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Musa dağı filnıi çevrilirse 

M. G. M. filmlerine bütün 
sinemalarımız kapalıdır 

lstanbul sinemacıları, aleyhimizdeki 
film yapıhrsa, bu şirketin hiçbir filmini 

göstermiyeceklerini söylüyorlar 
-.-----~---------------~ 

Veznedar 
bulunamıyor 

Adamcağızın bir 
pusuya kurban 

gittiği zannı 

kuvvetlidir 
28 k i§ilik tramvaydaki bu kalabalıkta arkadan binip önden inmenin Kasım paşada bulu-

nanl mümkün olacağını bilmiyoruz nan kadın cesedi de 

Aarkadan binip önden inmek t':':at;.,':b'::':;;.~~i Musa dağında kırk gün adlı aleyhimizdeki filmin kitap ilcinlarmda 

Vali bu meseleyi tetkik etmekte Galata poıtahanesi veznedarı çıkanrumi <Yazısı 2 ncide) 

o 1 d uğun u söyl Oyo r Hüseyin Hüsnü hali meydana çık 
Tramvaylara arkadan binip ön Bu vaziyet üzerinde fikrini al- mamıJtır. Polisçe yaprlan bUtün 

den inmek usulü ihdas edimeai mak üzere bugün vali ve belediye arqtırmalar müsbet bir netice ver 
üzerine halkın çok müşkülat çek· reisi Muhiddin Oıtündağla göriif· miı değildir. 
tiğini ve her taraftan ıikayetler mek iıtedik. Muhiddin Üstündağ Ka.sadeki mevcudün tamam ve 
ıneydan aldığını yaZDUJtık. Dün meseleyi tetkik etmekte olduğun- Hüseyin Hüsnünün hiç kimseye 
bu usulde tadilat yapılmı! veyalnız dan henüz bir §ey söyliyemiyece· borcu olmadığı da anlqddrğmdan 
kadınlarla çocukların önden bine· ği cevabını verdi. bir tuzağa düfmÜ§ olduğu zannı: 
bilecekleri bildirilmittir. Mesele vali ve belediye reisi- gittikçe kuvvetlenmektedir. Polis 

Diğer taraftan emniyet direk- o gece iftara gitmiş olduğu di§Çi 
nin tetkikinde bulunduğu için, 

Alacaklı 
•• • 
uzerıne 

borçlunun 
ateş etti 

Çıkan beş kurşundan biri küçük bir 
küfeclyi yaraladı 

törlüğü gazetelere yolladığı bir ~ · talebeW,i~bclulla. -
""teaııgu"~ ....,._Ta: ınz1:i.n:ı na - t :r aorauya ç iıtir. Ab-
d• •d f 1 1 J dileceg"'i ümidiyle bu bahis üze- Bu sabah Uz d b" al b da N • d k ı bal - k ._ ı olan 28 kitı en aza yo cu a m- dullah Hüseyin Hüsnünün iftar • un çarşı a ır yar ama u ara urı e a a ıga arışara" . 

Borçlu kalabahğa karışarak 
ka v i in hayabnı kur ardı 

nıaması için karar verildiğini bil- rindeki düşüncelerimizi §İmdilik dan aonra evden çıkmış olduğunu vakası olmuştur: Hakkının kurşunlarından kurtulmuştur., 
d. kt • Cideli Hakkı isminde biri arkadaşı Yalnız rıkan beş kurşundan biTi ora- ' ırme edır. yazmıyoruz. söylemekte ı&rar etmektedir. :ı 

Habeş imparatoru 
teklifi reddetti 

Nuriden alacakhdır. Bu sabah dokuzda larda dolaşan küçük bir küfeci çocuğu" 
Veznedann, kardeti doktor Ze. alacaklı ile verecekli Uzun çarşıda kar- koluna isabet ederek ağır surette yara· 

kiye .Aıbdullahın davetine yalmz ııla§mıtlardır. lamıştır. 
gitmek istemediğini açıkça söy . Hakkı yine alacağım istemiş, Nuri Yaralı çocuk Cerrahpaşa hastahane-
lemiş olması, bu daveti §Üpheli te- sert cevap verince Hakkı tabancasını sine kaldınlımştır. Söz söyliyemediği 

çekerek Nuriye doğru ateş etmeğe baş· ı için hüviyeti anlaşılamamıştır. 
lilkıki ettiği neticesini vermekte • lamıştır. Silah atan Hakkı ile Nuri yakalan· 

fVlilletler Cemiyeti konseyinin 18 ilkka- dir. Tahkikat bilhassa bu nokta. Silah sesleri üzerine halk kaçışmış, mI§lardır. 
nundan evvel toplanması muhtemel ~nil~~um~~~ ı-J~k~-.~-h~~~~~~~~-b~~-k~~~~.-

L 1 1 Diğer taraftan Kasımpap.da } ırsız şe e esı avalle Sir Samoel Hor ta yan- bulıman kadm cesedine ait tahki· 

