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Müsabakamız 

başladı 
• imdiye kadar 91kmıt rHlmlert 
tedarik edemlıenler ldareh•· 

nemiz• mlracaat ederek 
letedlklerl ı•zetalerl 

tedarik edeb:Ul"ler 

Sene: 5 - Sayı: 1440 

Gittikçe artan dünya karışıklıQını halletmek Ozere 

lngiltere bütün muahedelerin. · 
değiştirilmesi için bir konferans 

top ıyacak 
Avrupa içinde ve dı ında dünqa 
allıünü telıdit eden telılike neierd ·r 

,-- -.Bir ko 1 rao to 1 aeak -----.. 
Lonclra, 10 - l1i bir kapaktan haber almclıiına ıire, 
~~ birçcak ehemmiJetli çeftlller l..,W. lllkGmetinin 
=bar nlh konleranaı teplamuını teklif etmektedirler. Bu 
. . .....aa Ulllllar Kurumunun 19 anca •dde1ine pre fim· 

.diki aauabedeJNin deiittirilmeıi konutul*-k, Almanya ve 
~la toPl'Uıt llmirp, ve ek"nomik iatekleri kartılanmaia 
··~-.. ..::::betle, Havas ajwı La,iltereain wl•Ji ıkiit· 
... "ld ralaaen ı-..:ı:. kabİDelİllba daha ~ bir •• -~. ... ... .... 

•ı• rıza P.latermeye hazır ol madtiını l&yl•ektedir. 

- By ,_. ,.,._ WitılJacef" 

O~ h a soreceQ.1 ~-_;.,,_ ____ ..., 
sovıenen yatJmur 
1 

Bu konf ran 
yapıl sa bura-. 
nel r m vzuu· 
bahsolabiffr ? 
Bunları sıra He 

veriyoruz • 



• 

• 

HABER ;__ :.\lişam postası • 10 SONKANUN - 1936 

ismet 
lnönü 

Paris - Anadolu · 

Ankarada Tarih fakültesi 
Atatürkün huzurile acıldı 

lngiltkre bir 
konferans 
tophyor , 

se~~f :1~~:nin Dünyada yüksek kültürün ilk beşiği Türk ana 
başlaması üzerine yurtlarıdır~ o kültürü kuran ve bütün dünyaya 

(Baş taralı 1 inciİ 

7 · ~~nizin ~~lwıd~i 12 • 
Yunanlılar taraf mdan iıtenın 
tedir. Türkiye, bu adaların ke 
sahillerine pek ~akın olduğu 
nazarı itihare alarak, herhal 
asgari şart diye, aske1'likten t 

Dost: ıran milletine, yayanlar da . Türklerdir - (Saffet Arıkan) 
Türk milletinin 

selamların• 
gönderdi 

Türkiyenin Anadolu ajansı ile 
Iranın Pars ajansları, aralarında 
telsiz telgrafla haber servislerine 
başlamışlardır. 

Bu münasebetle, Başbakanı . 
rr:az, General hmet İnönü, Pars a
jansına, bir diyevde bulunmuştur. 

General, Türk İran dostluğu • 
nu sözlrinde belirterek demiştir 
ki: 

"Pars ve Anadolu Ajansları -
nın, iki memleketi yeni bir rabıta 

Tarih dil, coğr,ııfya fakültesi cljin 
Cumur Başkanımız ve en bi.iyük irıkı· 
Japçı Kama1 Atatürk•ün huzurile An
karada balkevi binasında açılmıştır. 

Açılına töreninde yükaek misa'iri-
miz Efgan Dışbakanı Serdar f'f'V7; 

Muhammed Han ve ecnebi sc: aret er 
kanı da bulunmuştur. 

Törene İstiklal marı;ile b%1anmı~ , . . 
sonra Kültür Bakanı Saffet Ankan kür-
süye çıkarak bilhassa demiştir lci: 

"Dünyada yüksek kültürün ilk beşi
ği Türk ana yurtlarıdır. Ve o kültiirü 
kuran ve bütün dünyaya yayanlar da 
Türklerdir. 

1929 yılında A tatürk'ün ku(muş ol-
ile bağladıklan bugün, benim için duğu Türk tarih kurumu, Türk tar;hi-
'hakiki bir sevinç günüdür· nin ana hatlarını çizmiş ve ondan hu· 

Benim gibi, iki memleketin cid. gün -okullarımxzda öğretilen tarih kitap
di ve samimi dostluk bağları ile ları çrkmıştır. Bu eserler ve tarih kuru

ıher gün birbirine daha çok yak . munun geniş irdelleri, bize dedelerimi
zin hangi scbebler altında orta Asya-

laşmalarını ve birbirini tamamla . dan göç etmek zorağı karşıs:n<la kal-
mak için daima yeni bir vasıta dıklarım ve orada yarattıkları kült:irü 
bulmalarını, derin bir kanaate Çine, Hinde, Mezopotamyaya, M•sıra 

. müstenit, salim bir siyaset uyan- Anadolumuza ve Avrupaya ve diğer 
ıJar, ajanslarımızın beraber çalış . taraftan da Amerikaya nasıl yaydrıda
masından çok hizmet ve fayda -O· nm bütün belgelerile aı;;1kça göstermek

tedir. 
maca1c:lardu-. 

Atatürk, tarih işine bir düzen ver
Yüksek ve derin evsafou ya. dikten sonra kültür varlığının ildnci bir 

lundan tanımakla mübahi olduğu temeli olan dil işini, önemle ele aldr ve 
muz büyük ve muzaffer bir hü- gene kutlu eliyle Türk dil kurumunu 

kümdarın rehberliği ile her gün kurdu. 

yeni bir terakki hamlesi gösteren Orta Asyada kültür kurmuş ve bu

büyük İran milletinin yaşayı~n:a nu dünyanın beş bucağına yay.nış bir 
ait malumatı almak, Türk millf!ti ulus, çok tabiidir ki yarattığı klilt\.ir e-

serlerinin a9ınr ve bu eserlere bağlı fi. 
için bahtiyarlık olacaktır. 

kir sistemlerini, birlikte götürmÜ§ ve 
Pars Ajansına, ilk irtibat gü. içlerine girdikleri uluslara da ya:rnuş

nünde olan bu sözlerim, İran mil- tır. 
letine Türkiyenin muhabbetlerini • Bu pek tabii bir hadisedir. Niteldm 

ve selamlarını ulaştıracaktır.,, bugünkü tekn,iğin icat ettiği herhangi 
bir alet, dünyanın her tarafJ:na, icat 0----0.----

Mançuri - Sovyet 
hududunda bir had1se 

lunduğu yurtta aldığı adla birlikte yayı
lıp yerleşmektedir. Bu o kadar açık bir 
ğakikattir ki misal vermeğe \.)ile dtğ· 
mez. Şu halde, dil irdelinde öe temel, 
gene tarihin 'zleri ve göç yolları olr:ıa
lrdır. Bugün Çin, Hint, İslam, Sümer, 
Eti, Mısır. Etrüsk ve gerek Ld.t in kül· 
türleri adı altında anılan ve hepsi Ti:rk 
atalarımız tarafından kurulan tu kül
türlerde Türk dili kökleri aramak, tari
hin bize verdiği tabii hakkımız olduğu 
kadar kutsal bir ödevimizdir de. 

işte açılacak olan bu faküll:::mi.tde, 
bu hakikatler araştırılacak ve yıık:ırda 
geçen adlar altında anılan dillerin kök 
gereçleri, arkeolojik irdellerin de yardı
mı ile batr bilginlerinin yaptıkları gibi 
yalnız Hiınalaya eteklerine ka·l::r ,gö
türülmekle kalmıyacak, Türk uz:narıla
rının ve Türk gençlerinin yüksek erer
ji ve irdclleriyle Himalaya dikmenleri 
nin üzerinden de aşmlarak kelimenin a
sıl doğduğu ana yurda, Orta Asyı.ya 
götürülecek, burada ya~amış ve y;ışa
makta olan J~ce)erJe kanştrqJmafar ya
pılarak dilim,iziq. güzdliği ve asilliği ha 
kiki bilgin gözleri önüne serilet<'"k•..ir.,, 

Safjet ft.okandan -sonra fakültc-nin 
tarih müderrisi ve Türk tarih kurumu 
başkanı Afet, ilk tarih dusini \•ermiş

tir. 
M.üde1ris dersine başlamad.:ın ör.ce, 

bu mevzu hakkında çalışmaya esas tu
tulacak kısa bir hülasasrm anlatac;:ığmı 
ve bu yolda daha gen.iş malumat altrak 
için müracaat edilecek kitaplôrın bir 
listesini vermiş ve bilhassa demiştir ki: 

"Tarihin me_şgul olduğu hadiseler 
bir iz bırakmış olan hMiselcrdir. Biz 
bu izlere "doküman., "belge,, eliyoruz. 
Kendi!ıindcn so(lra bir l:z brrakmryan 
hadiseleri tanımak mümkün <leğil:iir. 

Onun için belgesiz hadiseler tauhi ma
hiyeti haiz safllınaz. "Prehistorique,, 

denilen tarihten önceki hadiseler de .an
cak son keşiflerle belgeleri rr.eydana 
çıkarıldıktan sonra tarihi h~di.:>eler a-
rasına geçmiştir. 

Belgeler yazılı olur. Şunlar gibi: 
1 - Tarihi kitabeler, 
2 - Tabletler, 
3 - Nesep cetvelleri, 
4 - Takvimler, 
5 - Salnameler 
6 - Fermanlar, 
7 - Tcrcünıei haller, 
8 - Hatıralar, 
Fakat ağızdan söylenen: 
1 - Efsaneler, 
ı - Hikayeler, 
3 - Türküler, de belge ol.ü.ıili!'!er. 
Bundan başka her türlü ii bid?ler 

sadece işlenmiş bir taş parçası dilhi t:ırib 
belgesi olur. 

Tarihi, belgeye istinat ettirmek za
ruri olunca tarihçinin ilk işi, üzerinde 
çalışmak istediği mes.ele ile alakalı o!an 
bütün belgeleri aramak olur. De Çz'!.:.ış

maya ilim dilinde "Heuristique., denir. 
Görülüyor ki doğru tarih ya:.:nıak 

hususunda mümkün olduğu kadar çok 
tarihi ve arkeolojik belgeleri mrmleket 
içinde toplamak lazımdır. Buna çatış· 
makla beraber bütün dünya doküman -
larını bir memlekette toplamak .im!~nı 
olamamıştır ve olamaz. Onun için tctiı:ik 
olunacak tarih mevzuuna göre medeni 
memleketleı:in belge kaynaklarından da 
istifade etramalc zarur1diri . ., 

Müderris Afet hakiki tarih tesbitin
de lüzumlu olan diğer bilgilerden b.Jl;ı· 
sekttikten aonra, "kı)'D)etli 'f üa k tale
beleri,, diye hitap ettiği dinleyicilerine 
ilk hitabx olarak bir cümle dü~ün~üğ.\İl)Ü 
ve onu.n ıu olduğunu ~~JLY-: 

"Ben, hocanız ancak siızin taze, te-

miz dımağlar.ıruzdan çıkacak, bilgi ay
dınklıkları karı;.ısmda hocalık pratiP.~wi 

tamamlıyabilir'm ... 

Almanyadan 100000 

ridini arzu ediyor, 

8 - '.Türkiye, müdaf ~a,ını 
vetlendirmek için 8oğazl~rın 
kerileştirilmesini istiyor. 

Avrup<'! Jtışında ---------1 - flarpten sonra, Ver 
müahedesi mucibince, AlmanY 
nın elinden Asya ve Afrikad 
bütün müstemlekeleri alııı.mış 
muhtelif milletler arası.nda pa 
laşılmıştır. 

ııüfusunun çokluğunu ve ip 
dai maddelerden tamamile uır. 
rum olduğunu iddia eden Alırı 
ya bunları geri istemektedir. 
olmazsa bunlar üzerinde kendi 
ne manda verilmesini arzu etırı 
tedir. 

2 - İtalya da Almanya gı 
nüfusunun çokluğundan ve ip 
dai maddelerden mahrum bultı 
duğunu ileri sürerek senelerd 
beri müstemleke istemekte 
Hatta son Habeş harbi de bu 
den çıkmıJhr. 

3 - Japonyanm nüfusu se 
900000 raddesintle artmakta 
Bugünkü vaziyette bile topro. 
rı kentlisine kafi gelınediğir 
Kov, Ma.nçuri ve şi111ali Cin 
sonra bilt.ijp uzak Asya era:ds 
gö:z koyoıuı, halla f il4yata 
tiı-. 

Japonlar jle f»zilizler ve S 
yetlq arasındaki gerginlik m• 
!Wndur. 

Yunanistana, 
Romanyaya ve 
'f ugosıavyaya 
gönderilecek 

mektuplar 

Moskova, 9, (A.A.) - Tasa- h d • J h k l 
jansı bildiriyor: Japon gazeteleri ya u l ua a Çl arı ıqor 

A - Şimdiye kadar müsteınl 
ke haliıncle kalmış memleketi 
bu vaziye~i artık kabul etmeııı 
ğe, istiklallerini temin iç.in çalı 
mağa ba.§lamışlardır. 

Artık 8 kuruşla 
gidecek 

Balkan Antantına dahil olan 
hükfunetler arasında yapılan an
laşmala!!a göre posta ücretleri in
dirilmiştir. Türkiy~den Yunanis . 
tan, Romanya ve Yugoslavyaya 
ııönderıiecek mektuplara yeni an
laşmaya göre 8 buruşluk pul ya . 
pıştırılacaktır. Taahhütlü mektup 
16 ve ia~e!i taahhiitlü 24 kuruş . 
hır. 

Halbuki es~~iden bu fiatler 12, 
24 ve 36 kurnştu. 

Edirne - ıstanbul 
hattında 

MarşancUz trenı 
koptu 

Miks trenden bir 
vagon yoldan çıktı 

"altı Sovyet süvarisinin 28 ilkka-
nunda Mançuri topraklarına geç
tikleri ve Kuantuııg ordusunun 6 
sonkanun tarihli bir tebliğine gö. 
re Sovyet topraklarına 26 Mançu
ril i ile 6 beygir sevkettikleri,, hak· 
kında Çangçungdan gelen bir ha. 
beri neşretmektedirler. Bu tebli · 
ğe göre, Sovyet topraklarına gö • 
türülen Mançurililerin alındıkla

rı nokta Mançuri topraklarında · 
dır. 

Tas ajansı, Kauntung ordusu 
erkanharbiyesinin bu iddiasının 

yanlış olduğunu bildirmiye mezun 
dur. Hakikat şudur: 

Japon garnizonu için odun ke
sen 28 Mançurili Sovyet toprakla. 
rından bir buçuk kilometre İçeri 

girerek oc!un kes.mişlerdir· Bir 
Sovyet müfrezesi hunları tevlı:if 
ederek hudut karakoluna getir -
miştir. 4 sonkanımda 15 kişilik 

silahlı bir Japon - Mançuri müfıe· 
zesi bu no-ktaya gelerek hududu 
300 metre geçmişse de bir Sovyet 
müfrezesinin geldiğini görünce 
geri dönmü~tür. Bu sabah, Çerkes köyünden Is -

tanbula gelen mar~ndiz tireni, 
Çatalca ile Hadımköyü arasından 
geçerken, katar dört yerinden Karacabey harası 
kopmuş ve vagonlar birbirinden Karacabey harası bu yıl yenj 
aynlmıştır. Bu yüzden hat kapan- ve geniş bir programla hareket e· 
mış ve bu sabah lıtanbula gelen decektir. Bunun için ziraat müs
'.Avrupa ekspresi 87 dakika brütar teşarı Atıf Bursaya yaptığı seya
yapmıştır. hatte haraya gitmiş ve tetkikler 

Yine bu sabah buradan Edir · yaparak direktifler vermiştir. 
neye giden miks trenden bir va- Harada yeni ahırlar inşasına ve 
gon Hadrınköy civarında hattan yeni tesisat kurulmasına başlan

çıkmıt bu yüzden hat kapanmış .. mıştır. Ayni zamanda hara kadro-

Fakat Almanyadan ayrllırken 
şermayeleri kadar Alman malı 

alıp götürebilecekler 

Arap ve Hint memleketi 
bunlar arasındadır· 

* 
ıg uncu madde 

Yukarda izah ~dilen mesel 
lerden dolayı dünyaca. gittikçe 
tan harp ihtimallerinin ön. 
geçme~< için lngilte:rec?e çok de 
lar muahedelerin değiıtiril 

Almanyadan 100,000 yahudi . 
nin daha çıkarılacağn)a dair ala. 
metler baş göstermiştir. 

Nazi hükUmeti hesabına birj, 
Londraya gelerek 100,000 yahl.t . 
dinin daha Almanyayı terketmesi
ni icap eden bir plinın hazırlan . 
makta olduğundan İngiliz yahu . 
di merke:derini haberdar etmiş . 
tir. 

Fakat bu defa, çıkacak yahu. 
diler kendi sermayelerini de be
raber Almanyadan çıkarabilecek· 
lerdir. 

Ancak,bu paraları Alınan ma. 
lı olarak çıkaracak , ve bu malla
rı dışarda satmak suretile Alınan 

• ltalyaya yolhyacağı-
mız afyooların parası 

ltalyaya· ihraç edilecek afyon
ların dövizinin ne suretle ödenece
ği hakkında henüz bir formül bu
lunamamıştır. İtalyanın memle
ketimizde dövizi kalmadığı ıçın 

uyuşturucu maddeler inhisarı di
rektörü Ali Sami Ankarada ba
kanlıkla temas ederek bir formül 
aramaktadır. 

Ali Sami Ankaradan dönd:.ik
ten sonra ihracata başlanabilecek 

mahna karşı yahudiler taro.f ın . 
dan açılmış boykotun önüne ge . 
çilecektir· 

lngiltereden Sir Herbret Sa -
muel, Samuel Marks ve Lord Bers. 
ted bu ayın on beşinde Amerika. 
ya hareket edecek ve m'\!lteci ya. 
hudilere yardım etmek için 10 
milyon sterlinlik iane toplamağa 
başlıyacaktır. 

Bu para, bilhassa Almanyadan 
yeni çıkarılacak olan yahudilerin 
yerleştirilmesine sarfedilecektir. 

Para kafi gelirse, Almanyada
ki bütün yahudileri, hiç olmazıa 
büyük bir kısmını almak için "dört 
seneiik bir plan,, kurulacaktır. 

Deniz konefransı 
can çeklşlyormuş 

Londradaki deniz konferansı -
nın inkitaa uğrıyacağından bah
seden Japon gazetelerinden Nişi 

mevzuub.ahs olmuştur. 

Dünya sulhu mevcut muahe 
lerle taaruz ettiği takdirde, '1 
larm yeniden tetkikini, Ulı.ıl 

Kurumunun 19 uncu ınadde$İ 
dir. 

