aldığı vazifelerde sadakatle 
hizmet etmi~ olduğu için yanında 
biı· kaç kişi ile bh·likte Mihailoffu 
öldürmek üzere Makedcnyaya gön 
derildi. Bu işi gördüktca sonra 
şayet yaşamakta dev a.m ede:.-ıe 

Bel-gı-ada dönet:e!i ve bi~· milyon 
din.arlık bir mükafat alacaktı. 

M_omçiloff a la~ım olan pasa· hiş bir zeka l·azım. 
port ve para veı·ildi. Belgruttançı- Tom §aşkın şa~kın ust11

' 

karak Ma'-cdonyaya gh-di. Ma·:as yüzüne b~!:ınn:ken, Par!~er P 
trı-da söylenilen bir adam :fan bir nu ya.•tr: 
t 'h l..l k y E b u ~··i'teıı a~anca a • ı tan sonra umı.n - en u t;cc ~nar;; ... • d' 
1~k~donyasına gitti. Buta rian be~ aimadan uyt.1y&.r.ıo.m , ele I~· 

Trakyaya geçti ve be§ yıl önce :ı:- Hnin o :fo.srn!\ !:adar git!l1e ~i 
. ya.sal g cçT<:!n clar:ık t~~·kdtiif H:ıy-Ji r;ör..,y'm ı;ı::n~... Ver 
Bulgaris~aıu :;ird< t:ıl:m:ı~ı u:ıutma ! ıJ 

(Devamı var) (D3TJ2fll' 



HABER - Alitam poatur 

Coenk haftası 
lfediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

Pariste oynanan temsili maçta - --- - - - - - - ~ 
\Dinarh Mehmet 

38 
~ ıo - 93S tarihli çocuk sayfa.. 
le4flll resimli bulmacayı dofnı bal
l'ı~ arasında birinciliği Beyoğlu 
~)f da 52 numarada Remzi, 1 · 
teıt.ıt Sıraselvilerde 197 numarada 

zanmışlardır. 
BiRER ŞiŞE KOLONYA 

il: KAZANANLAR: 
~~UStaf apaşa 28 nci ilkmek. 
..,. kaı ~nıf~n 115 Osman, - Eren ~ 
, 8e hsesınden llhamiye, Hidayet. 
"-de:o:ıu Sen Mişel mektebi talebe. 
•-.ı ernzi, - Süleymaniye Ka • 
_, ~edrese sokakta Mitat - Bakır · 
'1ae rt11eı flkmek. 180 Necil. - • 

0ıı il MENDiL KAZANANLAR 

Galatasaray lisesi Ortaköy ıubeai 13 
No. 1157 Zeki Tahsin - Tab.lm Ka · 
zanenaa pembe aobk No. 12 Hamdi, 
- Beyof1u Eıııeyan mektebi M. A. Ha. 

Paris Viyanayı 
taban - Beyof1u Elmadağı Mekb 
çıkmazı 1 ' - Beyoflu 12 nci ilkokul Çok 
46 Leman, 

6 - 5 yendi 
heyecanh olan bu maçta 
30 bin seyirci vardı CETVEL KAZANANLAR: 

- Kabatq Omer Ani mahallesi 
11 Mahasin, - Beyoğlu 45 nci ilkokul 
sınıf 5 251 Mari, - 44 neti mektep 333 
Kemal Ozan, ...!.. Cerrahpaşa Hubyar 
mahallesi büyflk tulumba sokak 27 
Gülerulu Dopn, - 27 nd mektep 44 
Sellmettin, - Samatya 5 Fahri, -
YAZI DErl'ERl KAZANANLAR: 

Paris ile Viyana şehirleri arumdaf kalmışlar ,.e neye uğradıklarını p · 
yapılan futbol maçını Parbıliler 6..S şırmrşlardır. On beş dakika içinde 
kazanmışlardır. Her iki şehri hafta • Fransızlar arka arkaya dört gol ya.. 
lardanberi alakadar eden bu mühim parak Yaziyeti 6 2 lehlerine çeTir • 
maç. Pariste Payç des Prinees stadın· mlşlerdir. 
da yapılmış Te mlisabakada :.> binden Halk bu muvaffalayeti çılgın te · 
fazla seyirci bulunmuştur. zahürat ile karşılamıştır. işte işin tec: 

Aradaki sayı farkından da anlaşı .. rübesi asıl bundan sonra başlamıştır. 

Amerikalı Breudel 
ile çarpışıyor 

Buıün Pariste Wagram salonunda Di 
narlı Mehmet Ue Amerikanın meıhur 
serbest güreş şampiyonu Breudel 
çarpışıyorlar. Dinarlı Mehmet Yunan 
şampiyonu Jim Atlasa karşı kazan .. 
dığı parlak galibiyetten sonra Paris • 
te büyük bir şöhret kazanmıştır. 

Fransız gazeteleri Dinarlı Mehme • 
din Amerikalı ile yapacağı güreşe e
htmmiyet ,.ermekte n neticeyi alaka 
ile beklemektedirler. Dinarlı Mehme • 
din kuvvetinden uıun uzadıya baMe _ 
dfyorlarken Breudelin de serbest gü -
reşte pişmiş, çok usta bir hasım oldu -
tunu ileri sürüyorlar. Bakalım netice 
ne olacak? Bu hususta alacağımız taf· 
sllatı okuyucularımıza hemen bildire
eefiz. 

Cim 

aıt ~anbey 193 Mustafa, - Feriköy Abaray Llleli apartıman 1 ncl da· 
--~ - Haydarpaşa Demiryollar ire 34 Kemal Azar, - Karag(imrtik 
.. })tısı 

1 
Vahap, - Jile sahili ma. 50 eCmal - Kararilmrük 50 Yılmaz, 

"-.... 4 Ninzt - Bağlarbaşı 60 Ay - Feriköy avukat. caddesi orta kir 
~ -~eYoflu Bulgar ilkmek 4 nci ceralık sokak 3 - Muhabere Taksim 
ltJ ebesiden Spor Sinop. K. Tetmen B. Avni kızı Tanseher Ta· 

Şta PAKET NANE ŞEKERi mef - Selçuk kız ertik okulundan 20 

Jacağı veçhile müsabaka baştan ni • Galibiyeti tahtı emniyete alan Paris 
hayete kadar çok zevkli ve heyecan • liler bu netice tizerine ıevtemltler VJya 
lı olmuıtur. Bilhassa ikinci devrenin nahlar da billlda canla hafla oyna • 
sonlanna doğru müsabakanın aldığı mağa başlamrılardır. Bu halde bekle 
cereyan halktaki heyecanı son haddi - nilen netl~yi vermiş bu sefer de Vi . Lo n do s 
ne çıkarmıştır. Maç başlar başlamaz yanalılar arka arkaya Uç gol yapmış.. • 