Habeş meselesinden başka :tk:~!::ü~!:l"o~;~;:::ı:::~ y· akalandı 
bir şey konuşmamışlar l :: aebebi•ile faili anlaplamamıt· •• 

Cenevre, 13 (A.A.) - İtalyan- Cenevre, 13 (A.A.) - İngiliz Bunlardan bırı çaldıkları eşyanın 
la.rla Habeılerin verecekleri ceva- siyasal çevenleri, B. Laval ile Sir N ec·ı p As 1 rn 1 ·ı ı • f t• d•,.,,. 
hı bekliyeceğinden ve B. Laval de Samuel Hoar'un İtalyan - Habet • •• para arı e şarap Ziya e 1 Ver 191 
l>arlamentonun m~aisine i§tirak ihtilafının ~alli m~seleıinden ~at· Ö 1 d U bir sırada yakalandılar · 
etmek üzere salı günü Pariste bu- ka ayrıca ııyasal bır mesele muza- k 1. b 
huıacağmdan milletler cemiyeti kere etmit oldukları haberini ·ya- 1o~keçtJyJr 
lconaey.inin 18 ilk ki.nun çarşamba !anlamaktadır. 
riinünden evvel toplanması muh- Bu mevzua dair diğer haberle- kaybettik 
tem.eldir. rimiz 4 üncü sayf amızdadır. Türk tarihçilerinden Erzurum say 

"'1ısırda kanunuesasi kabul edillr:ıce 

Halk coşkun bir 
gösteri yaptı 

Port-saitte bu gösteriler fena 
bir şekil aldı. Dükkanlar 

yağma edildi 
Kahire, 13 (Radyo ile) - Kanu _ ı Fakat kralın kanunu esasiyi imza. 

tıu esasinin iade edilmesi iizerine halk j laması ile durum düzelmiş değil -
;0§ınuş büyük tezahürat yapmıştır. dir. Yeni kanunu esasinin imzalandı. 
h l'arnvayJar, otomobiller durmuş, şe- ğma dair beyannameyi ilan etmeyi 

irde bütün faaliyetler sekteye uğra· kral bir gün daha tehir etmiştir. Şa -
"1ı§tır. Ayni zamanda akşamleyin bir 
tCSst yet daha tehire uğrarsa ve halle alda· 
tltt eri yapan 4000 kişi Misınn tam is. tıldığına 7.ahip olursa, bunun büyük 
il lUtnt fstemfşlerdfr. 

ort - Saitte gösteriler fena bir şekil bir ayaklanmaya yol a~cağından kor 
~nı' 11ıı -~a~ dük~anları_ )'.ağ~~ .. etmiş... kulmaktadrr. 

U. iincü sayfamıza bakınız) 

lavı Necip Asım on beş gündenbeıi 
çektiği zatürree hastalığından kurtu • 
lamıyarak dün gece saat dokuzda Mo
dadaki evinde vefat etmiştir. 

Merhumun cenazesi, yarın Moda
da Bostan sokağında 15 numaralı e. 
vinden kaldırılarak Osmanağa cami .. 
inde namazı kılınacak', lçerenköyünde 
Sahrayıcedit mezarlığına gömülecek
tir. 

Harbiye mektebinden yetişmiş o • 
lan Necip Asım, Harbiyede ve üniver. 
sitedeki hocabkları ile Türk gençliği
ne büyük hizmetler yapmış, Türkçü .. 
lük mefktiresi üzerinde pek çok yazı 
yazmış, kitaplar neşretmiştir. 

Türklerin ilme ve medeuiyete 
hizmetlerini eserlerile isbata çalışan 
Necip Asrın, Leon Kaltonun Gökbayra 
ğını ve Asya tarihine methal esule .. 
rini de tercüme etmiştir. 

Kıymetli bir tarihçi ve Türkçüyü 
kaybetmekten mütevellit teessürleri -
mizi yazarken merhumun ailesine ye 
dostlarına da taziyetlerimizi biJdiri .. 
Tiz. 

Emniyet müdürlüğü ikinci şu- yerinde henüz ismi anlaşılamıya.n 
be memurları iki hırsız kurnpan- bir vapurdan da halat. demir' a4 

yaıı yakalamış, çaldıkları eşyala- \etleri almışlardır. 
rm çoğunu meydana çıkarm1§tır. 