Abdülhamidif1 
oğwu Zogonu 

Kızkardeşile 
nişanlandı 

Tiran, 9, - Kral ZogonuJ1 

kardeşlerinden Prenses Seniye 

ki Osmanlı Şehzadelerindetı 

Abdülhamidin oğlu Abid ile r6' 
men nitanlanmışlardır. 

Nişi tunu yazıyor: 
"Ne Fransa ile Amerikanın, ne General 

1talya ile lngilterenin hüsnüni . ameliyat 
Şevki bft4 neti ceslJJd 

yet ve samimiyeti var. Hepsi de 61dli 
deniz kuvvetlerinin tahdidi yohın- · ~ 
da hiç bir harekette bulunmuyor- Bursa, 9, - General Şe-vJ<ı çf 
lar. Bunun içindir ki, can çekişen ameliyat neticesinde ölmüş "o,;' 
deniz konferansını canlandırmak nazesi büyük törenle kaldırıl 
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Kahveıer ve mektepliler Gazetemizin tertip ettiği ''Tür-

~:~;,~:=~:::;lı~ay~=~~: ::::::.:: Kahvelerde yakalanan talebe-ı 
dı.Pek zeki bir muıevi tanıdıiım lere muvakkat tard cezası 

- ,,_,, ,_ - ~"'"'twı.......,. 

Gezsin (Eaki Senab) yalnu ta
nlllmlf muharrir deiil, ayni zam:ıcıcla 
ileri gelen tert.iyecilerimizden, mektep 
hocalannıızdanclır. Kah•eler ve mek ~ 
liler haldnncla. bupnkü Kuran'da çok 
önemli (ehemmiyetli) bir yazı yazın•t· 
Diyor ki: 

vardır. Kimbilir kimi kastederek 
dedi ki: 

- Aııl bu naz;ı-.riyeyi 
hadım etmeli. 

-Neden? 

bu!an; 

- . Çünkü. ~.Pt:-lları kııırlattır. 
mak ıcap ettıgını ıöylemekl 
b .... k tali w e en 
uy~ ap hıgı yapıyor. Garp!ıla-

nn Beıert aınakatı · _.. . ••1.ıımar ~t-
mek,, dıye daima kull d ki 
b. .b. d an ı •n 
ır ta ır var ır. Peki: Ah ki 
l .. k" . . ma ~r 
une ımı ıstiımar d w• 7 

M ki 
e ecegız .. 

- era anmayın. D . 
k" d . · aıma en 
ıkve aıma en akılsız farkı ka-

aca tır. 

- Bu kııırlattırma . . . ) . . nazarıyeın 
erın eıtırılirae bö"yl b" f bi ' e ır ıatı aya 

olan insanlık, boyuna alt kıa 
ından buda k . 

Mektep inzıbat meclisleri verdikleri ceza 
kararlarını Kültür Direktörlüğüne bildirdiler 
ŞehzadebqınClaki iki kahvedıt: 

yakalanan 45 talebe hakkında bu 
talebenin kayıtlı lnılundukları or
ta mektepler ve liselerin inzibat 
mecliıleri kararlarını vennitler 
dir. Bu kararlar tamamen kült~r 
direktölüğüne bildirilmiıtir. r 

inzibat meclislerinin kahveler 
haricindeki tahkikabnı buıün bi
tirerek kültür direktörlüğüne bil· 
dirileceii umulmaktadır. 

Düne kadar bildirilen kararla
ra göre bu kahvelerde yakalanan 

talebeden ıekizine muvakkat tard 
cezaıı verilmittir. Ve bu talebe
nin ailelerine de bir mektupla va
ziyetleri bildirilnıiıtir. 

Diier taraftan da talebenin ya!
nız Şehzadebatındaki kahvelere 
dejil, bqka yerlerdeki kahvelere 
de devam ettikleri öirenilmittir. 
Bu kahveler liıe ve orta mektep
ler civarında bulunmaktadır. Fa
tihte, Akıarayda, Bqiktatta ve 
Oıküdarda da böyle talebenin de-1 
vam ettiği kahveler bulunduju 

öjrenilmittir. Bu kahvelere de 
vam eden talebe!er hakkında rla 
ayni tekilde hareket edilecektir 

Talebenin oturduiu kahveler 
hakkındaki tahkikab zabıta yap 
maktadır. Gayri ahli.ld vaziyet 

lere ilet olan yerleri kapatmak z• 
bıtanm salahiyeti dahilinde bu
lunmaktadır. Eier mevzuu bah~s 
kahvelerin bu vaziyette olduklar· 
teapit edilirse kapatma kararı ve
rilecektir. J nma zaruretınde 

nııyacak mı? ... Çünk.. .. ----------------------------------------

er;di;naan bile en .::;;ı:~~; Tathsu Stsıı· havalarda 
ar ank •n daha akıllıdır ..• lnıan- balıklarımız 

ne adar kııırlaıtırılaa mev-

·ı~ V&aat •eviye ile muka;eıe e- Limanda faaliyetin kesilmemesi 1 ~lk!e, •~Eliler daima mevcut ola- Memleket dahilinde 
e, ı::citı:::a~~ boh·ızu~larba. 1ıelin- mOtebassıslara tetkik İÇİn bulunan tedbir Ve çareler 

' ı eran ı e '1e 
aaSötalıkları, ne divaneliklerı· var yaptırılıwor 

··,ı d" ... J e ı ... 
Siali havalarda lıtanbul lima

nında vapur itliyememeainden do
layı tebirde faaliyetin durmuımn 
önüna ıeçmek için ali.kadarların 
tetkikl~r yapmakta olduiunu yaz
mıttık. Bu huauıtaki tetkikler bir 
hayli ilerlemiıtir. 

Boiazdan ıelen vapurlar için 
iıe enıel Dolmabahçe önlerinde 
baılamaktadır. Buna kartı iki 
çare görülüyor: 

Boyuna .. 1 d" 
aoy e 1••• Kendi ayar-

zlıklannı bile mi•al .. t . du. .., goı erıyor-

- Acaba deli mi?... Acaba bu 
da mı hadım edilmeai icav eden
erden ? .. - diye dütünüyordum. 

Ve itiraz ediyordum ... 

O da, itirazım üzerine, bana 
heli f~pbeli~ bakmaia ba,ladı 
akatıme mi hükmetmi,ti? 

o\' .r. .. 
Hül&aa, bu kıa 1__ • 

ke · ... 11'-,bnna ııi her
._ ıı &fa~ Yllkarı 'üphe altına ıo
auyor galıba ... 

---------(V .. N .) 

ıng uıere--
s~kYetlere para 

ln ·ı· raz edecek 
ıı ızce N" K 

leai . •:ruz ronicl ıaze -
nın Yazdıw -

hükı&ıne . gına ıore, İngiltere 
açnıak lı ya kısa vadeli krediler 

veya Moıkova hükUnıeti 
ne Para ik • 
ıiliz . So raz e~ek suretile ln • 
nitletnıek '?~ munaıebatini ge -
bul ıçın bazı tavauütlarda 

unnıaktadır. 

~~ razetenin tasrih ettiğine ıö-
.re uu hu k. 
gelecek .:•ta .1 _karar, kabinenin 
sında k • fta ıcındeki toplantı •. 

atıleıecektir. 
Bazı nı h f"ld . . a a ı e Sovyetlere ık-

raz edılec:ek 
at r paranın 20,000,000 
-~-ın kadar olacağı tahmin edil. 
... 'C'llledir. 

Balta limanında Damat Ferit 
yalııındaki timdiye kadar bir mek 
tep halinde bulunan bahkefılık 
mUeı ... eıi enttitü haline ıetiril
dikten aonra f a:rdalı bir tekilde 
çalıtmata baılamııtır. 

Enstitünün balık gemiıi timdi 
Boğaz mmtakasınm denizaltı mah 
ıullerini tetkik etmek üzere Ça
nakkaleye gitmif bulunmaktadır. 
Gemide Alman deniz mahaulleri 
miitehaaııaları bulunmaktadır. 

Bu aeferden döndükten aonra 
Alnıan mütehuaıılar Garbi Ana
doluda bir tetkik seyahatine çıka
caklardır. Bu ıeyahatin ıayeaini 
timdiye kadar biç tetkik edilme
miı olan tatlı ıu balıklarUD1Zın 
tetkiki iti tetkil etmektedir. Bu be 
hklarm yenilmeie ıalih olanları 

Yapılan tetkikler ve tecrübeler 
göıtermittir ki ıiıli havalarda A
hırkapı feneriyle Haydarpqa ara
sındaki hattın liman tarafmda ka
lan kıammda aeyriiaefer yapıla
mamaktadır. Adalardan veya Ana 
dolu aahilinden kalkan bir vapur 
ıiı düdüklerinin yardımiyle bura
ya kadar gelmektedir. Fakat bun 
dan ıonra liman dahilindeki ıe
milere çarpmak ihtimali daima 
mevcut oldujundan yakın aabiller 
poataları bu mıntakaya gireme
mektedirler. 

1 - Limanın yeni teklinde va· 
purların hepıi rıbbma yanqacağı 

ve f&Jll&ndıralar ortadan kalkaca
iı için o vakit liman ağzına v _ 
köprü önlerine konulacak yeni sis 
düdükleri ve çanlariyle yakın sa
hiller po.talarmın köprüye kada• 
ıelmelerinin temini. 
2- O Y&kte kadar limanın teh

likeli mıntakaları haricinde meae 
li Y enikapıda ve Salıpazarında iı 
keteler vücuda ıetirerek itlerin~ 
yetifecek balkın ve mekteplerine 
ıidecek talebenin o iskelelere çı
karılmuı. 

Bilhuaa bu aon tekil üzerinde 
incelemeler yapılmaktadır. 

teıpit edildikten ıonra ihraç im ----------------------------

kinı oıanıar da ayntacaktır. cun - Hava yollan Mekteplerde 
kü timdiye kadar birçok memle -
ketler bizden tatlı au balıiı İlle 
mittir. 

Diğer taraftan balıksız olan ba
zı Anadolu ıöllerinde balık yetit · 
tirmek imkanları da tetkik edile
cektir. 

Mütehuaıılar bu huauataki tet
kiklerini ikmal ettikten aonra ra
Porlarınr Ekonomi Bakanlıiına ve. 
recekler ve icap eden tedbirler on
dan ıonra alınacaktır. 

Nl•anda Anka r a 
ıstanbul - lzml r 

ara•ında ••ıemlye 
ba•••v a c ak 

Zehirli gazlardan 
korunma için ders 

verilecek 

Devlet Hava Yollan önümüz • Ankaradan bildirildiiine ıöre 
deki niaandan itibaren faaliyete Kültür Bakanlığı lise ve orta mek
ıeçecek, ve ilk olarak Ankara- tep procramlanna zehirli ıazlar 

etrafında dersler verilmesini de i
latanbul-lr.mir araN.JDda itlemeie live etmittir. 

bqbyacaktır · Bu deHlerde zehirli gazlar ve 

Konferans Hava Yollan Direktörü Şev . iıtikbal harplerinde kimyanm bü 
ket de önümüzdeki hafta içinde yük rolü anlablacak, bunlardan 

Buıün saat on yedi buçukta 11- p d nasıl korunulacax.. ve ıaz muke. o'\ I f eıteye ıi ecek Ve Balkan hük4 • •• vYet Rusyadaki tanbul Halkevinde kültür mü etti- leri öiretilecektir. 

-
re Sim Ser g 1' m 1· z ti Fevzi tarafından "Terbiyesi zor metleri aruında tayyare serviıle- D 1 -=~L- k · h erı er T Wue ımıflarda veri-
~~ S .. IOVy et gazet esi çocuklar,, mevzuu üzerinde bir nnin i daıı etrafında tetkikat ya. lecek ve konferans teklinde ola _ 
M eri metad lyor konferanı verilecektir. pacaktır. caktır. 

I~~~~~~~ [ ==============~-~=-----------------d • 1t1nda Sovyet ıazetelerift. • 

•n kar.,naya Zevzda Türkiyede ş E H g J N. D E "ft D L E ~ ı• J 
uç ı&nat neslinin mevcut olduğunu - aıc ac 
~ bu artistlerin birçok eıerleri, l .. ___ :'!:-------------_.._ _______ ..,_.,.. __ .,.._._.:..,._~_..J 

YnebniJel modem reaaamlıiı . , •• 
n,n en iyi eserile kıyu edilebile- om er 
~k der~ede olduiunu yazıyor. 

e menulan itibarile de lcaralc • 
t • "k 

Hayyam 
eıiıt1 olduiunu anlabrken bil . 
haıea millt mücadelenin muhtelif 
safhalannı ıa.teren tablolara i· 
llu"eı•di,.. 

T"'-"'a llmf seçen ~yet ıa
zetesl So.,et Mtllt Müdafaa 1comL 
terllthafn ll&flri efklndıT. 

Be,.otlanda Kal,oacacla, ömer Hanam eaclclemul'" o
turan Leman Bant aalabJw: 

- Eülden caddembln adı Hamal\>a'ı ldf. Sonra dellt
tlrcrek Ölner Hayyam koydutu. Bu ka~ar ıcnedir bu her· 
bat tekilde kaJclı. Bui bundan IOl\ra düzelir diye ıe\'lndlk. 
Fakat ne ıeeer7 Cadde 1'111 o etki b:rl ııt helini muhafue 
ediyor. 

C.ddemlı Oalata•ra71 Ka9napaf&J• rapteden,, btlyWc 
•dde oldalu halde hu dffec:c berltat olması .. ttlaeü fey 

dofruıu, Yimurlu hanlarda, hele kar yafd·tı umanlar 

Ut dört kiti olup elele tutunmadan, blrlblrlnme J•tlnıt tt· 
mtden lmlrtnı yok yukarıya cılrama11•. 

Bu eaddenln muntuam parlle olarak d~Hi at 'f 
bir nrurottlr, Aoaba belecll)'e ne saman himmet edertlr 

bu eadde1I tamire lııuar yereeelrtlr ~ Daha lmt ıene belr· 

ll1eeetı.P Yolna Bmrtlmll• bu eaddenln tamir edtJadt -:1-
duluftu sinne&• ldtJ)'Ct etm.17eeek aH 

Bugünkü mektepli eskisinden bu !..u
tün ayn yoklamalara bağlıdır. Uç .,iln 
gelmiyenlerin evlerine idaredm tezkt re
ler yollanarak babalara bildirilir sctt'p 
sorulur. Rapor istenir. 

Şu halde simdi mektebinden kaçan 
bir hayliz, suçunu örtmek için iıstüste 
bir sıra suç daha i§liyor demektir 

Evi aldatmak, imza kalpazanlığı et· 
mek, baba cebinden mühür çaımak da 
hesabta var. Bütün bunlan itliyen bir 
huysuzun ise az vakitte ne S<;ft· 

turlu bir mal olacağını da artık siz <tü
tünün. 

Polis bu yaraya parmagını l:oyı u,. 
f<en, bari §U noktayı da iyice ayc. nlatfa: 

Kahveciler, neye gilvenerek l ı o
cuklara kredi açmı§lardır? Bu lü .. ~da· 
nıt mıdır? Yoksa dütünülüp ta~ımJ:nış 
bir tuzak mı? Ne uklıyayım, bu nnlrta. 
benim batımı döndürüyor. Zihnim de
rinlettikçc, facianın karanlığı artt.) ~ . 

Çok acıklı bir iç çürüklügü kaıfiıs m'la 
olduğumuza §Üphe yok. Yaraya yaJtın
dan bakalım. Bu bakıf. gozlenmiz ôniı
ne en kirli görünU9leri serse bil, tı1 in· 
miyelim. Tel19sn:, gürültüsuz ta so mı 
kadar gidelim. Gerideki temiz yığın t{ID 

buna katlanmak gerek. 

* MUkA"atlarda hakkanlyet 
~ ,__~ ... _~ -

Zam•n refikimiz, Maarifin 'erecefİ 
beter yüz liralık mükafat hakktnd.:: bft 
YUI YUDUf. Arada fU sabrlar geze çar• 
pıyor: 

"Bunu hak etmek içın, yaln z ztki. 
yalnız dirayet, güler yüz. tatlr s"z n3b· 
za göre §Crbct vermek kafi r,elemeı 
hatta bu cibi ustabklann bu iştt hıe ye• 
ri de yoktur. bu (500) lirayı kazanmak 
mutlak u çok ilme,lrfana,aay ve iJı:dame 
mlltevakktftır ... 

Dildıat edin: "Gül yüz, tatlı ı;Öz, 
nabza söre ~rhet.,, 

Şimdiye kadar l>ir kaç muharrir ela· 
ha ayni mevzua dair yazılar yazdı Hep 
ayni noktaya dokundu~r: Güler )"ÜZ, 

tatla töz ve ahbablık hiıtlerinin bu .,..u .. 
kifatlarda Unil olmamasını, olamama· 
11nı temenni ettiler. 

Bet yüz lira sibi ftZ bir paray da 
nazarı itibara alarak uzun zaman çah· 
tacak ve eser meydana ıetireu:k olan 
münevverler, pek hakb olarak, hakka
niyetten eınin o'mak istiyorlar. Bu mÜ· 
kifatlarda olduiu ıibi, bütün sa'v ve 
iktidar itlerinde hakkaniyetten l\yr:1ma· 
malıdır. En büyük tetvik bu olacaktır. 

* 8~ llaan ı•n!!Jı 
-~ - -----

Nadir Nadi, cenç neslin en mükt:m· 
mel muharrirleri aruındadır. Bu•u·llll!9 
da, görüılerinde, hele anlabtmda ..,· •• ,ula 
nrdır. Fakat, yeni neslin muharrir" ol· 
dutu için. tabiatile, "Osmanb,ayı, iyi 
bilmiyor. Esasen bilmedifini dt. Hkla 
mamaktadır. Nitekim misaller zı~ .... 
ken "Makamı Celilen~, diyerek yanbt 
bir terkip yapıyor. 

Nadir Nadi, dijer bir "Osmanlı ı.ö
zünden,, fikiyet etmekteclia-: 

Oıwanlıcarun ölmüt oldufu bu devi:· 
de "minnettarlık,, kelimesi göze bat·"or. 
kulalı tırmabyor. 

Herban&i bir kimlcden bil irlik 
gördUfUmiUde ona yürekten lt§ekHir 
etmek klfidir. Dereden tepeden su t:tti
rerek kendialne "minnettar,. oldufl. nu
su iddia etmekte mana yoktur. 

Bana ır.ı.n.. minnettarlık. "iyılik bt1-
melr,, , "iJilik habnaım malWu.a et
mek,, ......... " rnerpp Wr hiıdir. 
Banu t.en d. ~ cWa lmlllimcle t!uy Jum 
" h&ll clia ailmelı is......_ Te•elwa. 
edip ıepnela ,,. ...,.. .ı.. bililr ede._ 
.............. ,..... ....... ,de...; 
dltlnee1• ......... otm. .. ıere••ir. 

Nadir Nadi. .. ,........_ ,.ı1M iyi 
o.....ı.. Hlmı•tf itin. ...... nu1üa,, 
J'llal dallraftlthtk ...,.inde '*lun11~ 
.............................. ~relr. 