'1.t KAZANANLAR: Sabahat, - DarU§§8faka lf8esinden 9 
~ ~radiye mahallesi birinci yeni lsmail Oktay, -
4lo t(k Aliye, - 44 ncü okul sınıf 3 KARTPOSTAL KAZANANLAR: 
ll,. ı~t, - llhamiye Hidayet, Ertn - Vefa erkek lisesinden 183 Mah 
~ tk talebesinden. - 84 Davut • mut, - Cumhuriyet orta ok11l 275 Gü • 
btttu 111u sınıf 3 80 FikretGiray, - ner, - B. 11 nel mekte 311 Bülent 
~latan U7öz SUleymaniye 9- Kan Gtinoy, - Beyollu 12 ncl mektep 213 
''~ r Sabunahane sokağında 34 Ma Nejat, - Dartlşpfüa 119eaindea 9 Is
lıtr ..... Orhangazi caddesi 3a R. Je · mail Oktay - Nişantq Kodaman SO• 'h 8lıeşiktaş Valideçeşme Bakkal kak 91 Selma Ozaral. - Gedlkpqa 

Viyanalılar hücuma geçmişler ve Pa lardır. Maçın bitmesine on dakika ka- A m er 1 k ada ye n ı I d 1 
rialilerl bet dakika kadar sıkıştırnuı • la vaziyet 6 • 5 olunca, Parislller ge • Amerikan sistemi dünya güreş pm 
lardır. Hatıl bu aralık bir gol blle at· çirdikleri tehlikeyi anlamışlar ve ken. piyona Dan O' l\fahoney Yunanlı Jim 
mışlardır. Fakat yavaş yavaş kendi • dilerini gUclilkle toplıyabilmlşlerdir. Londos ile Nevyorkta Madisen Spqua,· 
terini bulan Fransızlar, hMdmlyetl ele işte bundan sonra Parislilerin ka· da güreşmiş ve bu müsabakayı Jlm 
almışlar, evvell müsavatı temin ettik zandıklan galibiyeti elden kaçırma • Londosu terke mecbur ederek kazan • 
ten sonra devrenin ortalanna dofnı mak Vlyanalrlann da hiç değilse be· mıştır. 
da plfblyet sayısını çıkarmıtlardır. raberllii koparmak için mücadeleleri Bugüne kadar karşısma çıkanlan 
Bu sayıya Vtyanahlar mukabele et - görtileeek bir manmra teşkil etmiştir. güreşçilerin hepsine pes ettiren Amc. 

taıtkı RaYmakan kızı Sabit Aybek1 26 A. Cesaret, - Bayan Emestina SU· 
mekte geeikmemiıler ve birinci devre Top bir kaleden diler kaleye me - rikalı Dan o•Mahoneyin bu son gali • 

"-tt S n Gazipaşa ilk okul 4 üncü mer 79 - Kadıkl7 Yotu~u hasırcı 
'•ı 5 ~r Sami - Kadıköy 10 nea başı sokak 911 - orta okul talebesin 
'~ • 179 Seniha - Edirnekapı den 79 Rezan Alpagat, - Fatih 11 nd 

2 • 2 berabere bitmiştir. kik gibi gidip gelmeie başlamı~ halk biyeti kendisinin bu çeşit güreşte çok 
ikinci deTre, kunetler arumda da heleeandan a!abi raşeler ~eçirmiş- mahir olduğunu bir kere daha ispat 

tevazün olan maçlarda ender ıöriiUlr, tir. etmiştir. 

lltlt k SOkak 11 llhami. ilkmek. sınıf 5 99 Hikmet Unal, - Or. 
bir cereyan almıştn'. Devrenin batlan. Bu çetin mücadelede nfha7et Paris · Dan o'Mahoney kendisinden o ka · 

, ~ KiTAP KAZANANLAR tamek blrlad sınıf 379 Sami O. GUr. 
11. ~ 111 Tevhide , - KUçllk pan - Nakllhet mahallesi p)'Jl' oflu S. 
'S - Sllleymaniye 29 Nesrin, 45 B. Sftheyll Nqet, Sllltanahmet -

gıeı 'her iki tarafın da miitekabll hU · iller OstOn gelmlt ve emsaline nadir dar emindir ki bütün dünyadaki gü • 
camlan ile geçerken, birdenbire Vl - teudUf edilen bu zevkli maçı 6 • 5 ka... reşçilere defi atmaktan önüne kim 
yanalılar bir goJ yafmunma maruz zanm11tır. pkarsa çıksın güreşmiye hazır oldu _ 

tunu ilin etmektedir. 
"S:ı erkek )f.sesl 1112 sınıfta Çapa 31 nd ftkmek. sınıf 5-% 292 Nu. Buz üzerinde 
~- n 818 - Dal'11tpq& orta ri Yılmaz, - Boyaeıkly 115 Btilent Hokeyde 
~ llahmu~ - Çal"şlkaprcla il Varol, - il. Ork1111t V°lfH •de abaa 
s~ Beyoflu Mahmutata 70 IAtlt eobk 5 Bqlktq - ~ Cal PARIS •o_,....._.. Nedim, - Vefa il.sesi yan Samatya Mlidafaal Milliye cadde 

VCZCCDLCK 

Amerikalı 
Kieffer ~1 "':ı.ı1ıaı Şefik Aytuf, - "

1112 
- Londrayı yendi 

- 1-935 cumartesi yapılacak Parla Lonclra arasında bu berin. 400 metre sırtOstO 
l•k 1 · de yapılan hokey maçında Parlsliler dünya yüzme 

10 1 maç an ~faik blro711ndansonra Londrab· rekorunu kırmış 
11 9 3 5 1 k lan 7 • 2 7enmiflerdlr. "' • pazar yapı aca Pariste yapılan bu maç halkta o Peştede Amerikalılar ile Macarlar 

I • k ı kadar bilyttk bir allka uyandınmıtır arasında yapılan ylizme müsabakala • 

"" 1 maç arı Jd pek çok kip maçm yapıJdrfı Pala ·I nnm kiffesfni Amerikalılar kazan. 
t,..._'r •tadı: Alan gözcü.sil: Şazi Sllleymaaiye - Gilnet A talamJarı Is des Sports salonunda yer buJamı • mıştır. Kiefrtt dört yüz metre sırtil8tfi 
~ t.e;b

11
Ja 11a&t 14,30 da hakem, Halit Ezgii. yaraş dönmek mecburiyetinde ka1mıı · 

1't "-t 1~ ~r - Anadolu B takım · Yaa hakemleri Feridun Kılı~ Rıfkı tir. 
>tter ~da hakem, Şazi Tezcan. -------------"-t 11lıhabs Çe - Topkapı B taktmlan Mehmet Ali, Saim Talu. B 1 s .• k 1 et 1 e 
... -, hake "1 .. •I T ı,ttrak edecek aporculann huırla · l •llcaı m, ~ ezean. 