1
. ikinci kumpanya da Boşna!<. A • 

Kumpanyanın biri Yüzü yanık li, Topal Rasim isminde iki kişi He 
Mahmut, Rizeli Kadir ve Maksut- birkaç yataklarından mürekkep
tan mürekkeptir. Bu üç kişilik kum tir. 
panya Galata civarında hırsızlık- Boşnak Ali, bir ay evvel hapiı-
1ar yapmııtır. haneden çıkmış, on beş gün kadar 

ilk olarak Galatada nikelaic1 hiç bir vaka yapmam1şsa da para· 
Leon Dülgeryanın 45 numaralı fab s1z kalınca kumpanyayı kurmu§• 
rikasma girmiıler, birçok eşya tur. Ali ile Rasim bir hafta evvel 
çalmıılardır. Şişlide Bulgar hastanesine gayet 

Bundan sonra Mahmudiye cad- mahirane bir surette girmişler, üst 
desinde Misak ve lstipanın birbi- katta hastane baş doktoru Nikolo
rine bitiıik dükkanlarının üstleri fun dairesinden zinet eşyaları, ı:t.1-
ni delerk tepeden içeri inmişler ve tın saat ve birçok eşya çalmışlap.. 
anahtar, sofra bıçakları çatal ve dır. Hırsızlar bu eşyaları hemen c;. 
buna benzer birçok eşya çalmış- teye beriye satmı§lar ve paralariy· 
lardır. le Topal Rasim in Galatadaki oda-

Hrr11zlar Arapcamide Yeme sında kumpanya efradına bir ... 
niciler caddesinde 10 numaralı rap ziyafeti vermitlerdir. 
dükkana da girmi§ler, palto, ce- Kumpanya efradı bol mezeler· 
ket, eşya çalmışlardır. le tarahı içerlerken kendilerini 

Ele geçmemelerinden cesaret takip eden memul ar taraf mda• 
liulan hrrsızlar Galatada Kalafat Y.akalannuılardır. 
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Artırım haftası başladı 
----~ ~ ._..... ~ ._. .-. _., ,_,, _ ,_.:wwwz,-.,, - ,,_., ,,...._. ,,,.._.., ,_,, ızwww:c-

1 s met Inönü diyor ki: 
''Her sene jb)Dır seli'il<e e\?~eDkftli'il<dleın daha f'azoa 
malfDslYID ende e'ltm~onvn~D ~sasoo macdl©ıeDeırın 
fftyatDaıruli'ilo DırııdDırmelk başOo başona esasll 
ekcncmnk IQ)ftır snyasadoır. KömOır ve eDektrllC 
flyatoaırolrıloın ucuzoataomaso DçDn çaOoşacaOız. 

Ankarada artırma ve yerli ma
lı haftaaı dün aaat 15 de Ankara 
Halkevinde Baı bakan ismet lnö 
nü'nün söyleviyle açılmıttır. 

Açıht töreninde Vekiller, ıay
J.avlar, vekaletler ileri gelenleri 
pek çok halk bulunmuıtur. 

Ankara ikin<:i orta okulu tale· 
heleri tarafından söylenilen istik
lal marşından sonra Baıbakan söy 
!evini vermiş ve dem ittir ki: 

"-Tasarruf ve yerli ır.:ıl! haf 
tasını açıyorum. Tasarr~f ve yerli 
malı haftasının batlangıcmda söz 
söylemek, memleketin ekonomik 
vaziyetini açık ve umumi bir su -
rette mütalea etmek ayni zaman· 
da benim için de hükumet için de 
iktısadi sa~:ada memlekete imti • 
han vermektir. 

Bu sene mahsullerimiz, geçen 
senekinden daha az para etmemiş 
tir. Bu sene fiyatların ~Ü§memesi, 
bilhe.11a dikkatin':r.i celbetmek 
noktaıından an: '"'- · njim ki çok 
iıtifadeli olınuftur. Geçen ıene 

SO milyon kilo üzüm almıtttk. Bu 
sene 80 milyon. 

Mahıulün kıymetini tutmaeın· 
da yalnız ıatıılar değil, devletir: 
pİyaıaya müd!'hale edip tedbirle• 
almıt olmasının da teıiri vardır 

Ayni vaziyeti fındıkta da 1ıörüyo · 
ruz. 

ÇıkardıAımız malları umumi • 
yelle iyi bir fiyatla 111.tabiliyoruz. I 
Yalnız bütün memleket hep be -

1 

raber dütünmeHdir ki, içer de ve 1 
dıtarda ıatmak için yet!ttirdiği • 

1 

miz mallar kafi değildir. Her sene 
biraz daha fazla yctittirmeliyiz. 

Bu sene ekinimiz geçen ıseneyc 
naxaran miktarca az oldu. T ahmi 
nimize eöre, hububat mahıulumn"l 
kendi ihtiyacımıza ki.fi gelecektir 
Aaıl mühim meıele hububatımı . 
zm fiyatı üzerinde gelip geçen 
fiyat dalgasıdır ki buna nihayet 
azami bir had tayin etmek vazife-
lerimiz arasında olacaktır.,, 1 

Başbakan bundan sonra tuz ıe

ker, çimento ve kömür fiyatlarının 
indirilmit olmasına temaı ederek 
dahilde esaşlı maddelerin fiyatla
rını indirmenin hükumetçe baıh 
batına eaaah bir ekonomik siyan 

olduiunu ıöylemit, kömür ve el Jc. 
trik fiyatlarının dahtl ucuzlatılııı•· 
11 için çahıılacağını vadetmittir. 

lımet lnönU ıanayi proıra11W 
mızın tatbikat' yolunda muvaff a· 
kiyetle ilerlediiini, mem?eketi d•· 
miryollar iyle örmek ıiyaaaıına C.r 
va m e di~ diğini tafıilitiyle anlat· 
tıictan ıonra bütçemizden b,. hr,.t· 
mit, ı ~çen ıene biltçealnin 7 ~ 8 
milyon lira fa~la varidatla kap•ll· 
dığım, milli poırayı daima aağ'"l1' 
ve müıtekar tultu~umuıu ıöyle
miıtir. 