(Hat- sar~ 



• 

• Habeşler Berelle ıntakası 
alı111şı- Mnooetoeır Cemnyetnınnın 20 taırlıtıılındekn t©>~Dantoso 

çok mıüılhDm lkcnuşmaDaıraı saDııne coacaık 

CJJç Dılaı'fFta kaı<dlaır 
s\Yıırece~n 
s©yll<efril<e~ 
şD{dl<dleto n 

yaimlYlırDaıc 

iki tarafın da 
hareketini 
durdurdu 

it alg anlar 
Makalleye doğru 
llerliyen Habeş 

kuvvetlerini 
durdurduklarını 

söylüyorlar 
-0--

HABEŞ 

• 

Haberlerine 
inanmamak lazımmış 

-o-

Dün gelen haberler, Ras Desta 
ile Ras Seyyumun Aksumu istir
dat için yeniden taarruza geçtik
lerini bildiren telgrafları yalan-

lamakta ve yağmurların başlama· 
sının Ha.bet harekatını da durdur
duğunu bildirmektedir. 

Bi1dirildiğfoe göre, her iki ta
raf da yağmurlardan dolayı bütün 
hare!talı kesmişlerdir. Roma v~ 

Adfonbabadan gelen haberler ise
1 

berml:tat birbirini tekzip etmekte 
dir. Bu meyanda Habeşlerin Be

relle mıntakasım aldıkları habe
rine karşı ltaly<ınlar böyle bir şey
f en haberleri ol~adığım söyle
mektcdirk-r:'. 
Her t~t-afta yafjmurlar başladı 

Habc~istanm muhtelif yerle
rinde bulunan Röyter ajansı mu
habirlerinin verdikleri malumata 

göre, mt?';nleketin her tarafında 
§iddctli yağmurlar ba~lamıttır. 
Harra.rda bir hafta devam eden 

yağmur bütün münakalatı durdur
muştur. Dessie ahalisi, üç hafta 

devam edecek olan küçük yağmur 

lar mevsiminin başlamı§ olduğunu 
söylemektedirler. 

JtelyanJar bir Habe, llerleylşlnl 
durdurdular 

Mareşal Badoglio Romaya çek
tiği bir telgrafta §U haberi ver· 
mektcdir: 

Cenevreye Eden'in 
gitmesi petrol ambargosu
nun konuşulacağına işaret 

Isveç petrola ambargo 
konulmasını istiyecekmiş 
Fransız gazete!erıne göre: 

Fransız--gemııeri Ingiiiziere 
yardım etmiyecekmiş 

Akdenizde İtalya tarafından smı istiyecek devletlerden birinci
bir taarruz olduğu takdirde yardı- si olacağı ıöylenmektedir. 

ma gelmesi bekler.en Akdeniz dev Eden Cenevraye gitmeden evvel 
letlerinden İspanya, henüz cevap bir söylev verecek 

vermemi§tir. Ve memleketinde u- yeni İngiliz dı§ bakanı Eden 
mumi seçim yapıldıktan sonra ce- İngilterenin Londrada buluna~ 
vap vereceği sanılıyor. Roma büyük elçisi Sir Erik Doro-

ltalyanın Akdenizde bir hare- mond ile konutmuştur. Ayın on 
kete geçmesi petrol ambargosu- dokuzunda Eden, Cenevreye ha
nun konulmasına bağlıdır, deni- reket edecektir. Bundan evvel 
yor. ltalyaya kartı petrol ambar
gosunu, İngiltere kendisi teklif e~
mezse, bu teklifin bir başka dev
let taraf mdan ileri sürüleceği ve 

lngiltere tarafından da müzaheret 
göreceği kestirilmektedir. 

Bu başka devletin İsveç olma
sı muhtemeldir. lsveç muhtemel 

kendi intihap dairesi olan V urvik
ıayr' da bir söylev vererek Cenev
rede takip edeceği siyasanın ana 
hatlarını efkarı umumiyeye bildi

recektir. 

Edenin dıt bakanı sıf aliyle Ce
nevreye ilk giditidir. 

Akdeniz hücumunda İngiltereye Cenevrenln bu toplantısı pek 

bilvasıta müzahir olacağı söyle -
nen şimal memleketlerinden birisi 
olsa gerektir. Hele İsveç Kızılhaç 
hastahanesinin Habeşistanda hal 
yanlar taraf mdan bombardıman 
edilmesi, bu memleketin ltalyaya 
karşı zecri tedbirleri arttırmak is
temesini intaç edebilecektir. 

Hatta petrola ambargo konma-

rettiği 92 m::marah tebliğde, cep-ı 
helerde mühim bir şey olmadı!!ı, 

yalnız Makalle civarında İtalyan 
topçusunun faaliyet gösterdiği bil-ı 
dirilmektedir. 
ıtalyanlar Haba, haberıerlne 
lnamlm:tmasmı söylUyorlar 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

Doğu Afrikasındaki İtalyan 

harekatı hi:lkkında bazı ecnebi a-

mUhlm olacak ı 

CenevredE toplantı ayın yirmi
sindedir. Ayın yirmisinden evvel 
İngilizler, Akdenizden - nümayiı 
mahiyetinde olduğu söylenen -
birkaç gemi çekmişlerdir. Ayın 

yirmisinde Fransız gemileri de Ak
denizde taha!!Üd etmiş olacaktır. 

Edenin, İngiltere dış bakanı ol-

hatsız etmiştir. Yağmurlar böyle! 
devam ettiği müddetçe Habetler. 
Şimal ordularını timdilik güçlükle 
takviye edebileceklerdir. 1 

T embien harekatı hakkındaki 
Habeş ve İtalyan haberleri birbir
lerine tamamen zıt bulunmakta-

dır. Habeş kuvvetlerinin Makalle 
şarkındaki T embien bölgesinin bü-
tününü İşgal ettiğine dair olan ha
ber doğru ise, Makalleyi sararak 

duktan sonra, Cenevreye 8Jk sık 
gitmiyeceği, murahhas gönderece
ği söyleniyordu. Bu defa bizzat 
gittiğine balcılırsa, konuıulacak 

meseleler arasında bilhassa petrol 
ambargosu itinin bulunması pek 
muhtemeldir. 

Fr•naız gemllerl lnglltereye 
yardım etmlyecek mi ? 

Fransız gemilerinin Akdeni~ 
de toplanmasını "İngiltere ile 
Fransa anlaştı,, teklinde gösteren 
İngiliz gazetelerini bazı Fransız 
aazeteleri, adeti tekzip ediyor. 
Ovr isimli Fransız gazetesi diyor 
ki: 

• · "İtilaf mucibince İngiliz ve 
Fransız donanmasının Akdenizde 
mütterek hareket etmesi mevzu':.1 
bahsolmadığı gibi bu kadar sık 
bahsi geçen anlaşmalar da, esasta 
ehemmiyetsiz şeylerdir.,, 

Esasen dünkü sayımızda da 
Fransız ikinci filosunun hareketi
ni, bugünkü siyasi vaziyetle ala
kadar göstermek istemediklerini 
gerek hususi haberlerimiz, gercl< 
ajans haber?er;y}e anlatmıştık. 

Topçu kuvvetlerinin atışları jans ve gazeteleri tarafından ve
Maka11enin cenubunda Gabat'a rilen yanlış haberleri mevzuu hah 

İtalyanları ıimale doğru çekilme

ye mecbur etmek maksadını takip 

eden ileri hareketlerin ilk safha
sının muvaff akiyete erişmit olma

sı demektir. Diğer taraftan Erit· 
re kaynağından gelen bir telgra
fa göre, ltalyanlar, Makallevf' 

cenuptan yirmi kilometre kadar 

sokulmaya muvaffak olan Habeş 
kuvvetlerini dağıtmıt ve geri çe-

emretmiştir. Uçakların yardımiy

le bu hareket muvaff akiyetle in· 
kitaf etmit ve birkaç saat süre~ 

şiddetli bir bombalama neticesin

de Habeş siperleri yıkılmı! ve Ha

be! kuvvetleri cenuba çekilmeye 

mecbur edilmi!tir. Eritreden ge

len telgrafların ilave ettiğine gö

re, İtalyan uçakları Tigre cephe

sinin öteki kısımlarında da büyük 
bir faaliyet göstermişlerdir. 
Habe,ıer Tembienln bUyUk bir 
kısmını lsHrC::ad etm!şler 

doğru ilerlemekte olan düıman 
kuvvetlerini dağıtmıştff. 

Uçaklar, Tzellemtinin §imaliı_
de diitman gruplarını bombardı
man etmişlerdir. 
Hebefler Beralleyi aldıklarım 

söylUyoriar 

Harrardan gelen bir haberde, 
Dejaz Bayeulu kuvvetlerinin Be
relle mıntakasmı istirdat ettikleri
ni ve birçok beyaz ve yerli İtalya
nı öldürerek, telgiz istasyonunu e
le geçirdikleri bildirilmektedir. 

ltalyanların haberi yok 

Romadaki salahiyettar makam
lar Bali valisinin Berelleyi istirda-

dına dair çıkan şayialardan ha
berleri olmadı~ını söylcmekted~r
ler. 

seden Mesagero gazetesi, doğru

dan doğruya İtalyan askeri ku .. 

mandanlığı yahut Stefani ajansı 

tarafından verilmiyen her haberi 

kaydı ihtiyatla karşılamak lazım 
geldiğini yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 

Bidayette üstüste ve birbirleri
ne zıd heyecanlı haberler vermiş 

olan ecnebi ajans ve gazeteleri 

hadiselerin mevhum ehemmiyeti

ni şimdi daha normal bir şekilde 
göstermektedirler. Jsveç Kızılha

çı hadiseleri hakkında ayni şekil
de hareket edilmi§tir. 

YaGmurlarm •lddetlnden 
Habe,ıer kuvvet alamıyorlar 

Londra, 9 (A.A.) - Dün ya-

kilmeye ~ecbur etmittir. Bu kuv
vetler, Amba Aradam yakınında 

bulunan yüksek araziye kadar i
lerliyerek siperler kazmaya ve tel 

örgüleri sahasında yerletmeye 
baılamıılardır. Habeşlerin bura
da makineli tüfek ve ıimdi elle-

rinde bulunan topları yerlettirerek 
İtalyan ileri hatlarını tehdit etme

lerinden korkan ltalyan komuta.1-

Adisababa, 9 (A.A.) - · Şimal 
cephesinde, birkaç zamandanberi 
taarruz hareketleri hazırlamakta 
olan Habeş orduları, iki gün evvel 

Şire arazisine bir hücum yaphk -
tan sonra, Makalle mınlakasında 

şimale doğru ileri harekatına baş
lamıılardır. 

T embien eyaletine kar!•, Ras 
Seyyum ordusunun kuvvetli ileri 

kıtalarının ittirakiyle iki günden· 
beri hazırlanmakta olan umumi 

taarruz kanunusaninin altısında 

başlamış ve daha o günün aktamı 

bu eyaletin büyük bir kısmı tama
men geri alınmıştır. 

Yağmurlar dolayısiyle Ha bet

lerin hareketsiz kalacaklarından 

92 numaralı !hlyan teblljl ğan kuvvetli yağmurlar yalnız J- lığı, Habeş hatlarının kuvvetli bir emin bulunan İtalyanlar, bu taar-
Propaganda bakanlığının ne§· talyanları değil, Habeşleri de ra- bombardıman altına alınmasını ruz karşısında o kadar §aşırmı§lar-

l SlıJasa: s =r== 

Müsliloıan AraP 
devletleri ve italt 

Habeıistanda fütuhata giri~ 
ya İngiltereyi knrşısında bulu 
liz müstemlekelerinde lngiltcre 
propaganda ynpmağa koyuldu. 
ni bu suretle bir taşla iki kuıt 
hevesine kapıldı. Hem lngiltcr 
tikam alacak, hem de ltalyanın 
man Arap ü!kelerindeki emeli 
hakkuk ettirmek için ille adımı • 

lacaktr. Hatta bazı lngiliz gaı• 
iddialarına göre Mııırdaki katkı 
reketinde ltalyanlarm mes'uliy 

tur. Fakat bu hususta Romanıll 
saı faaliyeti daha şarkta Filistin, 
ve Hicaza inhisar etmektedir. 

Bari radyosu hergün arapça 
yat yaparak ltalyanlan methe 
\'C Arap ülkelerinde ltalyanlatl 
bir muhab:Jet hissi uyandırmağ• 
maktadır. 

Ayni zamanda Emir Sa.hib A 
mindeki bir Arap na:ıyonnlist • 
talyan tarafına kazanılarak t 
lehinde makaleler yazmağa te§ 
miıtir. 

Fakat halyanlann Arap ül 
de giriştildcri propaganda faali 
bir semere vermek istidadını g" 

değildir. Mısırda bir ayaklanm" 

sa da bu kat'iyyen ltalyan taraf 
cephe takınmamıştır. Diğer AraP 
le:-indc ise ltalyanrn r-.abe§istan• 

mu Romanın emperyalist emeli 
pat etmiş olduğundan fo~istlcrin 
harc!~etlerinc şüpheli b'r gözle 

yolumı n~r.ıır:Lır.ı\vrup:ıdan harbi 
neticesi iyi bir <lcrs nim ş oları 

hükumetleri Muso'ininin Aıtada 1. 
lemek hakkınd:ıki nutuldarını h• 
çıkarmıyaralc Jtalyanın tatlı dilirı' 

laklannı Lılm.-nakt4lchrlu. RiUıa• 
yanın ge!:cn sene lmem Y a .. yay 

dnn etmi§ olrna:ı11 Romanın Ara 

lerindeki emperyalist emelle "~ 

iddia lmldırmaz ispatı olarak 'ti': 
edilmektedir. lbniuuud ve K .. aı 

ı.;h lngiltcreye yardın:a hazır olcl 
nı bildirmislerdir. Hatta tbniss11J 
rumunu takviye için Irak ile b1r aısl 
yapmak istemektedir. Fakat bu tt'. 
de şayanı hayret cihet Arap kütle~ 
durumundadrr. ~ 

Filistinde ı tnlyanlara müz 
gazete kapanmak mecburiyetin 
mıştır. Halk toplanar.:k Jtalyanlat ~ 
hine gösteriler yapım§ Ulusla:- I', 
muna protestolar göndermiştir· 

halkı nrtık uyumuyor. Empery~ 
likesi karşısında müteyakkız bek~ 

Nuri MAI-i~ 

dır ki lfıyiki veçhile muka';/ 
dahi edememişlerdir. 

Habeş ileri kolları, Ca~ 
yolu üzerinden Adua ve ~ 
Addi yolu üzerinden de Ab/ 
doğru ileri hareketlerine d 
etmektedirler. 

Ayni zamanda büyük rJJ(/ 
daki diğer kuvvetler de Ger~ 
yaletine doğru akmaktadıt· 
hareketin sebebi, Gcralta il• 
kalle arasında bulunmakt&) 
İtalyan kuvvetlerinin üsaüllı 
leriyle temasını kesmektir. 

Cenup cephesinde ltalY-'~ 
yarelerinin faaliyeti müthif r-,J 
te artmıttır. Buna mukabil~ 
cephesinde, havaların f" 
dolayıaiyle İtalyan tayyarel~ 
keri harekata ve muharebe) 
tirak edememi§lcrdir. ..J 

ltafyanlar tekzip edlyO~ 
Roma, 9 (A.A.) -TerJJ f 

Habeş kuvvetleri tarafınd~ 
rar alındığına dair HabeJ 1'~ 
larından çıkan haberler ••) ,~ 
tar İtalyan mahfilinde k•' 
tekzip olunmaktadır. ~ 

ltalyan kuvvetlerinin~ 
harbine başladığı hakkın.~~ 
herler de keza tekzip edı~1ı 
dar. 
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Kültürlü 
kadın · 1F®'ffırnk©l ~ 5 Vaı~alln1 ~ MlYl1r=<§I S~ır'lC@<SJOlYI -

Meyhaneci .. Tahta bacak sarardı: Sakın deli kanii 
kıyafetindeki şeytanın ona verıdiğl altın da 
kendisi gibi yok olmasın ? Elini eyecanla 

"'-l'lı~- ... er."" 
'.1" ' ':J]ı ·"" . " ;< 

'lll~:ut" J -~ ham perisiyim ... Yalnı:ı senin .de-
~.d/~ J \ • ğil, Nedima ! Ayııi zamanda Naili-
;~~'. nin, Ruhi Bağdadinin de ilham 

perisiyim ... Demin okuduğum be
yit, bana söylenmiJtir. 

Güldüm: 

Y 
- Demek, benim Nedim oldu-

e 'lk" d g"umda israr ediyorİunuz? 
~· oy e, tabiatın ortasında 

ya~~Yorum... Uğraştığım Jeyler: Güzel kız, salıncağıma lkuru]-
Ta.rıh ve edebiyat... Fakat, kim- du. 
seyle konuşamıyorum... Çünkiı, - Tabii değil mi? ... - dedi. -
anlamıyorlar ... Yegane dostlarım. Hatta torununuz Yahya Kemal bi-
J.!..a. _ l l "B" h k a.nap arım... e ır ama ..• Koynunda mavi 

Bir yaz günü, penceremde otur- gözlü Züleyhayı sallam\\k. .. ,, de
muş, divan o°k'Jyordum. Bir d~ diydi ... Bakın, nasıl sallanıyorum. 
baktım: Bu acaib kız, bana ne ıtirin gö-

. D:.:vara bir genç tırmanmış: Ata rünüyordu. Acaba, tali, bana, sev-
ıbıner gibi oturuyor. gilimi mi göndermişti? ... Nihayet, 
d ~caba kız mıydı? Oğlan mıy- ona kavuşmuş muydum? ... 

ı. fakat, içerden, amcazadem ses· 

O da b · d lendi. 
G 

enıın baktığımı gör Ü. 
ülümsiyerek, Nedimin bir mıs- Hemen gittim: 

raınr okudu: - Ağabey, bir kadını arıyorlar. 

f
. ''Kez mısın, oğlan mısın ka- Tımarhaneden kaçmış... Vakti le 
ır .. ,

11 
kocasını, sonra da dört işığını ze-

- Ay, bunu düşündüğümü ne- birlemiş ... - dedi. - Sırtında bir al 
reden tahmin ettiniz? _ dedim. atkı varını§ ... Sakın seninle konu-

d 
- Tahmin etmek değil, anla- tan olmaıın ? ... - dedi. 

nn ... Hey gidi koca Nedim hey.. itte o zaman, bütün hayalle-
Geldim işte... rim yıkıldı. Çok uyuştuğumu zan-

- Kim Nedim? nettiğim insandan ayrılmak lazım 
- Siz ... Ve ben de: "Cuma na- geldi. • 

ınazına diye annesinden izin alıp - Evet... O ... - dedim. - Zaten 
0 iz1· 11 d · l b' I"kt "S ben de teslim edecektim ... Haydi 
a ı yo ar an sızin e ır 1 e a-
da.hada,, gidecek olan çocuk... git, polislere haber ver ... 