"'111t, ... &tadı: Alan gözcUsU: saım naaalondasaattam 10 daso)'11nm11§ Dünya sür'at 
ı.. llt'k olarak balanmalan rica olunur. 
~·- 0ı-"" .. -ekoru ~ hak .c.yup H takımları saat 13, 

dllnya yüzme rekorunu 7 samye kır • 

mıttır. Eski rekor 5 dakika 30 saniye 

"10 ile Japon yhUdisU Kotona alt 

bulunuyordu. 

Almanlar s,, e111, Saim Turgut, Istanbul su Sporlan 
'-at l~~anıye - Güneş n. takımlan kultlbtlntln 

5''11 hakem, Saim Turgut. 

İtalyan bisikletçisi Gufseppe Olno Bir günde on rekor 
MJlln Volodromunda yaptıfı bir tec-
rtlbede bfslkleUe antreniraUz saat diln k I rd 11 ar Ctler ~r stadında: Alan gözcüsil: yDrDytlşlerl 

n.... aratay, 
tı -.-ıak·· 

ya rekorun• <45,190) kl1ometreye çı .. Olimpiyatlara hazırlık olmak tlze · 

ı~l 1?- Feneryılmaz A takımla J.stanbal Su sporlan atletizm kap. kannl§tır. re, Alman yiiztieUleri Brenede yaptık· 
tanlıtmdan: Bu rekor bisiklet Aleminde hari • it .. "ıtbu~e hakem Şazi Tezcan. 

tı "-t 
12 
~r - Anadolu A takım -

t>h__ .4a de hakem Sadi Ka-.. n 
Azalanmız arasmda yapmakta oL kolide bir derece olarak tellkld edil 

._ -~hah ' ...... ' 
•t lt.30 çe - Topkapı A takımlan 

dolumuz ,,Urllytif ve kır koıulanm mektedlr. 
-----~~-~--~----

~-._hak hakern, Nuri Bosut, az olan Türk atlet kadronaa yeni e

~;a:~~a~~at Ozışık, Ekrem Jemanlar kazandırmak amaeile kOfll 

~· nÇe~ Stadı: Alan gözcü.sil: Ke - ve yftrilytlflerfmfzl bu haftadan iti • 
•t Gıaatr .:_ B haren dost ku1Up aıalarfyle ve arzu 

11 de ha eylerbeyi A takımlan sa eden her sporeuya a~ık olarak yap -

Is tan bu 1 atletizmine hizmet ve sayısı 

~~o kem Saim Turgut, mata ve kendilerini davete .karar ver 
S de :.k EYiip A takımlan saat dik. 

em l.M. Apak. 

. ~lleş knlDbft işi 
lı llt""" C11111a to aı, lltf luılflb Planan merkez heye 

Koıu ve yürllytişler bir çok semt 
ıpçlerlnl llgllenmesf l~n değftfk sa. 
lullarda yapılacaktır. 

l - llktepin ayr l~deki faaliyet 
sabaeı Şitlfdlr. Sporculann soyun • 

Londra 
Brllksell t O yendi 

Briikael ile Londra arasında yapı • 
lan futbol maçını Londra LO kazan· 
m~tır. Bu maçta Londra çok hlkim 
oynamıt olmasına ratmen ancak bir 
sayı farkla galip gelmiştir. Londrah · 
Jar gaUp geleceklerinden emin bu • 
lunduklanndan fazla gol çıkarmağa 
çalışmamışlar daha ziyade futbolde 
\'&Sil olduklan teknik ve inceliği gei5. 
termişlerdir. ta '"'laııu 111 Untın birinci k8meye 

tıa,'tt teddedf1 Uvafık bulmamış ve ka • 
h tı f 11tboı h lllittL Dtln akpm topla • 
• '~it •e e1et1 bu karan mUnaka 
ttS.!~~~ kutübünun btrtn. 

malan için Tramvay §lrketinfnden bir -------------
alon temın e&lmlftlr. Tamışvar bugUn 

~ llrra~ dair Ttrdltf ka-
1- Q• -._

1 
iştir. 

•• -.~ ola: Bntimilzdeki hafta top • 
~--tlr~erkez he:t:tl l~anıda 

2 - 10-11 935 paar ıtlnil f aalt,.et 
ytlrll7'1f olup Sitil Tramvay deposun· 
dan Orllanfye ln§la8ı yolunu takip ve 
tramvay depo.4!1unda bitmek Uzere tak
riben 8000 metrelik bir sahada yapıla. -.. . . 

geliyor 
Romanyadan gelerek cumartesi gii 

nU Beşiktaş ve pazar günü Galata • 
sarayl.a çarpışacak olan Tamışvar ta. 
kmnnm buglln şehrimir.e ge1me8i bek • 
leamektedir. · 

lan antrenmanlarda, bir günde on re-
kor kırmaia muvaffak olmu~lardır ki, 

bu da ba§lı ha§rna bir rekor olarak 

gösterflmeğe llyıktrr. 

Kınlan rekorlar §Onlardır: 
200 metre (kadın) yeni rekor 2 daki 

ka 38 saniye 

100 metre (kravl) yeni rekor SS saniye 
200 metre yeni rekor 2 dakika 14 sa 

niye 7110 

3X100 yeni l'ekor 3 dakika 
4X100 ~·eni rekor 4 dakika :; ~aniye 

4110 

Xa>o metre yeni rekor 9 dakika 16 

saniye 4 / 10 

IOXIOO metre yeni rekor ıo dakika 
32 saniye 8/ 10 

10X200 metre yeni rekor 2.ı dakika 
2 saniye :l/ 10 

aox 100 ' 200X100 ' 50 :l dakika 13 

saniye 1/ 10 
IOOX200X400X200 , it.') ll dakika 

'9 anlre 3/10 

BOKS 
Carnera, Alma 
Nensel'i yendi 

Carnera ile Alman ağır sfület bok 
~rlerinden Nensel arasında Nev · 
yorkta yapılan boks maçında Carnera 
d6rdüncü ravuntda hasmına galip ilan 
edilmiştir. 