Baıbalcan harict hi.diaelerdert 
bahsederken bu hidiıeleri daiD'• 
azami dikkatle takip ettijiınis; 
ıöylemiı, ıulhu mu haf aza etmek 
için elimizden geleni yapacağımıl 
muhakkak olmakla beraber her 
hangi bir hadise karsısında varlı· 

eımı:ıı muhafaza e';ıoıek için kaf~ 
derecede kuvvetimiz olduğunu 

anlatmıttır. 

İsmet lnönü'nün nutkuna rbir 
(Va • Nu) nun ıütununu okuyu· 
nuz. 

Musadağında kırk gün filmi çevrilirse M. G. M. 
filmlerine bütün sinemalarımız kapahdır 

Aleyhimizde türlü iftiralarla dolu 
"MWla dajında kırk ıiin,. adh kitabın 
M. . ~J • .t.ıoLJyek.ııl t;ırafzndnn ft1mr 
alrnacafı, hatt1 ahnmakta oldulu 
yolundaki haberler gene ortaya çıktı. 
Bu filmin çevrllmiyeceii temin edil • 
miş olduiu halde Amerikan mecmua
larında reklamlarına hala tesadüf e
dilmektedir. Anlaşılıyor ki en büyük 
hissedarı Sam~l Goldvin ndh bir Ya
hudi olan bu sosyete stizUnde durma.. 
mtştır. 

Bu vaziyette Türklere düşen va · 
zifo ıözünde durmak namuak~rb(mı 
göstermiyen bu ıo3yetenln filmlerine 
Türkiye hudutları içinde yer ,·erme -
mek, hatU çok yakın dostumuz Bal
kan devletlerinden de böyle yapıl • 

Bu sosyetenin filmlerini bizim si. 
nemalar KÖstcriyor ama bh: TürkiY<' r Sp80 k 8 k 8 V Ur m 881 08 
m Umf','1ilİ de Tz. "'' ı-ı>-.. nttivimir, oU t. lr; 'O ... 

filmlerini se~eriz.,, 
Sümer sineması direktörlerinden 

Rauf diyor ki: 
" - Esasen biz sinemamızda M.G. 

M. filmlerini ~ö:4ermiyoruz. Çünkü 
bu müesı e.c;enin filmlerini ipekçi kar
deşler gösteri rler ve lstanbulda baş • 
ka sinemalara vermezler. )1aamafih 
bu soı;.;yete böyle bir edepsizlik edip 
mevzuubahs filmi çevirir e filmlerini 
beda"a bile , ·erseler biı ı;;incrnamızda 
knt'iy)'en göstermeyl7;., 

Bir kaç aün evvel etli ı~pana ' 
im na11l pi9irildiiini tarif etmit • 
tik. Bugün de 11panak kavurrnuı· 
nı yazacağız. Kavurma, etli ı•p• • 
nakta da daha matrafhdır unm• 
daha lezzetli olur. 

Bunda da ıspanak ayıklanır , .. 
ha~lanılır. Haılanırken bir parç• 
ufak yemek sodaaı atmak lazım • 
dır. Bu 11panai1n yef illiiini mu -
haf aza. ettirir. 

ı· u.tJ ~urcyya 

Sömikok fabrikasının açllışı 

' muını 18temek olmalıdır. Böyle bJr 
hareketi uuen bundan evvel de bir 
kıç defa tavaiye etmiştik. 

Şu halde M. G. M. so yde i "Musa 
dağında kırk gün,, filmini çevirdiğ"i 
takdirde hiltUn Tiirklye piyıt. 11!'.ınm 

filmlerine kapandığını görecek de -
mektir. Bu takdirde Tilrkiyede - sos. 
yetelerini deği"tirmedikçe - başlıca 
şu artis tlerin filmleri gösterllmiye -

Ispanak haılandıktan aonra so· 
fuk suyı.n altında tutulur, sıkıhf' 
Doğranır. 