Öyle şeffaf, hoş bir kahkaha i- Nakleden : Hatice Sl!reyya 

le güldü ki. .. Pek şakacı şeydi, bel- ============= 
li. .. 

-- Ni~in öyle duvarın üstünde Göz Hekimi 
otg.ruyorsunuz? Aşağı inin! - de- Dr. .Şükrü Ertan 
dim. Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

- Duvara cıkmama sebep, ma- (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
1

... 1 ~ S Sa1ı günleri meccanendir •. 
um ya, brahim paşaya ve 111- ••••••••••••••••! 

lan Ahme.de kar~ı isyan var ... A- ~============~~ 
ailerden kaçtım... .. 

- Bana edebiyat tarihimizi ya
§atıyorsunuz... Gelin içeri ... 

H AB ER 
AKSAM POSTASI 

. 

iDARE EVi 

Geçen kısımlarm hUlasası 
Rodosta ,Kanlı Balta meylıane. 

sinde Kırmızı sakallı Jak, a· 
damlarile Rodos şöva'ycsi Do
büssona Sultan Bayezidin gön 
dc>rdiği yirmi b!n düka altını ta 
şıyan gemiyi nasıl ele geçire
cc-klerini düşünürken Ancello 
ndmda biri, kendisile alay el· 
mek istiyen Ja/;tı maavini J'a. 
leroyu döuüşlc mağ/üp ede
rek onlara illilıak ediyo,, Hu 
sır(lc/a meyhaneye ~ol: genç bir 
dclikanlt rıirmi§iir. 

Valero bll delikanlıya do ça
tıyor. Fakat delikanlı biitün 
lıaydutla,ra meydan okuyor. 
Tanı mağlllp olacağı =nman bir 
de11bire etraf zifiri karanlıkta 
kalıyor. 

Bu ses üzerine yeniden birçok 
güriiltüler oldu, masalar, iskemle
ler yeniden devrildi. Ayni ha
kim ses yeniden duyuldu: 

- Herkes burada mı? 

- Evet! 

- Buradayız! 

- Bo~altın öyleyse tabancala-
rınızı karşınıza! 

Bir<lenbire fitilleri o.te,liyen 
çakmak sesleri duyuldu. Sonra ku
lakları patlatan seslerle tabanca
lar boşaltıldı. Alçak tavanlı mey~ 
hane bir anda keskin bir barut 
kokusuyla doldu. 

Bu usul, o devir haydutları ta
rafından sık sık kullanılırdı. Böy
le ani b~r baskın karşısında her
kes reisin sesinin geldiği tarafa 
kotar ve sonra tabancalarını kar
şılarındaki dütmana doğru boıal
tdırdr. Bu suretle birbirlerini vur
maktan kurtulurlardı· 

Tabancaların gürültüaünden 
sonra meyhaneyi büyük bir süku
net kapladı. 

- Hapı yuttular galiba! Hey, 
tahta bacak! Yak şu ıtığı baka
lım. 

Tezgahın altından bir homurtu 
yükseldi. Anlaşılan topal meyha
neci ne olur, ne olmaz diye tezga
hın altına gizlenmiş, ve orada ha
disenin sonunu bekle:nişti. 

Şimdi gene meyhanenin ıura
sından burasından bir takım inil· 
tiler duyulmağa başladı. Valero: 

- Dütmanlar henüz geberme
ıniıler ! Şu ıtığı yak da ıunların 
canını bir an evvel cehenneme 
gönderelim. 

Önce bir çakmak sesi duyuldu. 
Bunu mi.iteakip üflenen bir fitil ve Sırtında bir al atkı vardı. Bunu 

dikenlere takıp yırtmamağa gay
ret ederek aşağı atladı: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 ~ ı nihayet hafif bir ışık meyhaneyi 

Telgraf adresı : ıstanouı HABER :. ' kapladı. 
vazı ışıerı teıoronu : 2:l872 ı Tabancaların çıkardıkları du-O gül endam bir al §ale bürünsü.ı 

yürüsüıl 

'J)cu gönlüm gibi andınca sürünaun 

. ld~re ve ıı&n " : 
2

•
370 il manlar kısmen dağılmıştı. Fakat 

ABONE ŞARTLARI , . :ı haydutlar kar§darmda. bo~ bir du-
Türlayr Ecnebı b 

S 111< 1400 K 2700 K vardan başka ir sey g'o'remedı"ler. yürüsün! ene ,.. ,.. l I ~ 

Beyitini okudu. 8 avıık 730 
" 

1450 
" ı Sag" da solda kırık masa ve iskem-3 aylık 400 .. 800 .. 1 

- Buna ben:ıettiniz? ,.. Değil , •v•:,ıc 150 
•• 

300 
" 1 !, le parçaları görünüyordu. Fakat 

pıi ? ... - diye sordu. 1 LAN TARİFESİ dü,man arıyan gözler bir c.ey gö· 
Tıca,.•t ııanıarının eatın 12,SO "1: 

Ş•ftın.1 : ıııteamı 11...,,,.,.," ,o kuru•tur. 

1 
j remeyince çok şa9aladılar. Niha· 

- 'Evet ... Ayniyle, ben de bunu Sahibi ve Neşriyat Müdürü: yet kapının hizasından yeniden i-
dtltllnmllft{!1' f Hasan Rasim Us } ki inilti yükseldi. Herkes oraya 

- Bakınız, nasıl anlıyorum.. Basıldığı ver (VAKiT) 1notbaaPJ j baktı. Kapıyı beklemeğe memur 
Çünkü, ben; her dimağa girerim ... '~===========:::ll'1 olan iki korsan boylu boylarına 
Beyinlerin içine hakimim. Ben, il- uzanmış yatıyorlardı. Hemen yan-

cebine daldırdı 
lar,1na ko~tular. Jhtiya.r bir ko.r-ı 
san yere s:ömelerek ikisini de mu 1 
ayene etti: ı 

- Tehlikeli bir şey yok! Kılıç/ 
:kabzasiyle hatlarına vurularakJ' 
bayıltdmı§lar. Biraz sıcak şarap 
kendilerini iyile~tirir. 1 

O zaman birbirlerine baktılar. l 
Hemen hepsinin üatü başı parça
lanmış, çoğu ufak yaralar almıı
lardı. Anlatılan karanlıkta bas
.kına ujrııdık zanniyle birbirlerini 
hırpalamı1 bulunuyorlardı. 

BiT<lenbire Valeronun sesi yük
seldi: 

- Napolili .delikanlı yok! 
- Sicilyalı Ancello da mey-

danda deiil ! 
O zaman herkes farkına vardı. 

Hakika.ten bu iki esrarengiz ya
bancı .orta.da yoktu. Y a1ero bir
denbire ıstav:roz .çıka.rdı: 

- Bunlar insan değil, ıeytan
dırlar. Nasıl da anhyamamıştım. 
En ustaca olan oyunlarıma bile 
karşı koydu1ar. 

Diğer korsanlar da 'hey birden 
ıstavroz çıkardrlar. Ve bunu tas
dik ettiler: 

- Evel· Ben de bir papastar. 
duydum. Şeytanlar birdenbire hiç 
'bir iz bırakmadan kaybolurlar
mı§. 

- ilk önce ikisi geldi. Sonra or· 
du ile bize hücum ettiler. Acaba 
ne kabahat itildik? Adağım ol
ıun ilk ıoyaca(iım adamdan ala
cağım paralarla Sen Jc .. j kiliıe· 

sinde Mesihin ruhu için bir mum 
yakacağım 

- Ben de bizim papasa çaldı
ğım dört şişe eski şaraptan ikisini 
vereceğim. 

Herkes bu sözlere inanmış , i.ki 
yabancmın şeytan oldu[!unda aH
fak etmişti. Meyhaneci talıia ba

'cak bu sözleri duyunca l.t'l "if tertİ!> 
sararmıştı. Sakın delikanlı kıya

fetindeki şeytanın ona vc•rdiği Mı
sır ahını da onlar gib: yok olma
sın? Elini heyecanla cebine dal
dırdı. 01ı, hai'ıı ! Altın orada du
ruyordu. Hemen o da bh· ısta vroz 
çıkardı. 

Valero bu ,ekilde bir akıamda 
arka arkaya uğradığı ikı mağlubi
yetini tevil edecek bir '~y buldu
ğundan çok ınemnunau· Hatta 
ıeytanlarla mücadele etmek ona 
ayrıca bir kahramanlık, bir §eref 
de veriyordu. Cahil ve cahil ol
duk!arı kadar da en ıleri hıristi
yan akidelerine, efsanelere körü
körüne İnanan bu korsan grupu 
ke 1isini bir nevi hayre~ ve korku. 
ile dinliyorlardı: 

-- Yııüzde t üz biliyorum. Yüzde 
yüz eminim· .. Ona karşı yaptiğım 
oyunu Rodoı ada.8lnda kimse bil· 
mez. Bunu ibana ihtiyar bir An
talyalı Türk korsanı öğretmişti. 
Bu oyunu kime tatbik cttimae kar
şı duramadı. Hepsinin bir andsı 
kalbleri delindi. 

Ona karşı da ayni §eyi yaptım. 
Kıbcımı tnm vaktinde kalbi h"za_I 
sına ~oktum. Fakat o, hirdenbi-1 

re yok oldu. Bir ile b~tım sıığ ta· 
rafta yeniden meyaana &ıktı. 

Bir diğer korsan da ilave etti: 
- Ben de çok §aşıyordum. Kı

lıcımı tam dört defa yarısına ka
dar karnına soktum. Fakat ne bir 
damla kan aktı, ne de kımıldadı! 

Tekrar hepsi birer ısta vroz ~·~ 
kardı. Hemen hemen bütün kor
sanlar bu zamana kadar üstl::rini, 
başlarmı düzeltmişler, hafif yara 
berelerini sarmışlardır. 

Meyhanede sağlam masa kal
madığından kar;§ılıkh iskemlele
re yerJeıtiler. Bu sırada baygın 

bulunan iki nöbetçi haydut d.ı 
kendilerine gelmitti. Bunlar hiç 
bir ıey hatırlıyamıyorlardı. 
_ Nihayet kırmızı sakallı Jak 

yeniden söze baıla.dı: 
- İşler' aksi gidiyor. A.ramu.a 

şeytanlar karıştı! Fakat ne ~·apıp 

yapıp şu yarınki işe bakmalıyız. 
Çok şükür içimizde yaralı yok. 
yalnız azlığız. Otuz kişiye karşı 
yirmi kişi döğüşeceğiz. Soı.ı.ra 
Türkler yaman silahşördürler. 
Haydi diyelim ki yapacağımız hi
le ile onlardan on beşini bir anda 
hakladık. Onlar onbc§ kalacakhr, 
biz de yirmi olacağız. Fakat nr:ı
daki fark az. Yarın sabaha kadar 
kendilerine itimat edeceğimiz da
ha dört bet kiti bulmalı. Fazla 
istemez. Çünkü bu takdjrde pay a
zalır. Şimdi beni dinleyin ... 

Kırmızı sakal!r Jak adamları

na uzun uzadıya izahat verdi. 
Osmanlı paditabı Sarı Bayazxdın 
papanın elinde eair bulunan kar
deti Cemin ıahverilmemeıi ıçın 

gönderdiği yirmi bin dükayı ha
mil Oarmmlı kadırgasına nasıl baa 
kın vereceklerini uzun uzadıya 

anlattı. 

-2-

Rodos kalesi 
Gec~ avsız, fakat çok yıldı:.dıy

dı. Ve bu yarı karanlıkta ıR,odo• 
kalesi u~nkto.n bütün ihlitaını ve 
dehşetiyle sanki bir misli daha 
fazla bü. ·;miıt hissini veriyordu. 
Henü1! Türk tOFJ!ariyle zetlelen
memit d:.avar1arı, sivri burçları ta
biata mc.,, dan okuyor ve gökleri 
del ;;: iatiycr ~ibi chıruyorlardı. 

Kale büy ı.ik bir ıükun içind~y-
di. Hiç bir Vt.:ı inden bir tek ışık 
sızmıyordu. Hafeket rıamma an -
cak kapının tesadüf ettiği kısmın 
ü ... ünde yavaş yavaş sağa sola 
yürüyerek nöbet bekliyen bir nö
b,. .. çinin lmn ldıyan mızrağı gilze 
çarr ıyordu. 

Şimdi del aler.:11 sağ arafma 
doğru H~rJiyelim Osmanlı impa
ratorhı "hına bile nu .. --ydan okuyaQ 
şöval) eler .er han i ani bir hücu
ma uğramam k için kalenin civa
rındaki ağa~1 ra kes mitler, arıza
ları düzelterek görünmeden, giz
lice k ..... eye ya 1daşılmasını imkan
sız bir hale sokmu!lardı. Öyle ki~ 
en yakın afaçJe.rla çalılıklar kale 
duvarının ,elli metre kadar ötesin· 
de b.ulunuyordu. 



.. 
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D'J;EciHl>iRENLEBfsiN 
~erkestavuğu 

böyle de yapılır 
Çerkes tavugunun nasıl yapı

lacağım lokantacılardan birinin 
tarifine göre yazmıftık. Bir kadın 
okuyucumuz Çerkes tavuğunun bu 
şekilde yapıldığı takdirde daha i
"İ olacağım söylemektedir. Yazı
yoruz: 

Ceviz iyice ayıklanır, iç ceviz 
iki kere makineden geçirilir. Bir 
yanda suda ıslatılmıt olan bayat 
ekmek içini iyice sıktıktan ıonra 
azar, azar ceviz içine karıthrılır 

ve bunlar bir daha makineden ge
çirilir. Bu esnada biraz da kırmı
z; biber dökmeli. 

Kafi miktara yağ bırakUlca bu 
yağı ayrı bir kaba almalı. Rengi 
açık bej rengi olunca kararını bu!
mut demektir. 

Soğuk tavuk suyu ile bu ceviz 
içini iyice ezmeli. Bu ezme neti
cesinde ceviz içi bir krema gibi o· 
lur. Sonra tabakta hazırlanmıt l'O

ğuk tavuk etinin üstüne dökülür. 
Çıkan yağ ile de üstüne süs yapı
lır. 

~IAODEl.ER 

a .:, Perakende .. .. -
o..~ ı O En az En rot 
(-. ..: l 

t:. Krş. Krş 

BA.KK'ALIYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Faıul5a ~alı 22-12.35 15 23 
Fuul,.a horoz 15 18 20 
l!"alulya ufak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 2.5 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut natürcl 12 15 22 
Peynir B. yaflı 26 35 40 
Kqar )"allı 50 60 80 
Kaşar lkind 40 50 7.l 

lt'J tinJ ağ f'k9. ek~ 47. 50 55 6j 
Yemeklik 40 45 55 
\ağ Trnbzon 70 • 80 75 90 
TtT'lDğ 120-200 140 220 
\"ağ yemeklik 50. 60 75 90 
\ nğ blr:..ıtd, Urla 70 85 100 
l'l .lııc; 8. 35 15 48 
l\lakıırııa 15 • 18 22 26 
ZeJ tin 15 • 29 11 • 45 
Sabun 24,5 25,5 30-

8 /.} B Z b' f_, E R 

lnce blba 8 • 10 10 
llanıç 2 . 3 
Pra!ln 1 - 4 3 
Llluına 3,5 4 5 
Yaprak 10 15 
J.>atat.c• 4·5. 6,5 7,5 
Soiıın 5-7 ti 
Kere,·ız &5 7,5 
Ye,D don:~ 35 5 

l' ı· .U I Ş LE R 

\~ ~•-d<1t. ckıt. 6. 8 10 
\na birine! 5. 6 6 
.•.;"' a ikinci 3 . 3.5 5 
Nar ekst. ekst. 6 7,5 
Nıır ikinci 4 5 
Elma Karaclenlz 4 . 5-6 5 
Ebna SapaMA 5 7.5 
ı:ıma Unye 4 • 5-9 5 
MandaU:ıa 0,5 - 3 1 -
Portakal 0,5 - 5 1 • 
Ce,ıı. 11 • 18 12,5 
Kestane 6-8-10 10 
Mqmula 4-6 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (çekJ) 35C-425 2 
Kömllr 3,4.5 5-6 
Kok 

SömJ kolr 21 

CUMA 
Sonkanun - ıç:3tl 

Hicri: 13::>4 - Şanal: ı:; 
İnönü zaferinin yıldönümü 

50 

12,5 
5 
5 
7 

20 
15 
9 
12,5 
7,5 

15 

10 
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
5 
7 
20 
15 
15 

5 

16,59 

1'- ._ 

.. ~ G 53 12,23 14,46 16Ji9 lS,36 fÇ 40 

ı.!':. 12,51 7,21 t,47 12,00 l,3i 12.41 

GEÇEN SENE RUGON NE OLDU!': 

?.ıarmar:ıdakl zelzele :!aclası de\·am etmiş j 
latanbul da bir çok kere sarsılmıştır 

HABER - J\)(şam postası ----........... --..~~~~~~~~~~~-

0 p erat ör Cemil (Paşa) kısırlaştırmaya hararetle taraftar! Yeni imtihan 
talimatnameslne 

Beşeriyeti kurtarmak için 
bundan başka çare yok! 

Bazı mualliml 
itiraz ettiler 
Vse imtihanlarını tadil ed 

yeni talimatname projesine b 
çok muallimler itiraz etmişlerditı 

diyor ve ııave edDycır: 
"Otuz kırk sene sonra bütün milletler bunu seve 

seve tatbik edecekleredir. Almanlar bunu 
mecburi kılmakla insaniyete büyük 

hizmet etmişlerdir,, 

Bunların ileri sürdükleri nok 
tn!cbcnin ilk iki tahriri imtih 
da alacakları notlara güvene 
ça 'ışmıyacnkları ve senenin s 
ay!arında tenbellik yapacakları 
dır. 

eu~1un önüne geçmek için aı&I 

Kısırlaştırma işi etrafında an. 
ket yaparken oj)eratör Cemil T O· 

puzlunun (Paşa) fikrini almak ta 
çok yerinde bir hareket olacakt:. 
Cemil (paşa) daha ilk sua!ime ce 
vap vererek bu iş;n hararetli bir 
müdafii olduğunu söyledi. Ve di
ğer suallerimin tapuna birden a. 
şağıdaki dikkate değer ceva.bı ver 
di: 

- Ben Almanynda tatbik edil. 
mekte olan mecburi kısırlaşlırmn 
usulünün en hararetli taraftarı
yım. Kısırlattırmanın beşeriyete 

pek çok faidesi dokunacağı şüp . 
hesizdir. Ancak bunu derhal an -
layamıyacağız. Netice elde etmek 
için senelerce bu hakikati zaman 
gösterecektir. 