Dev cüsseli Carnera hasmından 61 
libre daha ağırdı. Birinci devre Nen • 
selin lehine bitmiştir. ikinci devredc
Carnera aradaki sikfet farkından i8. 
tifade ederek hasmını hırpalamaya 

başlarilıştır. Bu devrede Nenselin ka. 
J1 ffddetU bir yumruk neticesi yani -
mış ve çok kan akmıştır. 

Bu yüzden Nensel Uçflnefl-raTilll • 
du kendini mttdaf aa etmekle geçirmtı. 
tir. 

DördUncll ravuntta yarası tekrar a· 
çıldığından Nemel fazla kan zayi et· 
meğe başlamış bu vaziyet karşwnda 

müsabakaya devam edemlyeceğinl u · 
lıyarak mfl8abakayı terektmi§tir. Maç 
da 12 bin seyirci bulunmuş ve 300 bin 
frank hasrlat olmuştur. 

Bilardo için 
Amerika federasyo· 

DUDUD mtthlm bir 
kararı 

Hohlnda bilardo f ederu,ronu Mil 

toplantısında bir karar vermiştir. 
Bu karar, Musevilere karşı Alman· 

yada alınan vaziyeti protesto maka· 
mınaa olmak üzere. Alman oyuncu • 
larının iştirak ettiği turnuvalara Ho _ 
landa bllardocalarının sokuJmamaaı • 
na dairdir. 

Federasyona tabi bulunan HolAa · 
danın meşhur oyunculan .Almanya • • 
da yapılacak turnU\·alara gitmemefe 
hazır oldfklannı btldirmlştir. Fakat 
Almanyadan başka mesell, Fransada, 
Belçikada veya diğer bir memlekett.e 
bir turRu\·a yapılıyor \'e buna da Al • 
man oyunculan iştirak etmi§ buhmur 
sa kendilerinin girmesine mAni ohm· 
mamasını istemektedirler. 

Eu yüzden federasyonla oyuncu · 
lar arasında ihtilaf çıkmıştır. 

Oyunrular kararın bu şekilde de -
ği tirilmesine murnfakat edllmedili 
takdirde Dolanda şampiyonasına srir· 
mf:yeeeklerlni blldlrm.lJlerdtr. 
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GRİPE YAKALANMI~ BiR HASTA 
NEVR.OZıNLE 

ABU/"- EYi OLVR-

Eczanelerden 10 tanelik tüb isteyiniz. Çok karlıdır. 

1 devle ı emırynllnrı uv ıır.nnı1rı ııııımr. ı mım ı~aresı ııınıırı 1 
Muham..'"tıen bedelleri miktar ve vasıfları aşağıda yazılı {10) ka -

lem malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalannda yazı· 
lı t&rih ve günlerdeH&ydarpa.ıarla gar bina11 dahilindeki 1 inci itlet
ıne komisyonu tarafmdan aç.ık ek• iltme ile mübayaa edilecektir. la • 
teklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
kanunun dördüncü maddesi mucibince İ§e girmeye manii kanuni bu • 
lunmadığma dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu ite ait §artllame· 
ler Haydarpa§ada 1 inci itletme komisyonu tarafından paruız olarak 
verilmektedir. 

1 - 25000 adet normal hat için adi krampon muhammen bedeli 
1395 lira ve muvnkkat teminatı 104 lira 70 kurut olup 18.11.35 pazaro
teıi günü saat 10 da. 

2 - 10 adet cep voltmetreai, 14 adet mütemadi ve mütenavip am. 
permetre muhammen bedeli 305 lira ve muvakkat teminatı 22 lira 85 
kurut olup 18.11.35 Pazartesi günü saat 10 da. 

3 - 41 adet Şeytan arabaaı 7 adet bagaj arabaaı, 15 adet el ara • 
hası (demir) muham;nen bedeli 1639 lira 29 kuru~ ve muvakkat temi· 
nah 122 lira 95 ku)uş olup 18.11. 35 pazartesi günü saat 10 da. 

4 - 42 adet Bilyalı yatak muhtelif cb'atta muhammen bedeli 107 
• ini Y muvakkat temjnat 8 lira 5 kurut olup 18.11 .35 pazartesi gü • 

nü saat 1 O da. 
5 - 1000 adet küçük ve 7500 ad et büyük haaır ıüpürge muhammen 

bedeli 1580 lira ve muvakkat teminatı 118 lira 50 kurut olup 18.11.35 
pazartesi günü saat 10 da. 

6 - 35 adet Alafranga abdesh ane hazinesi famandıruı, 47 adet 
abdeıhane sifonu muhammen bed eli 211 lira. 65 kurut ve muvakkat 
tem~natı 15 lira 90 kuruş olup 21.11.35 Perıembc günü ıaat 10 da. 

7 - 6 adet Kamyon dış lastiği, 6 adet kamyon iç laıtiği muham · 
men bedeli 504 lira \'e muvakkat teminah 37 lira 80 kurut olup 21. 
11.35 Perşembe günü saat 10 da. 

8 - 200 M. Bezli ve dış helezoni telli li.ıtik hortum muhammen 
bedeli 190 lirn ve muvakkat temi natr 14 lira 25 kurut olup 21.11.35 
Per§embe günü saat 10 da. 

9 - 14 adet demir yol açıklık gabarisi ve demir aleti, 1 adet Ray 
aşınma öl~ii aleti muhammen bet:e li 370 lira 22 kurut ve muvakkat 
tcm:natı 27 lira 75 kurut olup 21.11.35 Per§embe günü aaat 10 da. 

10 - 130 düzine bezli zarf muhammen bedeli 585 lira ve muvak· 
kat leminc.h 43 lira 85 kurut olup 21.11.35 Pertembe günü ıaat 10 
<la. (6859) 

&1ki§ehir depor;una Lir sene zarfında. vurul edecek 20200 ton 

maden ltömürünün ta.hm!! ve tahliye i§i 25 - 11 - 35 pazartesi gü• 

nü Haydarpa§tld.a gar binası dahilindt: 1 inci itletme komiayonu ta· 

rafır.dan açık eksiltme il.- ihalıoıi yap!lacaktır. Beher ton kömi.irün 

tahliyMi için 3 kuruı ve tahmili için 5 kurut muh~mmen bedel ko 
nulmuıtur. 

isteklilerin 121 lira 20 kurut muvakkat teminat ile kanunun ta 

yin ettiği vesikal-ı.rı ve konunan 4 üncü maddesi mııcibince ite gir· 
meye manii kanuui bulunmadı2ına dair beyanname ile ya. ._izzat ve 

yahut eksiltme günü saatinden evvel tahriren komisyon reisliğine 

müracaat etmeleri lazımdır. Bu iıe ait f&rlnameler Eıkiıehir iıtar 
yon müdiirlüğü ile Hayda.rpa,ada 1 inci if letme komisyonu taTafm· 

dan paruız olarak verilmektedir. ( 6954) 

Kültür direkt~rlüğünden: 
Olgunluk v~ mezuniyet ıınavlarında bir dersten kalanların yok

lamalan lkinciteşıinin 25 i ile 28 i anısında bir dabc1 yapılacağından 
ilgiH ıençlerin timdi~en mekteplerine bq vurarak durumlannı aap-
tamalan ilin olunur. ( 6999) 

HABER - Alqam poıtuı 7 sor~ 1 EŞRtN - 1935 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK S 

2/ll/1936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kes1ır • 
LI,. 