Bir kilo ıspanak ~in 40 grnll' 
yağ, 25 gram doiranmıt soğ~ı bir 
tencerede kavrulur, !onra 11paak 
üstüne dökülerek on dakika ka -
dar da beraber kavrulurla•·· Bu ı•· 
rada dört, beş gramtu:ıla 75 ıraJJI 
süt de üıtüne dökülür. Yanın li • 
mon da sı~ılırıa daha lezzetli o • 
lur. Ispanak biraz da bunlal'la kaf 
rulduktan &onra indirilir. 

iki gün evvel Ekonomi Bakanı Celal Bayar'ın Zonguldaktaki Sö· 
miko!< fabrikasını a~ma törenini yazmıştık. Bugün de bu törenin 
m~h~~lif safhalarını tespit etmi~ olan fotoğrafları neırediyoruz: 

1 - Celal Ba yar nu tkunu söylüyor, 2 - Fabrika kapısındaki 

kordelfıyı keıiyor, 3 - FabriJ,ayı dolaşıyorlar, 4 - Verilen izahati 
dinliyor. 

Eski bir hddise 
General Milnirln iki 1 

sene evvel çalınan 
nişanları bulundu 
Eski Paris sefirlerinden General 

Münirin Ayaspaşadaki evine iki 
1 

sene evvel bir gece hırsız girmiş 

sandıkta bulunan yedi nişaniyle 

bazı eşyaları çalınmıştı. 
Emniyet müdürlüğü ikinci şube 

memurları o zamanda nberi hırsı
zı ve çalınan eşyaları arıyordu . 

Memurlardan biri evvelki gün 
Kapahçarııdan geçerken ıırmPcı 

Kirkorun dükkanı önündeki ca
mekanda bazı nişanların tethir 
edildiğini görmüş, Kirkora bunları 
nereden aldığını sormuştur. Kir
konın verdiği cevap memuru tat
min etmemiş, nişanlarla birlikte 
Kirkoru ikinci şubeye getirmiştir. 
Burada nifanlar Münir paıadaki 

nişanların resmi ile kartılaıtırıl

mış, paıaya gösterilmi9, Kirkorda· 
ki nişanların patanın ni9anları ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Kirkor nişanları aldısı adamı 
tanımadığını söylemektedir. Tah~ 
kikat devam ediyor. Patanın muh
telif devlet reislerinden aldığı ni
şanları kendisine verilmittir. 

Ookt:or Zgurdeos 
öldü 

Tamnmıı doktorlardan Zgur· 
deos evvelki gün bir haıtaıını mu· 
ayene ederken birdenbire üstüne 
fenalık gelmi~ ve bütün çalııma
lara rağmen kurtarılaıtuyarak ve
fat etmiıtir. 

Zgurdeos, tahsilini A vrupada 
yapmıf, 64 yaşında çok muktedir 
bir doktor ve operatördü. Ölümü 
bizim için hakiki bir kayıptır. 

Bugün, İstanbul sinemacılarile gö 
rüşerek, M. G. M. sosyetesi "Musa da
ğında kırk ıünn filmini çevirdiil tak. 
dirde bu ı1osyete filmlerine kartı boy· 
kot yapıp yapmıyacaklarını sorduk. 
İstanbul ve hattl Türkiye sinema pi. 
yasasmı ellerinden tutan bu zevat sua 
limize bili tereddüt "evet,, ceYabını 
verdiler. 

Türk sinemaıın Mhibi Halil Ka · 
mil sualimize ıı.ynen ou cnabı verdi: 

" - Türk tıılneması şimdiye kadar 
Metro Gotdvtn Mayer şirketinin hiç 
bir filmini göstermemiştir. Bu müe..l\Se 
se ile hiç bir ımrette milnMebeti yok
tur.,, 

Saray sineması direktörü Franko 
§Öyle dedi: 

" - Bu sosyete "Musa dağmdn 
kırk gün,, filmini çevirip piyasaya 
çıkardığı takdirde yaptığı filmlerin 1 
hiç birisini sinemamızda göstermeyiz. 
Bunda bir An bile tereddüt etmez n 
M. G. M. in bütün filmlerine boykot 
yaparız.,, 

cek demektir: 

Greta Garlın. Con Kra\·ford, Ra • 
mon No,·arrn, Normn 5irer. Barimur 
KnrdeşJer, Coni YaysmüHer. C\n llar 
lu. 1\tirna I,oy, Klnrk Geybl V. S. 

TürkHik aleyhindeki hu filmin 
~evriJmeğe başlanması şehrimizdeki 

Ermenileri de t;ok mütee&ctir etmiştir. 
Ermeniler bu kitap \'e hu filmle--------------~ 

kat'iyyen mcşgu1 n1madık1arınr, hat- Katil Tevil k n~rede 
tıi bu kitabın ermeniceye tercüme bile ya" alanmış'/ 
edilmediğini, bu hadiseyi ndretle kar Geçen gün Tevfik adlı bi> k•' 
şı1adıklarını söylemişlerdir. tilin Emir1ıinda Reıitpaıa mah•'' 

Diğer taraftan bugilnkU Jurnal leıinde sütçü Cemi!in evinde y•' 