Her yerde olduğu gibi mem • 
leketimizde de bugün kısırlattır. 
manın aleyhinde bulunanlar ve 
her nasılsa hissiyata mağlup ola
rak bunun fecaatine bile kail o ·
lanlar pek çoktur. Halbu ki,tehli
kesizce bir ameliyat geçiren ma-

luller yalnız zürriyetten mahrum ka 
lırlar· En ehemmiyetsiz bir uzuv · 
lannı bile kaybetmezler. Ameli · ı 
yat eınuında dahili ifrazat ya · ı 
pan Ye vücude elzem olan gudde 
(bez) lere ilişilmediğinden er- 1 

keklik ve kadınlıklarından hiç bir 
şey kaybetmezler. Sakat kalmaz. 
lar ve bundan dolayı asla müte -
essir olmazlar. 

Bundan sonra yaşayanlar göre. 
ceklerdir ki, 20-3'> sene sonra Al
manyada bu güne nisbetle tımar · I 
hane ve sanatoryomlardaki akıl ! 
hastalıklarının mikdarı yüzde 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu allimler, şüphe ettikleri talebe 

yukarıda söylediğim ak:I hasta - şifahi bir imtihana da tabi tuta 

lıklarından kurtarmak için radi . bilmek hakkını istemekte, ve 
kal bir tedbir, yani mecburi kısır· kanaat notlarında 5 gibi asgari 
laştırmayı kabul etmekten başka had tayin:ni ileri sürmektedirlet• 

yapılan bu mikdar her ne kadar 
çok bulunuyorsa da bunların ade
di sene besene azalacak ve sekiz 
on sene sonra senede ancak birkaç 
yüz kişiye tatbik edilmekte ola . 
caktır. 

çare yoktur. Elektrik 
Emin olunuz ki, otuz kırk sene 

Fikrimce sosyal yardım teıki -
latını ve evlenme itinde devlet 
kontrölünü kuv\·etlendirmek hiç 
bir zaman bu derde deva olamaz. 
Hele malUI erkek ve kadınlara ev. 
lenme izni vermemek hiç bir fai
de temin etmez· Bu gibi maluller 
evlenmeksizin de gayrimetrfı ço . 
cuk dünyaya getiremiyeceklerin
den şüphee mi var? 

sonra bütün milletler bu usulün Ücret 1 er inde 
faidesini yani hakikati tamamile yapılacak tenzil3 
anlayacaklarından seve seve kı . Komisyon kömür 
sırlaştırma kanununu kabul ve stokları üzerinde 
memleketlerinde tatbik edecekler. tetkikatını 
dir. bitiremedi 

Görüyorsunuz ki, bunların hep. 
si yaım tedbirlerdir. Beşeriyeti 

Size son olarak şunu söyleyim 
ki, Almanlar akil hastalıkları ve 
müzmin sarhoşluklarla malul 
ki.mselerde kısırlaştırmayı mec . 
buri kılmak suretile insaniyete 
pek büyük hizmet etmişlerdir. 

Necip bey rujları son derece sabit ve latif rayihalı, 
mevcuttur. Bilhassa tavsiye olunur. 

her rengı 

2000 liralık 
~. . 

eşya vereeegımız 
Büyük müsabakamıza iştirak 
fırsatını kaçırmış değilsiniz! 
Şimdiye kadar çıkan nüshaları 
alamıyanlar bunları fdarehanemizden 
tedarik edebilirler. 
Koyacağım•z 45 resimden 8 ini 

tanıyamıyanlann bile hediye:eri
mizden kazanmalan ihtimali çok 
kuvvetli olduğunu unutmamaıı
sınız l 

Uç aylık elektrik tarif esini t 
bit etmek üzre dün toplanacak 
lan tarife komisyonu kömür ıtok" 
ları üzer"nde tetkiklerini hena. 
bitiremediğinden toplantısını ge 
lecek haftaya bırakmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tetkik• 
)erden, fiyatlardan on para kad 
indirilebileceği anlaşılmıttır. F• • 
kat asıl tenzilat, stoklar üzerind• 
yapılmakta olan tetkikat bitiril • 
dikten sonra yapılacaktır. 

Halkevinde dersler 
Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizde Solfej ve Koro dert" 

leri açılmııtır. Ders almakia.tiyeJI 
ler her gün saat 9 - 21 e kadaf e-
vi~iz direktörlüğüne gelmeleri. 

::::::-.:::: :::::::::::::::: ::::::ı:::nı:ı:mı. anı::::ıSll) 

~i Borjiyalarını 
n eildletmek . . .. 
H isteyenler 
!i Borjiya romanlarını cildlet· 
i~ mek isteyen okuyucularımız 
H formalarını on beş gün içinde 
;i Ankara caddesinde (Vakıt) kü
~~ tüphanesine b:rakmnlıdırfar. 
: :::: ::::: :: :: ::::: ::: :: ::: : ::::: :::::::: :::::::: :::::ı 

1 ............ ~~şfia.ı'\l:: ..................... . 
: s. lfll s; 
': . 
!: 

25-70 niıbetinde eksik olacak, hır. 
1 

ıızlık, cinayet, sarhoşluk vakaları 
azalacak, ceza mahkemeleri işs!z, 1 
hapishaneler tenha kalacak. Be · 
şeriyete zerre kadar faideleri do
kunmadıklarından başka memle .

1 
kete büyük bir yük olan ve müte-
madiyen ıztırap, sefalet çeken fi 
ap~llua, arahlua ve alkolikk· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gece 
Konuştu 

rede nadiren tesadüf olunacaktır. 
Velhasıl Alman neıli bütün bu il
letlerden kurtulacak, daha gür · 
büz, daha kuvvetli yetiıeccktir. 

İsııınbul Bılediq~si 

S2hir1YtJatrosu 

111111111111111 

111...1 . 
111111111 

Bugün akşam 

Saat 
!.!O de 

GECiKEN 
CEZA 

Fransız tiuatrosu 
HALK OPERETi 
Bu ak~am 20.::lO <' 
EMiR SEViYOR 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Su 
ruri. Miizik: K. K 
poçelli. Pek yakın 
da : Deniz Havası 

ıeı.'4t819 

Ahlakça sukut etmiş 
genç çocukların, dü~müş 

kadınların rezilüne yaşa • 
yışlannı canlandıran içti .. 
mai bir roman; açlığın, 1z 
tırabın romanı; Türk ece · 
biyatmın en realist eseri 

Her kitapçıda 

Evet Almanyada kısırlaştır -
ma kanununun tatbikinden beri 
40.000 i mütecaviz erkek ve ka -
dın kısırlaştırırlmıştır. Bir defaya I 
mahsus olmak üzre ilk hamlede 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ................ ~~-~.Y..~ -~-~:: ......... .. 
Gişe gündüz açık. , 

Bu Akşam 

Türk Sinemasında 
ANNEBELLA. JEAN MURA.T-CHARLES VANEL • J.P. AUMONT 

tarafındnn temsil edilen 

SON UÇUŞ 
( L. Equipage) 

Büyük ve güzel film ba11ı7or. Bir harp tayyaresinin efradı, ölüm ve vazife 
de birleıen ve fakat, birisi aııkı ve diı(eri zevci bulunan bir kadın kalbi yÜ· 
zünden birib'.rinden aynlan iki dost, ayni tayyare efradından b:ılunan iki 
adamın ruhlarındaki iasani hi11iyabn kaynaıması, beıeriyet hududunu ge 

ç:rmekıizin bir büyüklük taıv:rini veren KESSEL'in meıhur şaheseri, ken 
diıl11de bitin hi11iyah beıeriyeyi g'İ7.li yen bir eser, Y erleT:nizi eYVel 
den aldınnız. Tel. 40690 

ZAYi I 
Tire askerlik şubesinden aldığrm 3.f 

tarihli askeri vesikamı zayi ettim. ~c 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
tur. 

Divanyolu Ticarethane sokağı 11 
numarada Safiyüddin 
-~--~~--~--~~~~--~ 
Naşit - Ertuğrul SoJI 

HALiDE 

Şelızadcbaşı 1'U RA N 1 iyatroautJ' 
Bu gece saat 20,30 da 

(BiR Rüf 
GORDtJ!d) 

Vodvil 3 percı
Yazan: 

Nezihe Muhi 
Her taraf traoı 

Telefon: Z21 



HABER - Ak.-m poıtuı 

Güneşin Kudreti 
insanlar tarafından istifade 

imkanları bulunduğu takdirde 
ne 

Alimler şimdi bu 
mevzu üzerinde 

çahşıyorlar 
. Ha.valarda yirmi yahut kırk 

kılometre yüksekl d .. t 
1 . "K er e uçan uı -
en lorofil le ··rt··ı·· St t f " o u u ra os -
er_ gemileri benzin yerine güneş 

lfıgı kullanabilecek mi? Yoksa 
bu i• Mi J • • 

:r T"y e mı yapılacak: . Deniz 
ve karaların muhtelif yerlerine 
yeri f ·ı eı ırı ecek merkez gemile:- -
deki b·· ··k .. uyu aynalar, güne§ kud -
retııu temerküz ettirerek bu kud
reti bü ··k h 
b

. yu ava gemilerine vere -
ılecek mi? 

. Nazariyat bakımından her iki
sı de mümk·· d"" b lk k b un ur ve e i anca 

u usuJler vasıtasile Stratosferde 
uçmak · kA 

. Jm anı hasıl olabilecek -
ltr. 

* Dilenci, içine para atımlar di
Ye şapkasını elinde tutar. Bu şap· 
ka ke d" · · · .. n ıs ımn hıç değer vermediği 
guneı tşığile dolar. Bununla be -
raber dilenci eğer o ,apka dolu • 
su gi: neş ışığının kudretini yaka -
lamr ı ını bilseydi , en soğuk gün
lede ,;P-ndini bol bol mbbilir, ge
celeri ış k ız kalmaz, yemeğini pi
tirir ve hr.!la kendisini dileneceği 
yere götürecek arabayı yürütecek 
kuvveti temin edebilirdi. 

Dilencinin iltifat f"lmediği gü
neı 11ığın1 dilenmek için ağaçlar 
~vuç açar gibi yapraklarını açar -
ar, fa.kat onların "klorofil,.i var
dır ve •t•iı nasıl yakalıyacaldarı
nı bilirler. 

~Stratosferde uçmak için güne' 
ıkt~ıı kudretine lüzum vardır; çün· 
Ube . . B . l nzın ıte yaramıyor. enzın-

ı: hareket eden tayyareler her ne 
dar stratosfere çıkıyorlarıa da, 

ora.da uzun uzadıya yol alamıyor, 
tıpkı uçan balıklar gibi bir müd
det bu tekilde gittikten ıonra tek
rcr çıktılı yere diifüyor. 

Günet makinelerini yapmak 
Zor bir it dejildir; fakat bunlar 
da temerküz ettirilecekti. 
törleri gibi, kendi ağırbklannı ta
flYamıyacak kadar ağır oluyor -
lar. 

Bundan senelerce evvel, ıüne
!İn kudretini denemit olan Ame
rikalı profetör R. H. Goddard ıey 
Yareler araıında ıeyahat etmek 
içiıı böyle bir makineyi öğütle • 
Gıitti. Bu makine yükselmek ve 
Yere inmek için olan azıcık ibti -
Yat mahrukattan bqka biç ben • 
zin tqnnıyacaktı. Geminin dıta • 
rıaıncla münasip herhangi bir yere 
İçi aaf "kuvartz>t dolu küçük bir 
boru uılacak ve rüneı ıtıiı bir 
taknn aynalar vaııtasile bu boru
da emerküz ettirilecekti. 

Kuvartz dolu borunun içine ıu 
ile karıtık mayi halinde civa zor
lanacaktı. Civarun vazifesi güneı 
lf•iını yutmaktır; ıuda kunet 
kaybetmekıizin ıtığı geçirten ye· 
ıine vuJtadır. Günet ıtıiının ci
Ya " • halituı tarafından yu • 
lalma11 auyu derhal yüksek taz -
Jildi bahar haline çevirecek ve bu 
buhar, fiteii dojrudan dojruya 

olacak? 
1819 ıeneıind t= 

Pariıte yapılan 

ilk güne§ motörü 
küçük bir matbaa 
makinesini iılete

cek kadar kuvve: 
istihsal etmİJfı . 

Dünyanın en büyük elektrik mo
lörü olan bu dinamo yerine kii . 
çücüh güne§ rıığı moförleri çok 

daha az yer İfgal edeceklerdir. 

Doktor C. W. 
Hewlett icat et · 

miı olduğu foto elektrik di•k- lan dört hücrenin hasıl ettiği e -
lerini çalııtırıyor. Bu motör lektrik kuvveti de bir amperin üç j 
adi bir elektrik lambasından binde biri idi. Halbuki adi bir e-ı 
aldığı ıfığı elektrik kudretine lektrik lambası bu nisbetten 200000 

tal111il etmektedir. kere daha fazlasını kullanır. 
ıüreceği gibi elektrik de iıtihaal e., Bununla beraber ıünet ıfığmı 
decekti. foto elektrik vaııtasile zaptetme-

Böyle bir güneı makinesinin nin bu bir bqlangıcıdır. Nitek:rn 
iıliyebileceğinde nazariyat bakı - itmdiki Normandi ve Kraliçe Ma
mmdan hiç tüphe yoktur. Ancak ri ıemilerinde Fultonun küçücük l 
tatbikatta bunun büyük birmani- buharlı ıemisi a deta bir çocuk ~ 
aıı var. Çünkü makine çok ağır yuncağı değil miydi? 
olduğu ıibi ıtıiı günet kazanı ~ Doktor Hewlett'in icat etmit 
lan kuvartz borusu üstünde toplı· olduğu foto hücreleri, ay unıuru 
yacak aynalarda da pek ağırdır. adı verilen Seleniumdan müteıek· 

itte bu sebeplerden dolayı gü- kildir. Bu madde adeta !effaf o
net buharlı motörlerden vazıe - lacak kadar inceltilmiı plitin lev· 
çilmittir. halan ile kaplanmııtır. * Madem ki ıüneı ııığında bir 

Şimdi İle fen, günef ıtıiını tayyare tepesinin beher kadem 
"foto elektrik hücreleri,, vaııta - murafıbaı 150 elektrik vatına. mü
aile zaptetmek düfilnceıile ileri· aavi kudret almaktadır. 15 kilo • 
ye ıürmektedir. Birkaç ay evvel vat, yahut 20 beyıir kuvveti al • 
Nevyork tehrinde Nevyork elek - mak için de on kadem murabbaı 
trik aoıyetesinin bir toplanmasın- satıh lizmıdır. Hiçbir zaman bu
da General Elektrik kompani mü-
hendiılerinden doktor C. W. Hew. lut olmayan stratoıferde bir gemi 
lett icat ettiii hafif motör tuala - kifi miktarda kudret kapabildiği 

yahut aıaiıdan bu kadar kudret 
nnı ıöıtennittir. 

Her biriıi albtar ıantim kut • ıönderildiği takdirde hiç durmak 
runda ve ıiyah renkte dört küçük uzın yüzüp gidebilecektir. 
"disk,, ·, adi bir elektrik lambaar - itte bilginler itmdi bu yolu de
nın önüne yerlettirilmittir. Bu nemekte ve münakqaıını yap • 
li.mbadan çıkan ıtıııı kara diskler maktadır. Eier bu elektrik foto 
hemen elektriğe tahvil etmekte hücreleri çok ağır olmazlarsa 
ve elektrik de küçücük bir doku • ıtratoferde uçmak meselesi derhal 
ma motörünü ifletmektedir. imkin dahiline girebilecektir. 

Gerçi bu motör bir saat maki- Tayyarenin alt aatbi ıüneı kud • 
nesi kadar küçücük ve kudreti bir retini yakalamak itinde büabütün 
beyıir kuvvetinin ancak iki mil f aydurz olacak amma, yukarıya 
yonda biri olduğu için dünyanın çıkıt için buralara hücreler ko • 
en küçük elektrik motHrü idi. Lim nabilir. Tayyarenin yukanya çık· 
ba tarafmdan aydınlatılmakta o - mak için en ziyade kudrete mub· 

taç bulunduiu zamanda hava bu
lutlu olabilir. İtte bu takdirde ışık 
huzmeleri arz cathındaki merkez 
aynalardan yukarıya akıettiri -
lir. 

* Ümit vermekte olan bir teklif 
de Amerikan kimya ıosyetesi bat· \ 

kanı ve Harvard üniversitesi kimya 
şubesi rektörü profesör Artur B. I 
Lamb tarafından yapılmaktadır. 

Canlı nebatların yaprakların • 
da ıüneı ışığını kapmak için olan 
"klorofil,, adlı yetil maddenin 
kimya liburatuvarlarında ıuniıi -
ni yapmak imkanı bulunduğunu 

ve bu aun'i klorofille hava gemi -
lerinin satıhlarını kaplamak müm-

kün olacağmı aöylemektedir. Klo- I 
rofilin kapacağı kudret pek güzel 
kullanılabilir. 

Şimdi bu teklif derinden tet -
kik edilmektedir. Klorofille gü -1 
ne• kudreti nasıl kıtpılabileceği 1 

anla~ılı~ anlatılmaz bütün . hava 1 

gemılen aiaç yaprakları gıbi ye
tile boyanacaktır. 

* Yapılan beaaplara ıöre yeryü-
zü ıenede ıünetlen 2.000.000.000 
000 ton kömür iıtihıaline yete • 

cek kadar kudret almaktadır. Bu 
muazzam kudretin yüzde kırk be
ti hulutJarın üıt satıhları ve at -
moıfer tarafından geriye aksetti
rilmektedir. Takriben diğer yüz
de 45 ini de atmoıf er yutmakta -
dır ki bu da yağmur, rüzıir gibi 
hadiseleri yapmaia yarar. Günet 
kudretinin ancak yüzde onu bil -
fiil toprajımıza varmakta, bunun 

Günün birinde Strato•ler ee· 
mileri İnce hava tabalraları· 
na böyle f rrlatılacak, •onra 
aıaiııla zaptolunarak yukarı-

ya ak.ettirilen ııılıla 
beılenecektir. 

lar tarafından yenerek mahvol • 
maktadır. Öyle ki günq kudreti 
ıeriye ve botluia akıettiği kadar 
da dünyada ziyan olmaktadır. 

"Botluk gemileri., yahut "Stra. 
toıfer tayyareleri,, eğer günef 

kuvvetine dayanacak olursa bu 

kuvveti yer yüzünün kullandığın • 
dan daha iyi ve faydalı biçimde 
iıtihlik edebilmelidir. Bunun da 

pratik çareıi timdilik foto elek • 

trik hücreleri olarak görülüyor. 

Günet kuvvetinden iıtif ade 
çaresi bulunduiu gün uzun sefer-

ler için tayyarecileri en çok dü • 
tündüren benzin yükü meselesi 

kökünden halledilmiı olacaktır. 
O vakit tayyareler güneı motöfii. 

nün muhtemel herhangi bir in • 
zuma karıı ihtiyat olarak sadece 
bir parça mahrukat taııyacaldar
dır • 

Bilıinler dünya laboratuvarla. 
rında durmadan çabftddan ve 

denemeler yaptıklan için bu hari
kalı itin de yakın bir atide ıer • 
çeldeımesini bek1iyebiliriz. 

l. H. 
azıcığı nebatlarr yetiftirmekte, - ------------
üıt taralı ise tamamen ziyan ol • 
maktadır. 