Altın: satı kilogram 16.462,4741L.23.lS~.836 SO 
Bınknot .................................... _ " 6.518.748 -
Ufalı:lı1' ...................................... ~ ., 703.033. 79 oo.371.618 29 

Dahlldekl Muhabirler : 

TUrk lirası -·····-···- ·-·· J L 902.799.93 .:A>2.7999S 

t erlçtekl Muhablrler : 
Altın Saff kilo~ram 4.401,263 , 6. 190.141 43 
Altına tahvili kabil ~eıbest dövizlt· 3 ~t>8.226. 99 9 i58 968.42 

Hazine Tahvlllerı ı 
Ocruht~ edilen evraı.., naktiyc 1 
arşılığı L.158.748.568.-

l\anunun o ve 8 incı mad· 
dclerfnt- te~kan Hazine rva- R 10.750.980.- 147.997~.-
tındın vakı tediva.ı U ..... _. ___ _ 

Sen edat CUzdanı ; 
Hazıne bonolan ··-·-··--·-···· L. J 818.500. -
ficar1 senetler - .. ·---···-· .. 21949.2:i814 21767738.14 
Eaham ve Tahvlltt CUzdanı ~ 

{ 

Deruhte edilen evrılcı nak-
"' tiytnin tırıılı~ esham ~c . St.982.()(U.78 

tabvıltt ı itibarl bymctlel 

B ) Serbest Esham "'~ Tab"riltt • 4'.429.tıi ıs S6.41Ul4.88 

Alan \'C döviz fizerine '"'ın' .. 33.578.SO 
f ahvil!t fizerlne avans • 4.007.237 S3 
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••••

00

··--··

00

·--

00

·-.. -· 

muhte~lf 
YekQn 

4'SOOOOO
l!\4!0 87001 
2~1.1«>7.SUS.~9 

Sermaye ··-··· .. ·-···-····································--
lbtiytt akçcs; ................ - ... - .................................. . 

1 edawUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nal\dye iL 1~8.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leritıe tevfi kan hazine tara 
fından vaki tcdivaı 10.750.980.-

0enıbtc edilen cvuın nntiyt 
ba!oyesi - .......... ~ .. ····-·- 147.997 583.-

K a.ı,ııı;.ı tıU'ıtne.n altın olarak ~ 
tedaville flivetcn vazedilen l_ı.._ı ı._ooo_._ooo._--ıı S').991 

TUrk Lirası Mevduatı: 

~::z :::::::··-· .. ·---·: ~ f-6.097 75.f.t~ f.f.09t.75' 

Davlz Mevduatı : ------ı 

V ıdesiz -~-····-· 1. 
Vadeli ----

r.-uhtellt -·---------

13.tfS.716.18 c 
.297.t28.s9 ıs.sıs~ 
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Yek On 
=z f'•rf 1fl8 l•rlhlnden ltibarenı J 

l•konto haddi yUzde l5 1•2 - Altın Uaerlne avan• ,Uzde ~ 

ir 11.a11wı :awn:m=·=·=-1111:111 1 
il Ademi iktidar ii 
ı: VE ı 

lieeı geveşkll{ılne" 1
1
, 

u 

~Hormobin .ı 
!! TafsJllt: Galata posta f 
il kutu•u t21SS ıı 
Hn:::::::::.-::::-.::::naaw==:ır::::m:n 1 

iyi bir terzi mı 
anyonunuz 
işte size bir adres : 

~ 
i HSN YAVUZ 

Kadm ve Erkek Terzisi 

lsuabııl Ye:ılpostaııe brşısuıda 
Foto Nar yaııında Letafet hauıuda 

Bu 

NEON 
• 

Tesisabnı 

Satie 

yapmıştır. 

.. Neon,, her renkde aydınlık neşreden bir nevi cam tUptUr. Gece~ 
J!mlarında ve dekorasyonda kulJandır. Devamlı bir hat halinde b~ 
nan aydmhff son derece az elektrik cereyanı sarf eder. Asri ve Mo.d ti' 
bir rektlm vuıtı.sı oldufu için Avnıpada pek çok istimal edillllel' Ul 
dfr. Rorularm her tekle girebilme.!İ resimleri reklfımlan dahi teJll 4' 
eder. Neon tüpleri ile rekllm yapan mUesseseler reklA.m husUS11l' fi 
rakipleri hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sat~" 
r<'kllmın ancak Neon tüpleri 'ıısıta ile elde edileceğini bugün bO 
r'kllm mütehassısları tasdik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır• 

SA TiE 'ye danışınız. 
Salıpazarı, Necati Bey caddesi, Telefon: 44962 - 3 

-Ö-k-siı-.r-en-le-re_:_K_A_T_R_A_N_H_A_K __ K_l _E_K_~-~. 

K ı t b av TecrUbe ema raş iÇ gıist:i:!~!re: 
ee 

Eminönünde, kö,ebqmda (TEK KOLLU CEMAL), Eminönünde (KADER), ı1' • 
yazıttaKötebaıında (JALE), Borsa karşısında (TUNÇ ER), Karaköyde Kö§eb~ 
da (BAHTiYAR), Bqikta.tta 10 No. da (GÜR) piynnco kioelerind n bilet al 

Bıçak sanayllnde bir harikadır. P.araaız nümune verilir. 
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PAL 11ı1111mmn:ar:ma. a -

Türk Hava Ku~umu 
Piyangosu Büyük 

Elektrikten korkan 
bayanlara ondüle 

. ifln mtlJde 
11 Hakiki buhar makinemiz ıel-1 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

;f mittir. Bayanlar buhar makinesi 
5 diye hir çok yerlerde aldanıyor
İ lar. Bunun için bir kerre Aba· 

1 
rayda • Millet caddesinde Gti • 
leryüz Kadm berberi Bayan Şe
kürenin salonunda hakiki buhar 

Ü makinesini görmeleri kafidir. 
~:rmnu1D1w::ı::=-..:::m::m.-w 

Yeni tertip planını görünüz Bozkurt Tıraş Bıçağı 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır ::ıa======m:::-.:::=:-cı::a-ıa11w 1 KiMYAGER 1 

Milli bir bilgile yaptınlmış, malı ve anbalajı itibarile dünyada eşi yok
tur. Her gün aldığımz ve isimlerini anlamadığınız yabancr markalı bıçaklara 
artık ihtiyaç kalmadı. Çilnki BOZKURT tıraş bıçağı ihtiyacınızı görecek ve 
yüce tarihini hatırlatacaktır. lsmi yüce tarihli ANBALAJI sevgili yurdun 
$AH1Bt öz kardaşmdır. 