Doriyan gazetesi de hu mevzu etrafın
da dikkate değer bir yazı neşrederek 
filmhı kitabını ya1.an Franz Worfel'in 
bir Yahudi olmayıp Alman olduğunu 
iddia etmektedir. Gazete bunu ispat 
etmek için de Franz, Fransuva, Hri&. 
to gibi Hiristiyan dini menşeli isim _ 
lerin Yahudiler tarafından ula kul · 

kalandığını yazmıştık. Ayni 111•' 

hallede Mazhar pap. ıokağınd• 'T 

turan ıütçü Cemil, ıazetemize roı;
racaat ederek bu hidiae ~le kendi· 
sinin alakası olmadığını, katili" 
Mektep ıokaiında oturan ba•k' 
bir sütçü Cemilin evinde yakal•1': 
dığmı ıöyleınİf, bu itin tavzih;rıt 

lstanbulda ipek, Melek, \'e Elham lanılmndığın ileri sijrüyor. istemittir. 

ra ılnematarını, İzmir ve Ankarada -lllffi 
birer sinema işleten ipekçi kardeşleı , mi 

namına İhsan lpc.k~i şunları söyled.i: HA BE R' . n 
- Bu sosyetenın mevıuubah~ fıl· 1 

mi çevirip çevirmediğini bilmiyoruz. 

Çevirmiyeeettni bildirmioti. Bu temi - S C R P R İZ 1 
natına rafmen "Musa dağında kırk • · 
gftn,, tt yaparM hiç btr mmıne sine . IBDrkaç sgılYıne kadar HABIEA'de 

okuyacaksanız malarımızda yer ,·ermeyiz. 
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TOccarların 
ismet 

Dnönü'ndeın 

HABER - :4lişam 'POstaS\ 

a•e:::ı:arı Gümrükte Buğday ve un 
J.met İnönü'nün §U cümlesi, ne mütehassıs •tt. k ı 
~ .. düfllndürücü, ibret verici- memurlar gı -1 çe ucuz u yor 

"Ehemmiyetli bir noktaya dik- Vetiştlrllmesi için Bu vazıyette ekmek narhının da 
~ celbeJerim. Bütçe yapıl· YÜ ksek mektep 
riılıtanıonravaridataraandamü- mezunları alınıyor indirilecegv i teeyyüt etmektedir 
hl... bir yeldin tutan tuman yüzde Gümrükler teokilAtmda ötedenbe.. 
SO, ıcJıerden Je yüzde 30 a yakrn ri müteha9818 memurlar bulunmama • Buğday n un fiyatlan geçen haf. ruştan satmaktadırlar. 
li)at temilatı yap lmqfır. Bu ten- sı büyük eksiklik teşkil etmekte ve tanın başındanberi borsada, evvelce Ziraat Bankaaı ise iki hafta için. 
ıilaf le • • 

1 
"J t J . bu yüzden sıkıntılar çekilmektedir. konulan azami fiyata nazaran, düşük de ancak birkaç muamele yapmıştır. 

' caınenın varı a m an ya Bu eksiklik bilhusa tarife işlerinde bir fivat seviyesinde muamele gördü.. Banka hergün piyasaya üç yüz tondan 
~r. Nmari oltı;ak yapılan fazlasile mevcut bulunmaktadır. Hal. ğü içfn pazartesi gUnU ekmek narhı - fazla buğday çıkarmakta, fakat hep 
iıttlinneler laaap edilecek olana buld tarife itleri bilhassa genel sa. nın bir miktar daha düşeceği muhak • seyirci vaziyetinde kalmaktadır. Çün
'-dan 3, ıekerden 4 milyona ya- vqtan sonra tam manaaile bir ihtisas kak görülmektedir. Bu düşüş nlsbeti kil bankanın fiyatları ne kadar aşağı 
l.,. bir indirme olmıqtu. işi olarak meydana çıkmıştır. yapılan hesaplara göre en az on para da olsa tüccar malları daha 

Bayılın 6 aylık tahakkukunda Gümrükler ve inhisarlar bakanlığı en çok da yirmi para olabilecektir. ucuzdur. 
-ı,ı fım b I d kA l x .. gümriikler teşkilltmdald bu eksikliği Çünkü geçen iki hafta zarfında Fakat bu hale rağmen değirmenci ....r&e1a u; u e a ar ı5a rag. .. k . laGnJ b •• l ak ka .

1 
gozönüne alara ıümriiklerde mütc- ekmeğin yüzde seksen randımanlı un. Buğday almamakta JBrar etmektedir. 