Yaprakların, ajaçlarm ve di -
ier nebat mahsullerinin aldıiı bu 
küçücük niıbet bile o kadar mu • 
azzamdrr ki heaab ediline bu kud- j 
ret aenede yüz mil1v ton kömü •

1 
re müsaYidir. Dünyada jeolojik 
inkılaplar çaimda henüz kömür 
teıekkül ederken bu kudret kömü
re inkılib etmekte idi. Ne yazık 
ki 9imdi böyle olmamaktadır. 

Bunuıı yerine odann ekaeriıi 
kurumakta ve ynmakta, yaprak· 
lar toprağa düterek çUrümekte, , 
ajaçlar da mikroplar ve mantar • 



. ' 
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Karşı karşıya birbirinin gözle

rinin içine mütekabil hiddetle ba-

kıyorlardı. Selim paşa onları dö-

ğüşmeğe hazırlanan iki genç ho

roza benzetti ve daha döğüş ba~-

1 amadan zaferin kimin tarafında 

kalacağtm kestirmişti. 

Bilal in içini yakan şey; Rabia

nın evlenmesi kadar lakaydisi. Kı. 

zın kafasından maziye ait her iz 

kazınmış gibi. Gerçi Bilal de '1-

zun zamanlar Rabiayı unuttuğuna 

inanmıştı. Fakat onu görür gör· 

mez kalbi gene atıyor, rengi kıza

rıyordu. H~lbuki Rabia onun ne

kadar değişmiş olduğuna bile dik

kat etmemişti. Bilal ne kadar boy

lanmıf, nasıl zarif giyiniyordu. 

Nasıl eski ham vilayet delikanlı

sından bambaşka; bunları görme
miş gibiydi. 

Bililin beyaz kirpikli mavi göz

leri, Rahianın yeşil benekli bal 

da Bayram ağanın yeğeni eski Bi

lal, o örgüleri didik didik etmek, 

ince, sıcak boynu cam çıkıncıya 

kadar sıkmak istiyor. 

Evlenir evlenmez ona, taşrada 

bir memuriyet vereceklerine, Si

nekliBakkalın tehlike mıntakasm

dan uzakiaşacağına memnun ... 

Yoksa .... 

Rabia, Sabiha hanıma okuyaca. 

ğı parçaları dikkatle intihap et. 

mek için evvela kendisi mektubu 
• 

baştan başa gözden geçirdi. Ka-
ğıtların bir kaçını iskemlenin üs

tüne bıraktı. Ötekileri okumaği'. 
başladı. 

Tevfik, Hilmi beyin Samdaki 

hayatını hayli teferrüatlı anlatı

yordu. Çok değişmişti. Görseler 

tanı;·amıyacaklardı. Şamın hüc

ra bir yerinde, büyük bahçeli bir 
evde oturuyordu. Çok idareli, çok 

mütevazı bir hayat geçiriyorlardı. 

bir ses işitti: " O zavalh mahluku 
ben öldürmedim... Ben suçsuz bir kadınım 
Esrarengiz bir 

kadın! 
Doktor Şahabı acaba Necdet 

bey mi öldürttü? 
Y ılmazm kafasında kıvrılıp ka· 

lan bu şüphe gittikçe büyüyor, 
derinleşiyordu. 

Yılmaz Erenköyüne gittiği gün 
şöylece bir tahkikat yapıvermek
le Şahap ve Necdet beylerin ayrı 
ayrı babalardan doğma iki üvey 
kardet olduklarını anlamıştı. 

Şimdi iyice kanaat getirmişti 
ki, Necdetin hu cinayette parma
ğı vardı. 

Hava kararıncıya kadar bir 
kahvede oturdu. Ortalığı esmer 
gölgeler kaplayınca~ Yılmaz yola 
çıktı.. Köşkü gündüzden bulmuş
tu. Bahçe ortasında, istasyona ya
kın, eski bir binada oturan Nec
detin aile hayatı oldukça karan
lıktı. 

- Ah .. Allahım ! Ben burad·,. 
daha kaç gün kapalı kalacağım? 
Evimde rahat rahat oturuyordum. 
Bu adamın pençesine düştüğüm 
gündenberi başıma ne felaketler 
geldi ! Ne ıstıraplar çektim ... 

Yılmaz bey sevincinden dişleri
ni sıkarak, kımıldamadan, nefes 
almadan dinliyordu. 

- İşte, katil kadmı buldum. 
Şimdi kat'iyetle hükmedebiliriır. 
ki, doktor Şahabı öldürten Necdet 
beydir. Zava!lı kadın .. Vicdana
zabı çekerek inliyor. 

Kadın tekrar ağlamağa başla -
mıştı: 

- Budala.. Biraz sonra 
nun pençesine düşeceksin! 
bu akşam da huzur ve iıtahl 
meğini ye. Yarım saat sonra 
şürüz. 

Yılmaz köşkten ayrılır ayr 
karakola koftu. llk önce va 
polis müdürüne anlatmak )aı 
Telefonu açtı: 

- Doktor Münir Şahabın 
lerini buldum. Cinayeti nasıl 
diklerini itiraf ettiler. Tevki 
müsaadenizi bekliyorum! 

Polis müdürü: 
- Müsaadeye lüzum var 

diye cevap verdi - Kanun ne 
diyorsa, o suretle hareket e 
vazifendir! 

Yılmaz bey telefonu kapa 
dan şu cümleyi de ilave etm" 

- Katil, doktor Şahabm 
deşidir ... 

rengi gözleri iki elektrik cereyanı Hatta evinin sebzesini kendisi 

gibi birbirine çarptı. Bilalin göz- bahçesinde yetiştiriyor. Dürnev 

leri ko.vga meydanından ric'at et- hanım, o alafranga, şımarık genç 

ti. Silahları müsavi değil. Rabia- kadın yemek pişiriyor, çamaşır 

nm ona zaafı yok. Bilal, onun ha- yıkıyor. 

Necdet beyin iki evli olduğu 

fakat şimdi bu kadınların ikisiyle 
de dargın bulunduğu söyleniyor
du. 

Yılmaz bahçe duvarından kim
seye görünmeden atladı. Necdet 
bey henüz lstanbuldan evine dön
memİftİ. Köşkün istasyona bakan 
cephesindeki odalardan birinin 
penceresinde ger.ç bir kız bakı
yordu. 

- Onu ben öldürmedim.. Ki
min tarafından öld.ürüldüğünü de 
bilmiyorum. Bu kadar sevimli, za
rarsız bir mahluku ben nasıl öldü
rebilirim? Allahım, sen bu haki
kati meydana çıkar ve Necdete 
benim bu işte hiç bir suçum ol -
madrğmı anlat! Beni alacağım di
ye aldatarak buraya getirdi •. Ka
pattı. Her gün üzerimi kilitleyip 
gidiyor. Artık evdeki beslemeden 
de utanıyorum. Ben yarın ltu e
vin nasıl hanımı olabilirim? 

- Necdet bey mi? 
- Evet.. Kendisi ve kapat 

Zavallı doktoru elbirliğiyle ö 
müşler ... 

(Devamı 

Üsküdar Hukuk Hakimli 
den: 

yatında bir defa gelip geçmiş, bir Şamdaki sürgünlerin arasında 
tek noktada temas edip ayrılan Hilmi; bir baba, bir büyük kardeş 
düz bir hat gibi. Rabia, Bilalin vaziyetindeydi. Derdi olan ona ko. 

hayatında düz bir hattı mütema· şuyor ve Hilmi bey onlara muave

diyen aşağıdan, yukarıdan saran ,, net edebilmek için kendi nafaka

bir helezon gibi. sından bile kesiyordu. Artık es-
Bu, kıyafetinden belliydi ki hiz

metçi veya evlatlık bir kızdı. 

Yılmaz yumruklarını birbirine 
vurarak geriye çekildi. 

Yılmaz, Büyükdere yolunda öl
dürülen doktor Şahabın katilini 
bulduğundan emindi. Şüphesi bo-
şa çıkmamıştı .. Kadın her şeyi iti
raf ediyordu. 

Anadolu hisarında Çarşı 
de 3 numaralı düldçanda 
Selahattin tarafından açılan i 
davasında karısı Sıdıkanın k 
!iliğin tahammül ettjği vazif 
ifa etmemek maksadile harıei 
ciyeti terkettiği iddia işbu arı 
sureti mezburenin ikametgah 
meçhuliyeti hasebie tebliğ e 
mediği görülmekle müddeinj 
lehile ilanen tebliğat icrasına 
rar verilmiş ve bu babtaki a 
hal saretile davetiye dahi ma 
me divanhanesine asılmı§ ol 
la tahkikat günü olan 28/1/ 
salı saat 14 te mahkemeye gel 
ve arzuhale karşı da tari 
!anından itibaren yirmi gün ı; 
da cevap vermek üzere keyf 
ayrıca gazete ile de ili.n olu 

On dakika evvel onu sofada 

mütevazı kıyafetiyle görünce, bu 

kıza vaktile aşık olduğunu ve ha
la arada içi yandığını düşünerek 

kendi kendisine gülmüştü. Kalbi 

daha kuvvetle, eski günlerdeki gi

bi ceketinin üstünden hareketi gö

rünecek kadar kuvvetle atıyordu. 

"Affedersiniz, Rabia hanım. 

Bir maksatla söylemedim. Ben de 

tebrik ederim. lnıallah çok mesut 
olursunuz. (Sabiha hanıma dön

dü) Müsaadenizle ben gideyim, 

anne. Siz konuşmak istersiniz .. ,. 

"Odadan çıkmanıza hacet yok, 

Bilal bey. Gizli bir şey konuşacak 

değili-z. Hanımefendiye babam

dan bugün gelen bir mektubu ge

tirdim. Onu okuyup, hemen gide

ceğim.,, 

Bilal, minderin yanma bir san

datya çekti. iskemle getirdi, kon

solun üstündeki gümüş şamdan

lardan b~rini yaktı, Rabiamn ö

nündeki iskemlenin üstüne koydu. 

istiyordu ki R.ıbia onun, paşanın 
evindeki hakim mevkiini anlasın , 
kıskansın. istiyordu ki vaktile kah

ve ocağında uşakların iş buyur

duğu Bilal şimdi mühim bir a 

damdır. Bilhassa Rabianın onun 
1 

ne kadar terbiyeli, kendine ha-
kim, kadınlara karşı nazik oldu

iuna dikkat etmesini istiyordu. 

Rabia, koynundan kağıtları çı

karırken Bilal onun aanda!yasmm 

arkasında. ince ensesine yapışan 

nemli tülbende bakıyor. Birer 

ipek yılan gibi kızın ba,ına dola

nan kumral örgülere eliyle dokun

mak istiyor. Fak at bir taraf tan 

ki şık, zarif Hilmi beyden eser 

kalmamıştı. Sakal salıvermiş, min
tan giyiyor. 

Yılmaz sinerek köşkün arka 
tarafındaki zemin odalarının önü
ne yaklaştı. 

Yılmaz bahçedeki ağaçlardan 
birine dayanarak bir dakika dü
şündü. Şimdi ne yapacaktı? 

Bu mintan lakırdısı nedense 

herkese en çok tesir yapan keli

me oldu· Bilal içinden "aptal,, de

di. At, araba, mevki, .servet elinin 

altında iken gidip Şamda soğan, 

sarmısak yetiştirmek!... Sabiha 

hanımın boğazı tıkandı. Selim pa

şanın gözleri biraz bulandı. Eli, 

Garip, boğuk bir ses .. 
One?! ~ 

Yılmaz: 

- Bir kadın seıi.. 

Aradığı katil kadını bulduk -
tan sonra, evi basmaktan ve Nec -
deti bu kadınla birlikte tevkif et -
mekten batka ne yapabilirdi? 

Diye mırıldanarak 
dibine sokuldu. 

pencerenin Y avaf yavaş geriye çekildi .. 

Odanın pancurları sımsıkı ka
palıydı. 

Atladığı duvardan çıkarak yolun 
üstüne indi. 

İşte .. Necdet bey de trenden ye
ni inmiş, kollarını sallıya sallıya 
köşküne geliyordu. karısının omuzuna gitti, 

çalıştı. 

teskine 

(Devamı var) 

Yılmaz kulağını pencereye ya
pıştırdı. 

İçeride kendi kendine ağlıyan, 
söylenen bir kadın vardı. 

Yılmaz karanlıklara karışarak 1 
homurdandı: 

Tefrika No. 11 

Çünkü Arif Nedret beyin karısına nafaka gönderdiği· 

ne bakılırsa kadın yanında yok demektir. Bununl.:ı be
raber sizin sözlerinizin yalan olduğunu iddıa edecek 
kimselerle karşılaşmak ihtimali vardrr. Bunun için Vf'

kili İhsan Beye vermeniz için bir mektup hazır

ladım. . 
- Ne yazdımz? 
- Samiye Ekrem isminde bir müvekkilimin ta-

nımadrğmı iddia ettiği Arif Nedretle izdivacı hakkm
da kendisine mufassal izahat verilmesini rica ettim. 

- Hakikat de budur. 
- Arif Nedret beyi bir kere görnıeden hiç tanı-

madığınızı iddia edemezsiniz. 
Bu isim altında evvelce tesadüf ettiğiniz şahsın 

saklı olması muhtemcldiı:-. 

- Peki öyle olsun. Başka ne yazdınız? 
- Mektubu getiren Samiye Ekremin kendisidır. 

Şüpheye hiç mahal yoktur. İzdivaç mukavelename
sinin tarihini, doğduğunuz günü ve yaşınızı yazdım. 
Ve bu işi tenvir etmeıııi için ı;ize yardım etmesini ri
ca ederek mektubu bitirdim. 

- Mükemmel... 
Benim işimle bu kadar candaıı uğra~an hu 

baba adama nasıl teşekkiir edeceğimi bilemiyor ve c
na karşı duyduğum minnettarlığı söylemek için keli
me bulamıyordum. 

O, müşfikane sözümü keserek: 
- Her şey düzeldiği vakit tt:şekkür edersiniz. 

Acele etmeyin. Durun bakahm netice ne olac:Jk. Şim
di biç vakit kaybetmeden hemen İstanbula gidiniz. 
Size lazam olacak kağıtlarm hepsini hazırladım. B~r 
itirazın önünü almak için hüviyetinizi gösteren fV

rakı da birleştirdim. Şimdi yalnız polis komh:erinden 
tasdik ettirilecek olan fotoğraf ve iınzanızd'.m bnd:a 
hiç bir şey kalmadı. Eğer yanmızda yeni bir fot0ğ
rafm1z varsa şimdi bu işleri bitirirsiniz. Ş=ıhit için i
ki katibimi de yamnı.r.a vereceğim. 

Birkaç gün evvel Nadide hanunefçndinm koıı:-ığr 
run bahçesinde çekilmiş olan bi~ düzüne resmim var
dı. Bir tanesini seçti. Elindeki kfı~rtlardan birisi üze~ 
rine yapıştırdı. 

-- Şimdi yalr..ız bir şey kaldı. tstanbula ~tmek :i~-.in 
ne kadar paranız var? 

Yanımdaki paranın azlığından pek sıkılarak: 
- Kırk liram var 1 dedim. 
- Yetişmez, işleriniz düzelinceye kadar size bir 

kredi yapacağım. Evvelce sizin namm·za gelen ve
burada bulunan üç yüz altmış lirayı vereceğim. Za
ten bu parayı ne yapacağımızı bilemiyoruz. 

- Bu parayı kabul edemiyeceğim. O, ben olma
dığımı iddia ettiğim Arif Nedretin kansına gelmiş
tir, alamryacağ:m ! 

- Bu kocanızla size taalluku olan bir meseledir. 
Ben size ait olan para hakkında hesap vermege mec
burum. Siz kanunen Samiye Arif Nedretsiniz. Sizin 
olan parayı daha fazla alıkoyamam. 

- Fakat şimdilik bu parayı alarnıyacağım. Ma
demki imzayı da veren Bilal Beydir .. 

- Nasıl i6terseniz. Fakat bugünlerde elime g 
yüz seksen liranın makbuzunu sizden istiy J' 

Bu parayı derhal size tevdie mecburum. BurııJ 

düşünmeden alabilirsiniz. 
Şaşırdım. Mukavelfit muharririnin sözJerinirt 

mimiyetine şüphe ediyordum. 
- Ciddi söyleyiniz beyefendi Bu parayı alııı' 

mecbur olduğuma kani misiniz? 
- Evet para t~amen size aittir. 
- Peki makbuza nasıl imza edeceğim. 
-- Kendinizinkini... 
Kararımı vererek: 
- Pekit dedim. 
Tebessüm ederek: 

A 'f N d · · · !•:: • ._ • . ..ıııl' - rı e ret ısmını l.klVe etmıyeceıı; mw• 

Birdenbire yerimden frrlıyarak: 
- Kat'iyyen l diye bağrıdnn. 

- öyle olsun. Kü~ük bir makbuz i~irı 

ehemmiyeti yoktur. 

Ellerini oğuşturarak: 

- Mesele o kadar tuhaf, öyle garip ki .. J),ıı 
derin bir merak içerisindeyim. 

- Size yazacağım. 

Gitmek üzere müsaade isteyip kapıdan çr!<ac::ııJ 
sırada beni durdurdu: 

( 

- Size bir tavsiyede bulunacağım. tstan!JıJİll " 
tiğiniz vakit kat'iyyen şa~mnayrmz:. Sofuk t<a111'1 
nızı muhafaza ediniz. Hattta gelmedik kötti 116 

terle karıılaşabilirsiniz. Sa.lan metanetinizi ;kıY 
yiniz. 