BOZKURT BIÇAGI Aytıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
ler' c ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır .. 

Pıanları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
bey hanı. 

taJiJileri arasına giriniz. 1 
Bilumum tahlilAt Emlnönft, EmlAk 
ve Eytam bankası karşı:smda izzet

llııııı.....~ ................................ l:lmll:C!i acuııa iiiiiW . s 

VE YENiLiKLERi 
1-% 5 ik:ramiyelidir; şöyle ki alacağnuz beşlik Jdlçük paketlerden çıka· 

cak BOZKURT resimli kuponla BOZKURT bıçatı satan her satıcıdan para.
.ı5ız blr küçük paket bıçak alabilirsiniz. 

' -- • Muayenehane nakli l 
~ Mu~nyyer Hasan Şevki - od;: .. ÇTP FrüT 

2 - Sert ve yumuşak sakallar için iki dns bıçak ~nlmıştır. 
3 -Traş olacağınız günler bıçakların kenarında yazılıdır. 
t - Alıcıya bir tecrübe fırsatım verebilmek Jçfn paketler beşer tanelfktfr. 
5- Hiç bir bıçakta bulunmayan saf lsveç çeliğlle Avrupanm en meşhur 

bıçak fabrikalarında yaptınlmışhr. 

P U D R A ve Y A G S J Z K R E M i Beyoğlu, Rus sefarethanesi sırasın-, 
da posta sokağı köşesinde Mey. 

Dünyaı.!a emsalsi.1.dir .. Her yerde arayınız. menet apartımanma taşınmıştır. 
ı~ Paris yazıl• etiketlere asla aldanmayınız.. ••••il••••• Telefon: 4.3il5~ --••I 
~ 

BOZKURT bıçağı zabitan, memurin, talebe ve bUttln Türk gençlerile ~ü 
nevverlerinin bıça~ıdır. BOZKURT bıçağını her satıcıdan israrla arayınız 

ve başka marka verirlerse kabul etmeyiniz. Her yerde tanesi 5 Kr. SAHtBt 
ve deposu Marpuççular. Fehmi Ardalı ve Mehmet Tngrath Tel. 22811 
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Notrdarn lı.iliscsinin ışıklarının sön 
mesi için çan vurduktan sonra öbür 
kiliselerde Paris halkına ateş ve ışık -

!arını söndürmek vakti geldiğini çan- · 
larile tekrarladıkları zaman bu papaz 
sokaklarda. dolaşmak iizere manastır 
dan çıkardı. 

- Bir elinde yolunu aydınlatan 
bir fener, öbür elinde de bir çıngırak 
vardı. 

Ilu çıngrrağı çalınca korkunç bir ses 
duyuluyor ve : 

- Kardeşlerim , ölmüşlerinizin ru · 
hu için dua ediniz! diye haykırıyor 
du. 

, .azifcsi pek adi bir şey olmakla 
bera ber bu papazın mana-"itırda büyüle 
blr itibarı vardı. 

O, herkesin korktuğu bir adamdı. 
Manastır direktörü, kendisini ekse

tİ)'a ~ıücresine çağırdığı gibi bu res 
mi ziyaretlerden maada çok zamanlar 
hu~usi olarak konuşurdu. 

Papazlar anısında söylenen söz _ 
ltıre balnlrrsa, bu papaz papadan tam 
l 'e müthiş bir saHihiyet alarak manas 
tıra gelmişti. 

K::n el isi bilhassa çok cesaretli bir 
hatipti ve bu cesaretinin haiz olduğu 
gizli salahiyetten ileri geldiğini söy • 
lerlerdl. 

Manastıra gelişinden sonra, gece · 
leri sokaklan dolaşarak halkı ölüler 
için dua etmiye davet etmek vazifesi. 
nJ istemiş ve bu isteği yerine getiril -
ntlşti. 

Gerçi resmen bir ünvanı yoksa da 
kendisine "Muhterem Pani Garola., 
•enllfyordu. Bu adi vazife onun çok 
hoşuna gidiyordu. Gece olur olmaz, 
hemen fener ve çıngırağı kaparak si -
~h bir mantoya bürünüyor, sokakla· 

n dolaşıyor ve ekseriyetle sabaha 
karşı yorgun argın manastıra dönü .. 
yordu, hücresine kapanıyordu. 

Acaba uyumak için mi? 
Her ne kadar keşişse de, şüphesi.& 

bu Pani Garola, her insan gibi, uyu • 
mak ihtiyacına baş eğmeğe mecburdu. 

Fa.kat genç papazlar, Pani Garola
nın hiç uyumadığını iddia ediyorlar • 
d1. Onun uykuya daldığı zannolunan 
zamanlar, birçok defa hücresine yak • 
)aştıkları vakit ağladığını ve dua et • 
tiğini duymuşlardı. 

Pani Garola manastırda direktör 
ve baş papazdan başka hiç kim!e ile 
konuşmuyordu. 

Bu gururdan değildi. Çünkü kendi
sini çok hakir görürdü. Yalnız, ko • 
nuşmaktan çok düşünmeyi sevmekten 
ileri gelen bir şey.di. Daha pek genç 
görünüyordu. Lakin her halde fazla· 

siyle çekmiş olduğu ıstırap vaktinden 
evvel alnrnr buruşturmuş, dudakla. 
rında da, aşk veya nefretin önünde 
canlandırdığı hayalleri seyretmeğe a
hşmrş adamların gözlerinde görünen 
korkunç bir durgunluk yer etmişti. 

lşte küçük Jakın hoşuna giden Pa
ni Garola böyle bir adamdı. Kendisi 
olmasa kimsesiz yaşıyacak olan çocu
ğa yalnız o yaklaşabiliyordu. Belki de 
daimt yeisi bu çocuğa tesir etmişti. 

ikindi vakti, ikisinin birlikte bab • 
çede dolaştıkları çok zaman görülür· 
d .. u. 