~ • 11 ta u •0 ar e. 1 
• hassıs memurlar yetfftirmeğe karar larm gerek sertleri ve gerekse yumu· Son on beş günde borsada hergün huğ 

,,... beWenilen varıdat temın e- vermiştir. Bunan için de, finans teş. şakları çuval başına 25-30 kuruş dil.. day üzerine dörtten fazla muamele 
tliWilıten bafka bir iki milyon li· kili.tında olduğu gibi, gtimrük teşkili şük muamele görmüştür. Bu muame - olmamıştır. Şu vaziyete göre işi şöy • 
Pfllılı lalalık Ja erzedlyor.,, tına yüksek mektep mezunu memur. leler narh olan azami fiyatlardaki le hülasa etmek kabildir: Tüccar e • 

Yani hükUmet. ucuza satmak lar alınacaktır. Bu işe evvell tarife muamelelere nazaran ekseriyettedir. Jindeki buğdayı ve detfrmenci de e
'-Jtainde çok sat~ınf daha kirh miitehassw yetiştirmekle başlanacak· Buğday fiyatlarında ise muamele. lindeki unu bir An evvel çıkarmak is -
çıJon .. ' ~r: Bu ~ımda yetişecek. memu~l~r Jer daima Azami fiyattan bir kuruş temektedlr. Bu mallar evvelce pahalı. 

! . . . . unıversıte fen fakUlte.8t kimyan fızık aşağıdır. Bu şekilde satılan buğday • ya alındığı halde şimdi ucuza satıl -
• Tuccarlanmız, ıanayıcılerım~z şubeleri mezunları arasından seçile - ıar hep tüccar malıdır. Evvelce buğ - maktadır. Bunun neticesi olarak da 
~ de nuıl örnek alınacak hır rek alınacaktır. dayını dokuz kuruşa 88tmata razı oL ekmek fiyatının dtlpnesi imkAnı or -
llÜlal !. .. Halbuki, umumi zihniyet Bunun i~n de önümüzdeki pazar· mıyanlar şimdi borsada altı buçuk ku taya çıkmaktadır. 
~deh~i (m~n~du~k~ t~i~n~hlrlhtad~~ ved~crl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dar pahalıya sokmak) tır... Ankarada olmak Oure iki imtihan ya· 5 •• mer 

9• · · d · · lk · b • pılacaktır. Bu imtihana bu şubelerin U 
ır ıazınoya gı ersınız. 1 J· mezunları girecektir. 

... "ki ı ı meze... Diğer taraftan aldığımız mahlma.. 
- Kaç para vereceğiz? ta göre gilmrtlkler bakanlıfr tarife 

Bank staj için Almanyaya 
işçi gönderiyor 

Anuınm nikahını ister. işlerinde ihtisas kesbetmek için alı • Sümerbankın, kurulmakta olan 
Tabii bir daha ayak basmanı· nacak olan bu yüksek mektep mezunu yeni fabrikalarda çalıtmak üzere 

aaız. Mütqebbis de kazıkladığıyla gençler arasından çok iyi derecede Avrupaya gençler göndereceğini 
~ır. Sinek avlar ve ifli.s eder. muvaf!~ olanları tarife işleri en yazmlflık· Banka bu ıençlerden 

ı ı l mOtekamıl ' 'aziyetlnde bulunan Fran- ilk partiyi göndermiştir. Almanr-
amet nönü, ucuz atmanın saya giSndermek tasavvurandadır. Bu_ 

lldltteriden ziyade satıcı için fay- nun için de almacak memurlann Fran yaya gönderilmit olan bu gençler 
dalı oldujunu ne güzel iıbat etti. sızcayı mükemmel bilmeleri şart ko • otuz kitilik bir kafile teıkil etmek 
!tem de devlet mikyasında... şulmuştur. tedir. 

-~..F.ranaız muharrlı.L.wazıvor. ra ya 1speliterl tim-:i~1ka~a;~iik i~~:-
"Atinaya gittim. O ucuz diye al- An karaya .ıittt htan ve t~hsilleri oldukça iyi olan 

•111ı, bu ucuz diye aldım. Daha u· Trakya genel ispekteri General amele araımden ıeçilmittir. Genç 
ttlaana görerek tattım ve gene Kazım Dirik düD Edimeden gele· ler Almanyada bir yıl kalarak İp· 
tiizdana davrandım. Memleketten rek Park Otelin- inmit, fakat bü- lik fabrikalarında ıtaj görecekler 
$1brker. bir de hesapladım ki, a· tün sününü Vil~yet, Emniyet di- ve bir yıl sonra memlekete döne -
ltlan yarabbi, en pahalı yerlerde rektörlüğü, Deni~ yolları idaresi rek o vakte kade.r intaatı tamam· 
~ile bu kadar masraf edilmez ... ,, ve Liman ve lakin dairelerinde te- }anacak olan Gemlikteki Kamgarn 

A111i zamanda, unutmamalı ki, masla geçirmitti". 
~ bir tek kitinin batına gelen General KizQD Dirik, dün ak
h.t delildir. Yunanistana akın a· p.mki poıta ile Ankaraya ıitmit
lrza insan 11rf (Ucuzluk var) diye tir. 
lidl,or. .. 