(Devamı var) i .. . 
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Suikast maznunlarının ~ dış işleri delaletiyle makamımıza DiZ Ali Saib var mıydı? diye bir ve on sekiz şahıs hakkında sureti 

M U H A K E M E S 1 
-=.~ verilmiştir. Bu muhtırada Çerkes sual sorulmuş. Bu suaH soran han- mahsusada yeniden yapılan araş-
. Yahyanın Çerkes Ragıpla birle~e- gi takip memurudur, sorulsun, de- tırmalarm neticeleri bildiril:yor-

., ........................................................ - ...................................... ............... : rek görüıtüğünü ve ayni gün için- miştir. du. 
(Ba§ taralı 1 incide) trraptan mı? yoksa büyük bir suç de hududu geçtiklerini teyit ~ı- Reiı maznuna bu suali soranın Bu neticelere göre, Elbüstanh 

l içeri girmişlerdir. Suçluların karşısındaki nedametten mi oldu- mektedir. Sonra Yahya rakı şi- kim olduğunu sormuş, Üzeyr, bu- Çerkes Hamdi meçhuldür. 933 se· 
üviyetleri tespit edildikten sonra ğunun takdiri mahkemeye hıra - '}esini kaya kovuğunda sakladığı- lunduğu yerin emniyet müdürüylE" nesinde Hüseyin Hamdi isminde 
is kararnamenin okunacağıı.; kılmıştır. nı itiraf etmiştir. Zaptı bu suret- ı Hamdi ismindeki kısa boylu bir birisi Şama iltica etmişse de şim~ 
ı!dirmiştir. Okunması üç saat sü- DURUŞMA YAPILIYOR le tashih ettirmenizi rica ederim, adam olduğunu söylemiştir. di Fransız mandası altındaki ara-
~n kararnamede ilk olarak Yah- Kararnamenin okunması bit - demiştir. Üzeyrden sonra kardeşi Arii zide yoktur. Çerkes Üzeyr ve 
anın ifadeleri kaydediliyordu. tikten sonra evveli Yahyanın da- ÜZEYR SÖYLÜYOR isticvap edilmiştir. Arif, Amman- Çerkes Yakup Ammandadırlar. A-

' 

Y AHY ANIN lFADELERl ruşması yapılmıştır. Yahyadan sonra Üzeyr sorgu- da bulunduğu sıralarda Çerkes E- teş Mehmet 926 da mülteci sıfati-

,''. 
Y. a.hya sorguya .. çekildikçe b"ır Y h b" t ·· d 'In 1 k d · R "d" f k · Y l S · · · 925 a ya ır saa suren uru!l a- ya çekilmi~tir. Üzeyr, Ali Saib~ teme ar eıı eşı ı ve tü e çı a e urıyeye geçmı~tır. sene-

Jırı.~ı tutm.ı~an. ~ozler söylemiş, smda köylerinde Nadide isminde dört sene evvel.gördüğünü, evvel kup isminde bir Türkü görüp ta· sinde Kemalistlere muhalif hare· 
~JZcumle bırıncı ıfa.desinde Şama bı"r kızı alabı'lmek ı"çı'n paraya ih- d v C k Et 1 h" h" k ti · d d 1 h d lt a1

• !"-' a ki ifadelerini tazyik üzerine söv- nı ıgını, ~er es ' em e ıç ır e erın en o ayı u u an uz ı .. -
ara kazanmaya gıttig""in"ı, Cerkes t" ld ~ bunu kazanmak ·· b tt b 1 d ... d h l t I l Ç 1 Et mle _ ıyacı o ugunu, lediğini, bunların asılsız sözler ol~ munase e e u unma ıgını, a a aş ırı mış o an er c:es '! 

J.tem.le.tanı~ıp görüşnıedig~ı·nı· bı"l- ı"çı'n de Halebe gı"ttı"g""ı"ni, asker ka k d t d ... R "tl h' b" k d · R "t d·- k decı."ı Tev fll'i: duğunu, Çerkes Etemin mektubu- ya ın an anı ıgı eşı e ıç ır ar eşı eşı ve ıger er :r 

ınnıştır. çağı olduğu için hududu pasaport- nun da uydurulmuş sözler arasın- siyasi mesele görü~mediğini, tem- fik Ammandadır. 
Yahya son ifadesinde eski ifa- suz geçtiğini, Halepte isminin 1- da olduğunu söylemiştir. muzda Türkiyeye döndüğünü, ya- Abdülkadir Kemali Hayfodo. 

~elerinin hükünısüz oldug"unu s·o·y ld ... • 0 ll0 

-· bı'r adamm k ı d ... · k ld ~ · · b 1 kt d K b l' f sa o ugunu ışı ıgı Bu sırada Ali Saibin avukatı a.an rgını, ış ence yapı ıgı ıç.m u unma a ır. u~çu aşı <,,şre 

.~yer ek Şam da bir kahvede tavla k d' . 125 k k s b' ı .. ı a·.... . b 1 s . 1 . . c k en ısıne uruş verere -.:a- Hamı"t ~.evket so'"z alarak·. ır şey er soy e ıgını, ı:n arm urıyeye asa geçmemıştır. ~er e:; 
ı ıynıyan Cerkes E,teınl t t .... . w• • S N · -.ı .. e anış ıgı- ma gitmesini tavsiye ettıgını, .am doğru olmadığını bildirmiştir. Emin, Tahir, Talib ağa, azım 

JJ'l"ıı bunun ·ı t'b· ı h 1 - Davamıza taalliık eden hu-' er 1 ıy e udud dö t dan Ammana geçtiğini, Mano na- ·Bundan sonra nahiye müdürü böyle bir suikasta iştirak edec~k 
·,i olarak t"kl u r ı sus Yahyanın ilk sözü ve tefevvu· geç ı erini maksat- mında bir Bulgarm yanında ça ış- Semsettin sorguya çekilmiştir. vaziyette değillerdir. 
arının vila~ tl · · ' haliyle Üzeyrin ifadesidir. Şimdi ~ 

tok . . ye erı gızlice geçerek tığını, kazandığı 6 İngiliz lira:;Jnı - Şemsettin düzgün bir ifade ile Doktor Edip Kemalin de halen 
~vvetlerimizi anlamak olduğunu bozdurduğu sırada hırsızlara çarp ikisini de dinlediniz. Görülüyor hadise hakkında ilk gelen şifre Filistinde olduğu, Hoca Esad.n 
~~ıraf etmiştir. Yahya, bu dört ki- tırdığını, tekrar Ammana döndü- ki en çok tahkikat polfote oluyor. den başlıyarak mahkemeye çıkın- 1926 da Amma.na getirdiği Çer· 
ıyle birlikte Halebe yaklaştıkla- ğünü, bir gün sonra Hayfaya ge'i- Karşılarında hakim olduğunu an- cıya kadar olan safahatı birer bi- kes Mnhmııtla Çerkes Canbazı bi
·ını ·· ı · ' uzer erınde tabanca taşıdık tiğini, burada David isminde bir rer anlatmış, bu arada bazı ma- len, tanıyan olmadığı bildiriliyor· 
arını gördüğü bu adamlardan yahudinin yanında altı ay çalıştı- ' Ceza kanununda, halli memurlarla da arasının açık du . 

.-.ıamdi isıninde olanının gayet iyi ğını, tekrar Yafaya gelerek on hareketlerJJe jJgill olduğunu söylemiştir. Bundan sonra hukuku umumiye 
::~~zca ko~u~tuğunu da sözleri- beş ay ka!dığını, Ammana ilk çık- görUlebllecek Nahiye müdürü sözlerinin so - şahidi olarak Ankara emniyet mü~ 

ve etını~tir. tığı sıralarda Hamadan ismindeki nunda rejime olan bağlılığını, ht! dürü Sadri dinlenmiştir. 
as' . Ya~~a, Çerkes Etemin bu işi adamın kahvesinde tavla oynıyan maddeler le Atatürke karşı uzanmak iste· Sadri demiştir ki: 
~"lı Saıbın idare ed ... . · k d" d C k Et ·ıd ~ d·ı·~· d " E ·· 1 1 · ı·ı· r· . ecegını, en ı- ve sonra an _er es em o ugu- 168 in<'I mndde - Her kJm 1211, ı2s, nen kolun ken ı ıgın en omuz - n son gun ere ge mış ı ı:: ı 
,tsme yol go""ste .... · "k · d k d' · · ı 1~6 147 14n 1"6 dd ı ·• tı k w y h b k b" d' .... 1 d . recegını, su1 ast ı- nu öğre::ndiği a anım en ısın· ~ · • u ve " mcı ma c crue yazı baslarından düsüp opacagını söy a ya aş a ır ıyecegı o ma ı-

ın yapılacak tal" b" • k CUrUmlcri iylenıek için SllO.bh cemiyet VI' ÇC. ~ J l d" B" \ k d • d . . .ım ve ter ıyenın yanına çağırara : !emiştir. ğını ~öy e ı. ır ara ı erın en 
de Alı Saıbin "ft"t• w• d h 1 ı 1 to ~kil eder, yahut öyk bir cemiyet Ye 1 ' . b" 

~ çı ı ıgın e azır a- • -Türk yavrusu ne var, 11e yo c: Şemsettinden sonra dris istiç- derine nefes alarak 'sıze son ır 
,tnacaoını ·· 1 1 1:cte il.mirliği ve lrnmandayı veya hususi bir 

:. soy eınişlir Tu··rkı"ycden ne haber ,tayyare çok vap edı"lmı"s .. tir. idris 67 ya•md" sözüm daha var,, dedi. Tereddü~ 
d, ÜZE · ' vazifeyi haiz olunı:ı on seneden aşağı olma_ !l 

· YR1N lF ADESl mu? Asker çok mu? diye sualle• mak üzere ağır hapis cezasına mabkQn\ o. bir ihtiyar olduğunu, Yahya He ,. ti, israr ettim: 
Uzeyrin kararnamede okunan i- sorduğunu, ikinci defa Ammana ıunur. Etemi tanımadığını, kendisini kin. "Bu İ!İn batında Ali Saib var-

"'' •::s~nd;;S~zcyrin AH Saible ko- gidişinde I:temle konuşmadığını, Cemiyet ve ÇEtenın sair efradı beşse. senin dövmediğini söylemittir. dır. Biz Ali Saibin çiftliğinde ta~ 
u~ ugu ız mebussunuz, ne ya- temmuz m·talarında hududu geçe- neden on seneye kndar ağır hapis ile ceza- ldristen sonra Şaban, İsmail lim görecektik. Bize bütün talima-

ie'\>arsanız siz yaparsınız,, demesi- rek Kilise geldiğini, geceyi Ki- Jandınlır. sorguya çekilmişlerdir. lsmail de tı o verecekti,, dedi. Tekrar sor• 
De kar•ı onun da "Mebus olduk fa ı· t M I t d b' . . l )I:ıdılo 128 - Harp zamanmtlıı. müstah. l . 

:r ıs e a 1r.1u namın a ırısıy e U" zeyrı· tanımadıgyını söy!emi~tir. duk. fadesinde israr ellı.,. 
·...'ıfn ld D 'b 1 kem bir yeri, blr şchrl bir kaleyi, &kerı bir ~ 
~,. .. e 0 u. ama taşı g1 iyiz. st~- geçirdihten sonra Ceyhana gel - E~mnı"ye~ müdürü, Yahyaml\ . 

ıncvltil va tersane, cephane ve harbe yar·yan 1 A.18 SÖYLÜYOR " 
iklerini yapıyoruz. Bütün arka- diğini, sonra köyüne gelip de Na ıJeylcri yapmağa mıılısus ımatAthane ve fab. AL S ayni ifadeyi Ankara valisinin hu• ' 

~a.ılarımız huduttan dışardadır didenin ba~ka birisiyle evlenerek rilı:aları irtibat ve muhabere, mUnakuic vnsı. Bunlardan sonra sıra Ali Saj. zurunda olduğu gibi, İç.bakam,. 
Bnştzı.n birkaç kişi temizlenirse ;~. Akifiyc köyüne gittiğini haber al tallU'mı ve erzak vo harp mUhlmuıatı ma.. be gelmittir. Ali Saib demitti' nıüstetarı, Ankara valisi ve emni .. 
le~ düzelir,, dediği, suikastçıların ması üzerine bostan bekçiliği yap ğaza ve amba.rlarmı, kara ve deniz ve nava ki: yet umum müdürünür de huzu• 

~ agust b ltuvvctıerlnin tamamını veya bir kısmını 1. _ Sırf kendi talisizliğim eseri 
,,~ . . os aıında geldiklerini, beş mak üzere köyde kaldığını, evvel· runda Lekrar ettig~ini söylemiştir. 

k ld . hnnetcn d~man eline gcı;meslne sel'Cp olan ı k d b d 1 t u·· 
ışı 0 uklarını, Al"ı Saı"ble çı"ftlı'k- d 5 O d 1 ° ara a lm u avaya 1:arış ı. - · f A k ce ver ği 7 lirayı zeyr en a - yahut sll!l.h vesaır nnrbe yarıyan maddeleri Yahya, Uzeyr, Ari n ara em-

le l 0 tn zeyr harir.. maznunlardan hiç bi-
• as ettiğini ve gelen suikast- mak üzere Andrine gittiğini söy- ve askeri erzal: ambarlarmı ve tayyare ı nn. ~ niyet müdürünün şahitliğini ka-

!I çılar Al rı"nı· tanımam. u·· zeyri de dört bu · 
t ~ .. .~. i Snibten haber götürdii- lemiş ve sözlerine şöyle devam et- garlarını yakll.D, yıkan, ıuran veya bunları bul etmediklerini söyledikten sen-

i gunu ıti f d ıae yaramıyacak 11ek!ldc bozan ~e Türkiye çuk senedenberi görmüş değilim. l 
ra ettiği yazrhy ı. miştir: ~ ra Ali Saib söz a mıştır: 

' 

. · ARlF NE DEM IS? u·· d "k b ordusunun zararına ve dil§mıı.n ınentaatine Eğer bu müddet içinde goru~up d .. l - zeyrin yanın a ı en, u a- "- Bu zat, öven ve soven e-u 4 ayni suretle köprillcri, setleri §lmendiferlcri, temasım tespit edilirse bütün bu 
...ı ·r· zcyrin ifadesinden sonra A- dam Suriyeden geldig-imi söyliye- rin ba•ında bulunan adamdı(. "' rı ın "f yoııarr tahrip eden veya müdafaa, taa·nız iftiraları olduğu gibi kabul ede · '( 

• 1 ildeaine geç"ıldı". Arı"f, Su- rek benı· J. andarma kumandanına dll ı ıı ı bl Bo""yle bı"r zatın cı.ahadeti nasıl ka-rıyed Ç için tasavvur c m ş ve yap mış 0 
at' r ı·im. Beni bu ag"'ır zan altına ald, "$ 

.
1 

e erkes Etem ve arkadaşla ihbar etmiş. Kumandan beni ya tutyan ameliyesini veya her turıu a.skert bul edilir. 
rı ı c la ... l A .. kalattı. ifade verdı"k. Fakat bana ameliyatı men ''cyn. tehir eyliym yahut ran iftira, bana getir=ldiği iddia Y h Al S .b. 
k nıştıgını, bun arın tatur- edı"len bı"r mektuptu. Bu tarihler Diyorlar ki a ya i aı ın 

C ve .. k d .. d.. k . f . . k · • • işe yaramaz bir he.le koyan ,.o her ne ohırııa d p k" h d d 
11,tlkl 

... r a .. ~şiarın.~- s_uika __ sta ça_ - mu ure arşı ı tıra ettırme ıs .ı- adını ver i. e ı, u a ı nere en 
_ _ olsun mcmtcketo dUıımanm girmesine ve is. de İstanbclda olduğum uzun tah· 

arını o"rendıgını Uzeyrın yorlardı. Kabul etmedim. Ben. alaralc: vermislerdir. Matbuat ka~ k d 0 ' UUl.sınn yardzm eden ve mali bir işfüak tarz• kikatla te5pit edildi!!i cihetle me- .. 
en İsin '' 'k k d b d tt l d larla · · 1 · d b ı e suı ast yapaca a am· o ruma a ı ar, yarma. o un ııe vc•·a erzalt mUhlmmat \"ermelr euretııe l nununun miıza teresı sırasın a en J ar b ,, selenin esasen varid o mıyacağ · r .f l \\ta.dadır. Bu iş Ali Saibin falaka ile dövdüler. Sonra bir a- düşmanın askcrl kudrcUnl arttınnağa ça. anlaşılmıAtır.,, Arif Oruç için: 

~ı. t. iğinde hazırlanacaktır,, dedi- g"" acı yararak huyyelerimi sıkıştır ıı•an veya arttırrnıı. ''ll81talarmı bulan ve ko. - T ' B d Ç k Et · - ,. Ali Saib müstantik kararname· - u a am er es emın u .. 
glnı 0 b y h n d 1 O d "sledı'lers~ ıayla.•tıra.n ve butUn bu 1"icr için <!Uıın;anla d B l h · 1 · · 1 ' n eş gün sonra a yanı ı ar. n an sonra ne ı .... ,, .., şağı ır. öy e aın er ıçm rnnun 
geler~k b l k söyledim. Mara•a götürdüler. Son- veya vnsıtaıarilo mUzalccroyo ı;iri~en kimse sinde göz ya~ları arasında ifade . 
<1" ~ la anca ve bomba arı en 3 ldıı.m cezasına mal1kum oıur. vermesinin· iki suretle izah edH yapılmaz. Bu hainlerin yerı vatan 
~•ine Verdiğini, Üzeyrin evine ra Ankaraya getirdiler. Evvelki ~fodılo Ul.i - Türkiye Cun.hurfydi mesi münasebetiyle demiştir ki: dışıdır. Bunlar memleketten dı§a-

;ıt~biklerini, Çerkes Etemin Ali ifa.demin yalan olduğunu söyle- Te~k1lft.tı Es.ı..'liyc Kanununun tamamını v~ ,,_ 17 senedenberi sadık bir rı atılsın11 dedim. Her hususta dü~ .. 
a.ı e Verilecek olan mektubun Şa.· yince işkenceye başladılar. Dört ya bir kısmını tağyir vc-yıı tebdil veya ilı;ayo manı olduğum bir adamın verdiği 

ba ı k ld nefer gibi arkasından ayrılmıya-n tarafından gizlendiğini söy e- gün, dört gece aç a ım. ve bu ı:anun ile teşekkül etmiş oıaıı BU:vük isimle hakkımda böyle ağır bir hü· 
ıni•t,·r. _ Sen Atatu""rke, ismet Paıı.aya MlllPt .:ı.ıccll~inl ıskata ycya vazitcsını ~rap rak daima gölgesinde olmayı ~e· 

l' Y küm verilebilir mi? .. 
Kararnamede suikast işinde suikasta gelmişsin, dediler. mo.kt.ıın mcn'c cPlıren teeebbUıı eıll'\rıleı •ılnm ref bildiğim Büyük Atatürkün ha 

kullanı'acak ola~ tabanca ile bom Böyle şeyleri nas~I aklıma geli- ccztı.ama nıo.hkflm olur. yatına yapılacak bir :;u;kasta is-
ha.t l . . . F k l ("' 1 d" ) de 6j inci mnclolcdc rröııtcrilcn ~l'kil ve su. mimin ka~·ı1'.tınlması karı;.ısınd? 

arın hulunamadıgy r, ya nız sı - rırım. · a at zor a oy e ır · k b" 3 
retlerle gcrclt yalnızC!l ı;ere ır kaç ldşi ile d k 1 l 

lihların saklandıg~ı yerde maz - dı'rttı"ler. ldrı"s agwanın ismini aöy- ben ağlamıynyım a im er ağa· hirlilttc kavlı veya fili fesat çıkararıı.k veya 
nunlardan bir kısmının bahsettiği lettilcr. Büyük adam var mı, d İ · meydan 'c aokııklarda ,.c insruı toplr.:ıuıi;'l sın?" 
rakı şi~inin cıktığı zikrediliyor- ye sıkıştırdılar. Söyleyip de kur- nıah:illerde nutuk irnt , cyalıut yaı:ta •am< Ali Saib müstantiğin ifades; 
du. ~ tulayım diye Nahiye miidürünün veyn neşriyat icra c<lcrelc bu cUrUrnlcrl ı~ll'_ veçhile bu hükmü mahkemenirı 

All SAIBlN lF ADESl ismini söyledim. Mebus var mı? meğc te:;;,·fk e(Jenler h:ıkltmtla yapılan fesat vicdani takdirine bıraklığını, baı-· 
A. O d d d• tcşcbbUs deroccsiııd~ knlır isi! dnlıi. id::ı:r ce. k b" d" - • 1 d ... ··~le li Saı'bı'n ı'ımini ortaya atan diye sordular. na a var e ırn a ır ıyecegı oma ıgını so,, 

Y h . . • · · • t 1 zıı.:ıı hUkmolunur. . . 
• )'a..ı.ır. O:zeyr de ıu"ık .. ıtçıla- Ak:ım"" Maraşta ıken ısmını ışı • c 1 mıştır. 1.\ "" "' - :\l:ıılJL• U "; - TUrki,Y" UIU ıur ıyeti İı;ı n 

tın "tı· Saı·ble temaıı ett~klerı"nı" tı' aı·m Alı" Saı'b gelmi•ti. Söyledim Bundan sonra mazuunlara ai• "'- , ı:; ~ Vekilleri Ucyctınl cebren ıskat ,.cys ,.ıtzlfc 

•?1leıniı, Ali Saib, okunan ifade- Fakat Lir gÜn Kazım pata ve Ziya ı;ürm<'ktcn cebren ıncncdenıc, o. bunısrı te~- bazı mektuplar ve rakı şişesinin 
&ınde ''Bu İJ meydana çıktığı za· bey de vaı- mı? diye sordular. Bü vll• cyll,\•enlcre hl:.un cC'zaııı lıültmult nur. Yahyanın söylediği yerde çıkma· 
1\la.n Adanada bulunduğunu, bila- yüklerden birinin ismini daha ka- l\taddt• ı rn - H,r ıtım, IıUkurn~t a~cy_ aı üzerine tutulan zabıt okunmus· 

Müddeiumumi, mahkemeye biı· ra• 
por veı-n:~ş ve bunu da emniyeti nmumi· 
ye ajanının verdiğini söylemi~tir. Ra· 
pora kanaat gelmez de mutlak.ı ajaıun 
dinlenmesi icap ederse nihayet cmr.i rcti 
umumiyenin bu ajanını fed:ı ede~ck i~im 
ve adresini verebileceğini c!e ila' e ct
mi,tir. 