Papaz Jakı sua.1 sormağa mec • 
bur ediyor onun merakını uyandırıyor 
ve resimli bir kitaptan okumak öğre • 
ti yordu. 

Bununla beraber, çocuk çok zeki L 
dl. Bir manastır hücresinin soğuk du
varları arasında rengi soluyorsa da 

PARDAYAllfEAB '01 
tirip sıçrıyan bir aslan vaziyeti aldı. 
Mojironla Moröver tam kendisini tu ... 
tacakları sırada sıçradı. Hücum eden· 
lerin onun ayakları bitişik olarak hen 
değin öbür tarafına düştüğünü gör • 
düler. 

Şövalye arkasına bakarak kendi • 
sine yumruklannı gösteren bu hnif -
Ieri gördü ve şapkasını elinde tutarak 
acele etmeden yürümeğe başladı. 

DükDanju: 
- - Tüfek nerede? diye haykırdı. 
P.ardayan bu sözü duyduysa da ba-

şını çevirmedL 

İ;fi bir nişancı olarak tandan Mo -
röver dolu bir tüfek alarak şövalyeye 
nişan aldı. 

Tüfek patladı . Fakat Pardayan ge
ne başını çevirdi. 

Moröver: 
- Oh, şeytan alası!.. fo;;abct etti • 

remedim diye homurdandı. 
Sen nehrinden u;:ığıy:ı doğru giden 

kayıkçılar da, l ,uvr sa r:ıyının pence -
resinde, beş altı jantiyomun yumruk. 
larını uzatarak aşa;-ıya :.arkıttıli:lnrı -
nı hayretle gördüler. 

Bu esnada şövalye dö Pardayan da 
sokağın köşesini dönerek gözd<-n kay. 
kayboldu ve işte o zaman koşrnağa 
başladı. 

"' * "' 
Bundan sonra kralın odasının bir. 

kaç dakika kadar kargaşalık oldu. 
Kimse kralın orada bulunduğmrn rHi 
şünmilyor u]uorta konu~myordu. 

Diik dö Giz: 
- Vay canına! Bu tahta köprüdeki 

va kaya sebep olan gene: domU7:dur ! di
ye bağırırken içinden de: 

- Yazık ki maiyetime girmeıie razı 
olnrndr. Acaba ldmin yar.mdn Lu!unu _ 
yor? diye düşündü. 

Moröver: 
- Bana emrediırlı:, bu herifi bu ak 

şam yakalar Naruıeye teslim ederim 
diye haykırdı. 

Katerin: 
- Bu emri hatzshılz! declt. 
Yalnız başının acrsından şikA.yet e

den Kelüsten maada Moröverle bU • 
tün arkadaşları dışarı fırladılar. 

Bu anda kral oturduğu koltufun 
koluna yumruğlyle vurarak: 

- Her ne olursa olsun, ParJsi altüst 
etmeli! Bu asi herifin hemen Bas tile 
tıkılmasını emrediyorum. Yarından 

itibaren muhakemesine ba5lanılsın. 
Mösyö dö Monmoransi, böyle adamla.. 
rt yanıma getirdiğinizden dolayı sizi 
tebrik ederim sözlerini söyledi. 

Katerin alaylı bir tavırla: 
- Mösyö 1ö 1\far~al, daima kiminle 

görüştüğiine dikkat etmiyor. Lun sa-

rayına pek seyrek g-elmekle beraber 
dostlarını da birlikte getiriyor . dedi. 

Hanri dö Daınvil g\il ürnscdi. Çün
kü galip geliyordu. 

Fransuva i!"e fırtınanın geçmesini 
bekliyordu. 

Dük dö Giz kudurmuş gibi: 
- Marş.al dö Monmora '1["i kralın 

dü;;manlariyle görüşüyor •. sözünü fır. 
lattr. 

Fr:.ınsuva: 

- Dük ;c-ıkhnı ba~ına al. Sen ne 
kral ve ne de kraliçesin. Onun için sa. 
na cevap verebilir im, dedi. fionra par
rna~ının ucuyla Gizin göğsüne doka • 
narak gözlerini onun gözlerine dikip 
söziini.i bitirdi: 

- Fakat, şırası ~imdi deı'!il. 
Bu sözlerden korkan Dük geri geri 

~ekildi. 

füı terin söze ba~ladı: 
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162 - Yürüye yürüye önlerine büyük bir kapı 
çıktı. 

163 - Çekinerek buradan içeriye girdikleri za· 
man bUYilk bir hayretle karşılqtılar. 

16' - Salamon: 
- Ben hayatımda asla bu kadar gflzel manzara 

r8rmedim, dedf. 

165 - Duvarlarda büyük bir sanat eseri olduğu 
fliphesiz olan tablolar vardı. 

166- Ve havada yarasalara hfc benzemiyen bir 167 - Daha ileride parlak bir deniz üzerinde 
f evkallde l§lemeli Ye mtlzeyyea lıılr semi yüzü • 

yordu 
takım insanlar uçuyorlardL 

\ 
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- ~aketmaap, bu Şövaı,>e dö l'ar
dayan bana hakaret ettiği gibi karde
şinize de el kaldırmağ'a cesaret etti .. 
Do;cru değil mi Hanri. 

Dük Danju ,.e pek se) rek olan sa. 
'rnlını bir tarakla düzelterek: 

- Pek doğru •. dedi Ye Kelüsc dön. 
4iü: 

-l>oı;tum, uıvalh kafan nasıl"! 
- Pek fena Monsenyör, pek fena .. 

Dn sen:eri kafamda n bir hıtam sa~ 
kopardı. 

- ~Icrak <'lm<', sana gayet iyi bir 
nıNh~rn vereceğim. Bunu annem be -
nim i ) n yaptırmıştr . 

l\·tt erin dü Mecli~i de bu zaman _!'o;l

rasında r~züne devaın ederek: 
- Şevl<etmaap, bu adam hem be

nim lıem de Dük Danjunun hem ele si
ıln i -; in tchlik<'li bir düşmandır, diyor_ 
du. 

Dol,uzuncd Şarl: 

-Artık yeter, yakalanarak muha
keme edilmesini emrettim. Ona öyle 
lıi r ceı..~ Yereceğim ki •. Bu suretle aile
mi ne kadar c;e,·diğimi herkes görecek. 
Çf.in~ü ailem beni ne kadar severse 
ben de onları o kadar sererim. 

'{ral, annesiyle kardeşine attığı bu 
.tıı t~ sevinerek yalnız kalmak istedi
llU• -:.Qlatan bir işarette bulundu. ifa
~·-· ~özlerile takip ederek Dük Dan-

1 Jı. .. ~ :,ir1ikte dışarıya çıktı. Öbür jan
. t,1a ... ~ıar da çekildiler.Fakat Fransuva 
do .ıionmoransi kımıldamadı. Onu gö
ren Damvil de olduğu yerde kaldı. 

Kral onlara hayretle bakarak: 

- Zannedersem mUllkabn bittiği-
• söylemiftim, dedi. 

Pransma metin hl r sesle: 
- Şevketmaap, adaleti yerine ge • 

tfreceğinizi vadettiğiniz için bekJiyo.. 
:ram, aizlerini sö,>:ledi. 

- Ha, doğru, söyleyiniz öyle ise •• 
- Mademki şö,·alye dö Pardayan 

şimdi burada değildir, onun Cluyup 
gördüğü şeyleri söyliyeceğim. 

Bu gece saat on birde iki kadmr 
taşıyan bir araba Otel Dömcmeden 
çıktı. Damvil bunu boş yere inkar et -
meğe çalışıyor. 

Hanri soğuk bir tarırla: 
- inkar etmiyorum .• cevabını nr. 

di. 
FransuYa, kanı beynine sıçrıyarak 

yumruklarını sıktı. 

Hanri sözüne de,·am etti: 

- Marlemki zorlanıyorum, dünya • 
da kimseye söyJiycmiyeceğim biı· sır • 
rı burada söyliyeceğim. 

Sonra kapı taraf ma endişe ile ba • 
karak: 

- Şc,·ketmaap, hafif meşrep bir 
düşesle nedimeleri bana müracaat e • 
c!erek himayemi Ye kendilerini konak • 
Jarma kadar götürmckliğimi i.<;tedi • 
Jer. Bu kadının i<;mini burada tekrar
lamam arzu olunur mu? diye iJaYe et. 
ti. 

Şarl gülerek: 
- Hayır istemem! dedi. 

Fransuva, yeisinden çıldırmak de • 
recelerine gelerek ellerini şiddetle sık 
tı. Kralı kendi söylediklerine innndı • 
ramıyacağını anlıyordu. 

Kardeşi sarayca söylendiği halde 
kendisinin pek istenmemesi, elinde red 
olunmaz deJiller bulunmaması ve Par
dayanın kaçıp gitmesi onun mağJfıb.L. 
yetine sebebp veriyordu. 

Başını önüne eğdi. 
Kral: 
- Görüyorsunuz ya Marp1, al• 

danmışsınız. Haydi gidiniz Mösyöler .• 
Ha, bir saniye durunuz.. .Frauanın en 

PARDAYANLA'R sos 
yüksek ve en şerefli bir ailesinden o -
lan siz ikinizin şahsi bir düşmanlık 

yüzünden daima dargın durmanız bize 
acı veriyor. Artık bu andan sonra bu 
düşmanhğın ortadan kalkmasını ümit1 

eder ve isterim, sözlerimi duyuyor -
sunuz değil mi? 

Her iki kardeş eğilerek dışarıya 

çıktılar. Hanri sevinçli olduğu kadar 
Fransuvanın kalbi kan ağlıyordu. 

Yandaki odada Marşal dö Monmo.. 
ransi elini kardeşinin omuzuna koya· 
rak kısık bir sesle: 

- Silahınızın daima ayni silah ol
duğunu görüyorum: Yalan n iftira! .. 
dedi. 

- Sizin için başka silahlarım da 
vardır. 

dağında geni§ bir yer kaplıyan .Karm 
manastınna gireceğiz. 

Kann manastın papazlannın, bu 
manastırdan maada dalın eteğinde ve 
Mober meydamnda bir manastırlan 

daha vardı. Sonradan, on yedinci as • 
nn başlannda bir de kilise yapmışlar
dır. Bugün hlli duran bu papazlar • 
sıralarda çok güzel ve tanmmıı idiler. 

Sen Jeneviyev dağındaki manastır, 
bir çok binalarla bir hücre, bir kilise 
ve geniş bir bahçeye sahipti. Bu ır'ia • 
nastır gayet güzel tertip edilmişti. ö
bür manastırlar gibi aokaklan dola • 
şarak para toplıyan adamlan da var 
dı. 

Bir manastırın ne kadar dilencüd 

Fransuva kardeşine kinli bir ba. varsa o kadar zengin olurdu. 

kış fırlatarak elini hançerinin kah -
zasına götürdü. Fakat aklına eğer 
Hanriyi öldürsem aradığı kadınların 

ne olduğunu bir daha öğrenemiyece · 
ği düşüncesi gelerek bundan vazgeçti. 

- Dinle I Düşünmen için sana üç 
glln vakit bırakıyorum. Fakat otel Dö
memeye gelirsem artık her şey bitmiş 
olacaktır. Eğer bu sırada elimden çal 
mış olduğun bu iki bedbaht kadını ge. 
ri vermezsen kendini iyi kolla! Gerek 
konağında, gerek Luvr sarayında, ge 
rek herhangi bir yerde sana rastlar -
sam canını çchennemc gönderirim. 

llanri: 
- Seni her zaman, her yerde bek · 

'. liyorum ! cevabını verdi. · 
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Karm manastınnın da on iki kadar 
dilencisi bulunduğu gibi, kibar kadın. 
lara pek pahalı olarak satılan din kl· 
taplarına resim yapan ressamları, es
rarenginz kitapları anlamağa çalışan 
alimleri, kiliselere giderek günahkar 
hiristiyanlan cehennem ateşiyle kor • 
kutan hatipleri, bir direktörü, kısaca· 

öbür manastırlarda bulunan her şeyi 
vardı. 

Fakat burada öbür manastırda ba 
lunmıyan iki şey bulunuyordu ki bun. 
]ardan birisi bir çocuk, öbürü ise "1-
liller duacısı,, idi. 

Çocuk dört beş yaşlarında, sanşın, 
zayıf, :san yüzlü, bahçede oynamak • 
tan hoşlanmaz, papazlardan uzak dr 
rur bir mahlO.ktu. ismi Jaktı. Bazan 
da onu Kleman diye çağırıyorlardı. 

Bundan iki giin öne dönerek, ~on • Bu !Ocuk yaradıh,ta korkak, durgun 
rn ;an on ü~üncü Lui zamanTnda yapı ,.e \•ahşi ruhlu idi. 
lan lldöfran~ binasının yeı·inden pek Onun ho~una ı:iden yalnız .hir pa • 
uıa.jında bulunmıyan, Sen Jeneviyev · paı vıt.rdı ki o da öıtllu d11&C111 leli. • 