Müddeiumumi, yalmz suç.lulardan 
Yahya, Aziz ve Arifin ifade1erin\ huzura 
larında tekrar ettiği Dahiıiyc V «>kil~ 
dahiliye müste~arı, Ankara va1İ!İ ve 

L_ 1 hinde lıo.llu sllO.h ile ls\11nıı voya Tlırkire n. t 
'lill'e stanbula, Bursaya ve tekrar rı!tırdılar. ur. 

111 p hallıılnl hlrlb1ıi aıcylıine silfıhlanriıTaralc ınu İdd' k f ure "" Adanaya ··ıttig~i, aJC..•ıtoıun betin- Reis bu sırada Kazım a9anı.1 ıa ma amı, r~nsızca s · 

emniyeti umumiye müdürünün fımrne 
şahidi olarak dinlenmiyeceği, "ünkü 
bu davamn ıübutuna medar ola-: ılc de
lillerin çok kuvvetli oldufru cihetle dev. 
let otorileaine dayanı!cl•ğı hissini '""~ 
mek istemediğini taırih etmişt:r. AU 
Saibin \'ekili, müddeiumuminin ~c.n sö
zünü te•ekkürle ıenet ittihaz dtirrini 
ıöy'e-:.,tir. 

r 

• 5... knteleyc teşvik eyler i11e on beş senctlen &$:!!. I ) f f 
de lıtanln1la döndüğü,, yazılıyor- kim olduğunu ıormuıtur. ~1 olmamak uzere a~r hapse lcoııuıur. 1 ti de bağ ı 0 an ve ransız se a 
du. M·znun·. rctinden DıAbakanı Tevfik R:•"ti~ 

u E~er teş1.1k n~tır.eııl olarak tıvan ''1'1~'11 :or 

- Hiç bilmiyorum. Kim oldu· 1t1t11.1 zuhur etmtş tııc bunn scbcblvct " ren ı Araıa verilen te ... 1cere1 ~ri mahkt"· 
Aunu da tanımam, cevabını ver- yahut ıuıllere kumanda eden kfn•seıu ı.•ımı l meye vermiştir. Bunlar da okun· 

Kararnamede, Ali Saibin ifa
<le Yerdiği ııTadaki tee1türü ve 
d6\ctüfij g&z ya9ları bilhaHa kay· 
declilerek hunun maıum bir ada
Jfttl\ ~e hit' iıe isminin karJ!h· 
1'1lauı olmuından müteveUid ıı· 

mittir, olunur. Ml3§l~ır. 

I d t L k J Bu cıUrUmtere ye.tnıı ll}Urak etmt.ş o1an. B k l d f Y ahyanın i a e• olttl ten l(Jn· u tez ere er e rt\nsız man -
lıtr altı t:enedcn ıı.şağr atn1ıı.malı U!tıre l\ğir d 1 d b l h k 1 Ya mU<ldeiumumt ıUz almı!: 

1 
aaı atın a u unan il O.met e 

\ı11.uııo l<~nur. 

- Fran6a hllkClmcti Suriye do. •••••liilll••••••• rln emniyet İ!leri ıervialeri tar3 • 

iddia mnkamı, mahkemenin ırördila 
fil lü7um Ü'2mne rapor aah:binin en·nl
yetlumumiwe 11janlarrndan lz::et oldurraa 
nu ıll.,lemlştlr. 

M\,lhııkeıne, Vl"ktin gedltm~~i ~·Ü:7Ün 
den cumuteıl aabahına brra1Crfmr~tn·. 
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Dişlerinin· bukadar beyaz ve 
par~ak olması için ne yapıyor? 
Radyolin ı 

HABER - ~litam poıtair 

İstanbul Harici As
keri kıtaatı ilAnları 

Hepsine biçilen eder otuz bin 
lira olan yedi ila on bin tane kilim 
kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
mşutur. ihalesi 27 / ikinciki.nun/ 

Formlllüoün 
bulunduğu günden 
beri artık bu bir sır 
olmaktan çıkmıştır 

936 pazartesi günü saat 15 dedir· :( 
llk inanç parası 2250 lira ve ıart- ~;· 
namesi 150 kuru!a M.M.V. ST. 

RADYOLİN yemek, cigara ve 
i~Jdnin husule getirdikleri pas ve 

lckeıleri çıkararak dişleri en kısa 
zamanda beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN dişlerin fırça gir. 
miyen yerlerine kadar nüfuz ede
rek mikropları % 100 öldürür. 

RADYOLIN diş eti hastalık. 
larma mani olur. Diş etlerini bes
ler ve kuvvetlendirir· 

RADYOLIN bütün bunlardan 
başka fevkalade teksif edildiği 

için iktisadi olmak gibi bir me. 
ziyete daha sahiptir. 

Türkiye halkının yüzde 99 u gibi siz de 
dfşleı-infzl sabah akşam 

RADVOILöN 
Diş macunu ile fırçalayınız! 

. 
• . . '\ 'f,.. . 

··· ·· · "1 1 n :. ·~·· ~ E~·,·-c·:) .... •:p· ~ B e·v · ·ı· R p · Li .'-'. ·· < ·<I .·.. . TUVALETi 

AL.KO. dan alınır. Eksiltmeye gi. 
recekler kanuni ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlarile 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazılı belgelerle birlikte teklif 

mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M.M.V...ST· 
AL. KO. na verme!e .. ::•;::::l"9H"l36,, 

1 

r---------------, 
Göz insanların yegine güzelliğini temin eden yegine azadır. 1 Tarih sevgisi 

Gözün güzelliği önünde İnHnlar eğilir. Göz insanlara ümit, neıe 
verdiği gibi insanların zeki.sının ölçüsüdür. Necip bey kirpik tu
valeti ile gözlere tuvalet vermek bir insanın gözünün aüzelliğjni 
o/0100 arttırır. 

Mavi, siyah, kumral renkleri olup gözleri kat'iyyen yakmaz. 

Tl:I Q KiVE 

l 1 Q.6~T 
BANKA51 

! 

Yeni vesikalar 

Yazanı 
lıkender F ahrettin 

BUtUn tarih sever
lere tavsiye ederiz 

Bu kitabı 

okuyunuz 

l ~terg cı n~ p·ı ~ecek 
yeıııeklcrin tatlılcııın 
Yd pılq IL1rını 'b L1 
k.ttalJdtl bl1laCdkSll)l3. 
~ATIS YlRİ 

1 .4 N 8 U 1 

ANICAAA CADHSIO'! IS?. ___ _._ 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kuruf. 

........... 111-----
c- DOKTOR 

Biriktiren rahat eder 

Kemalözsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehaasısı 
f1.raköy - Ekselsiyor mağazaaı 

yanında. llu (IÜn öğleden sonra 

2 . den 8 · e kadar~ Tel: 11235 

........... ~" ........ ra«~IM•I 

-, . iMA,. • 
..va.ut• 

~. ,.. ...... 
Taklitlerltl~ 
sakının•~ 

Ertik öğretmeni 
aranıyor 

Istanbul Kültür Dlreli t6riüğilndeıı s 
Ertik okullarına alınacak Di kiı, Şapka ve Çama~ır öğretııı' 

sınavı 15 - 1 - 936 çarşamba gününe bırakılmıştır. 
lstiyenlerin Beyoğlunda Akşam Kız Ertik okulu.naw 

na veyahut dairemize ba!vurmab.rı. (102) 

(stanbul Gümrükleri Satış Komisyal 
Direktörlüğünde' 

M.K.N. 

3432 
2914 
3437 

ACIRLIGI 
K.G 

ls.soo 
18. 

165. 

K1YMET1 CiNSi EŞYA 
L.K. 

136.40 
72. 

89.10 





~- .... _ 

HABER 

55 - Mühendiıle lvanoviç kendilerine geldiktco 
sonra pencereden bakıyorlar. 

56 - Dünya gitgide ufalıyor, ve görünmez bir 
hale geliyor. 

57 - Ve onlar hiç durmaksızın mütemadiyen 
yükıclmekte devam ediyorlar 

58 - lvanoviç mrnldandı: 
- Allah11marladık dünya. Senin üstünde epey 

yafndık. Kanm da dul kaldı. 

59 - Güneı gene eakiıi ıibi ıörünüyor. Yalnız 
hararet vermiyordu. 

60 - Ve Zuhal yıldızı halkaıile pırlanta gibi par
lıvordu. 
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sürüklüyor, ısınyor, altüst oluyor. 
yumruklıu-ile, tekmelerile vuruyordu. 

:ıfu çok kimseler kan içinde yere 
yuvarlanıyorlardı. 

l\ısaca, hir kavga oluyordu ki hu
rada anhttılması imkansızdır. 

\rtık km·veti kesilmiş, ağzı yüzü 
kan k;ncl:t kalmış olduğu halde Par-

dayan olanca kun·ctile kendisini ez
rneğe çalışan bu halkı da halsiı hırak 
nuş gihiy<li. 

ı:özlerini duman bürümüş olduğu 

için on ndım ileride kaYgayı idare e

den Morövcre ycti:. mekden başka bir 

§l'Y düşünmüyordu. 

Birdenhire dahn müthiş bir ,·elve
le irnptu. 

Şörnlye son kere olarak lıir daha 
düşmüştü. 

Bu sefer yerinden kalkamadı. 
<;öğsünün üzerin<' hir yığın halk 

biribirini çiğniyerek çıkmağa ~alışı.yor 
du. Artık kımıldanamıyordu hilt· .. 

1\forÖ\'er: 

- ip getirin! diye haykırdı. 

Birkaç saniye sonra sım ıkı hağ
lal1' • -:;ö,·alyc de manastıra götüriil
m ü ·tt:. 

\ 'olun üstüncle ise ondan fazla ya
ratı )atıyordu. 

Mucizenin tesirilc coş:ın halk 

ise ara sıra göriinerck halkın coşkun
luğunu kiirüklüyorClu. 

• 
l\lorö\'cr manastıra girerek ba:;;pa

pazla uzun uzadıya konu:;;muştu. Bu 
konu.,ma .:onucu olarak Kont clö !\fa
riyyakın kapatılmı bulunduğu oclaya 
götüriildü. Tfolunun altında da kon
tun kıJıcı \ardı. 

- l\lö~)Ö, artık scrbc.sttiniz. l ., tc 
kılıcınız, dedi. 

Mariyyak ne Sf\'indi ne de hayret 
etti kendi. ine uzatılan kılıcı alarak 
kınına ko) du. 

- 1\lösyö dö Morövcr. hiıibirimizi 
iki ki iyt• hiicuın l'tmeh: irin ) irmi ser-

eı ile bir arada bulunmadığınız bir 
zaman tekrar bulnrağımızı umarım 
(izlerini Ö) lcdi. 

- istediğiniz zaman buluşuruz 

mös) ö lö l\ont. 

- Öbür sabah .. Olmaz mı? 

- llay, ha)! 

J 'redepa~ ~ur' dl• ... 
- Pekül:1! Fakat mii ,:rndt• ediniz 

de size biı· şc) sora) ım Mösyö. lfaya-

tınızı kurtardığım sırada beni düel
loya çnğırmamzm elıt-lıi nt•dir? 

l\lal'İyyak, MorÖ\'el'İn yiizünii Sll -

rartan tahkir dolu Lir ta,•ırla: 

- Siz mi benim hayatımı kurtar
dınız? dedi. 

.Jantiyom kudurmak derect•h•rine 
Din izi yakalıyan oydu .. Kafiri kolla-

geldiği halde kt'n ·li ini tutarak: 

I..übeni yakaJıyarak ham~a kaldırdı . 

rilc sararak kun-ctini mah' eden hu 
azizdi. 

Bu da hemen etrafta duyuldu. Bü
tün gece bir sürü ahali manastırın 

kapısı öniinde diz çökerek ka1 .. anda 

kaynatılan Allahın intikamını alnıı 

papazı takdi etmek istiyordu. Lüben 

- Şiiphcsiz, bu henim için büyük 
bir saadt•Uir. Fakat ıw c_:ıre.. .Ncdeu 
hiddetlendilı:Jcrini anlı)nmadığım hir 
sürü halkın iiıcrini ı ı• hücum ettiğI 

sırada rnanastmn önünden geçivor
dum, Do ttarımla birlikte sizi yakalı. 
yarak buraya getirdim Mösyö 1ö 
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Kont, eğer ben olmasaydım şimcl: öl
mü~ bulun:ıcakdınız sözlerini söyledi. 

!\lariyyak hu 1'Özleri dikkatle din
ledi, sonra: 

- Mö yö, eğer sözünüz doğru ise 
huna şa~arım. Çünkü zanneder cm 
dostlarınızdan değilim .. dedi, 

-Tuhaf ~ey! Bu kudmmw; herif
lerin elinden sizi kurtarmak için be
nim dostum olmanız .,.art değil ya! .. 

Başka birisi ele benim yerimde olsn)
dı böyle yapmıyacak mı) dı. Bununla 

beraber ~unu da itiraf ctrneğe mecbu
rum ki, her zaman imdadınıza kosmal< 
için bence bir sebep daha vardır. 

- Hu .:cbep nt•dir mösyö ? 
Morih'er zoraki biı· hiirmt-tlc eği

lerek: 

- Krali!:enin gözüne girmek i';İl' 
ğidir, ce,·abını verdi. 

l\lariyyak hem titredi. llt-m de sa
ranlı. MorÖ\'er ~öziim• devam etti: 

- Mösyö Jö Kont, gerçi dostları
nızdan sayılmadığım gibi, Lm·r sara-
yında verilt•n eğlencede biribirimize bir 

a:t. iğri baktıksa da kraliçenin en sadık 
bendelerinden olmak gibi büyük bir 
şerefim rnrdır. ~on kere kraliçenin 

gerek bana ve gerel ... ~t· bazı sadık jan
tiyomlarına söylediı!ini biliyor muı-m. 

nuz? Sizi pek büyük bir k'm e olarak 

tanıdığını ve size pek faz'a scv!{i vr. 
hürmet bes'ecliğini, onun için de ken

di ini sevenlerden, sizi khlikeli haller 
de müdafaa etmelerini rica etti~lni 

söyledi. Görüyor-.unuz ya, imdadınıza 

koşmakla uğrunda canımı verm~ğe 
hıtzır bulunduğum kraliçemin emrini 

yerine getirmekten başka bir şey )aP· 
madım. 

!\lariyyak titrek bir sesle: 

- Kraliçe bunu söyledi ha! diye 
bağırdı. 

- 1\IÖ:;) ö lö J\ont, siıc tekrar et
miş olcl uğunı sözlt•r haşmetpcnahın 

ağzından olduğu gibi çıkmıştır. Onun 

için, kararlaştırdığınız düello) u ı,a
bul etmekle hcralıer beni bizin için 
fedakill" olan arl,acla!51armızdmı ... ay
manızı da dilerim. 

i\loröver hu özlt•ri söyliyerck e-
ğildi. Ve çıkmak için bir adım attı. 

Mariyyak: 

- Dinh•yiniz :\Iösyö! dedi. 
Zihni altiist olarak ve bütiin ça

lışmasına ı-ağmen se.."i titri) erek 

-1\lö yö. kraliçenin ağzından ~Y
lediğiniz sözler IJt•nim için çok önemli 

dir.Katcrinin benden bahsederken lıöy 
le sözler söylediğine dair yemin ede
bilir mi iniz? diye sordu: 

- E\"et, yemin ederim. Şunu da 
İlilYe etmek isterim ki kr.aliçcnin söz
leri ne kadar şefkat dolu i esesi böy-

le sizinki gibi titri) orclu. 1ö ·yö lö 
Kont sizin kraliçenin gözünde oldu
ğunuz herkesin hildiği bir şeydir. Bun 

dan başka gene herke; biliyor ki ami
ralin Pelemenge götürect•ği orduda 
size de miihim bir kumandanlık \el'i• 
lecektir. 

İniltiye benıcr ldiçük bir hıçkırık 
1\lariyyakın göğsiinii ~i~ircli. Kendi 
kendisine: 

- Anneciğim, anneciğim .. Acaba 
bu sözler doğru mu'! Yoksa aldatılı
yor muyum? diye söylcnen·k yüksek 
sesle: 

- l\lösyö dö l\lorö' er. :size karşı 
fena danandığım için çok acınıyo

rum! dedi. 
- lnsanlar çok zaman aldanabi

lirler Mösyö lö ]font. 