Bqbakanmıızın verdiği ders· Baro, salı gllnft 
tea ade tuz, teker, çimento ıaha· toplanıyor 
'-rında istifade etmekle kalma- Geçen ıün ekseriyet olmadı-
hlnn... ğmdan baro heyeti umumiyesi ö-

lnkipf, mütemadi ucuzlatma nümüzdeki salı ıünü toplanacak-
Yohandadır... tır. Bu toplantı için büyükçe bir 

Uc:mluğu gtimrük himayesine salon bulunamadıjından adliyede 
ilati.,.. .. olmıyacak seviyelere uf .... ......._ ·~ _,. ağırceza salonunda yapılması ta-
,._....ı--... Hedefimiz bu olmalı· 'I ·~ ·- karrür etmiıtir. Bunun için ağırce· 

tr. · z8:da o gün öileden sonra hiç bir 
'--- (Vl·"G) duruıma veya istinabe yapılmıya-
,ft_ın_U~r-Ç_B_r_p_m~B-S-ID_d_a~n _cak~b-r.~~~~~~~-

eir amele öldü Çocuklar 1 
Bir rençber kömür çarpma11 yü

lUııden ölmüttür: 

HABER, ıizin için her cumar 
tesi günü bir ilave veriyor, taJd9 
ediniz. 

''Sumer Kızı,, 
piyes halinde 

temsil ediliyor 
Muharrir arkadaılarmuzdan 

lıkender Fahrettin'in (Sumer Kı
zı) romanı, tarih yayımına hizmet 
maksadiyle piyes haline konmut· 
tur. Romanın en canlı sahneleri üç 
perdelik bir piyes içine sıkıttınla
rak önümüzdeki pazarteıi günü 
akf&IDı Şehzadebaıında ErtuğruJ 
Sadi ve arkadatlan tarafından 
oynanacaktır. 

Piyesin mevzuu, büyük göçten 
sonra Orta Asyadan Dicle - Fırat 
kıyılarına inen Sumer Türklerine 
aittir. 

Stımer Ecesi "Bilge,, yi 7000 
yıl ıonra, pazartesi gecesi sahne
de göreceğiz. 

ipliji fabrikasında ~ııacaklar • 
dır. 

Bir yandan F eahane fabrika -
ıından da yirmi bet kitilik bira· 
mele kafilesi aeçilmiıtir. Bu kafi. 
leye ayrılanlar da ayni teraiti haiz 
olan gençlerdir. Bunlar muhtelif 
fabrika · itlerinde ve teknik 
meselelerde ihtiuı kezan•caklar 
ve yeni fabrikalarda usta Yeya m
ta muavini olarak çah§e.caklardır. 
Bu kafile de Almanyada bir sene 
kalacaktır. 

Sümer bank yeni fabrikalar 
yapılmaja bqlandıkça muhtelif 
memleketlere yeni talebe kafile -
leri gönderecektir· 

Lütfi Fikrinin 
adadaki köşkleri 
satılığa ~ıkarllıyor 

Eski Osmanlı mebuslarından 
avukat Lütfi Fikri vefat ettikt~n 
sonra servetini ve emlakini üniver
siteye, hukuk ilminde en iyi eser1 
yazacak olana ve daha bazı hayır 
kurumlarına bıraktığı anlaıılmıf

tı. Lütfi Fikrinin bizzat bu iti ida
re etmesini vasiyet ettiği heyet, 
merhumun Adadaki dört kötkü· 
nün ve arazinin satılmasına karar 
vermiıtir. Bunlar önümüzdeki 
pazartesi günü Beyof lu sulh hu
kuk . mahkemesince satılacaktır. 
Bundan sonra hayır itlerine. vasi
yet mucibince, bqlanacaktrr. 

Diğer emlak de peyderpey satı
lacaktır. 

11 
__ !•nıalbda Haliakir Gazi cad

-...ıcle 67 numaralı arsada mi
'r Armenak tarafından yeni bir 
~hrtıman yapılmaktadır. Yapı 
-ı:li ilerlemit olduğundan gece 

kattaki küçük odada bir adam 
~lmaktadrr. Bu adam, 20 ya-
91ilda Ahmet oilu İdristir. 

[ ŞEHRİN .... DER DL ERİ 1 
ldria dün aece-bir mangala kö._. .. . 

.,._Ut doldurmut, yakmıt, sonra 
tbtı küçük odaya almıttrr. 

, '8.. aabah it batına gelen diğer 
~"1eleler ldriıi ortada göremeyin
~· kapııını açmıılar, içeri gi-

ıenç ameleyi ölü bulmuılar 
._1'fıeledlye doktoru tarafından ya.

1 
lll lllUayenede Jdrisin kömür 

'bından öldüğü anlaşılmrs 

-
Venediği andıran bir sokak 

Hirkaç gUndenberi havalar bozuldu. Fasılalarla 
sürekli yafmarlar yağmaktadır. Bunan neticesinde , 
yollarrmmn fecaati cene kendfsi.ni gösterdi. 

Geçen sabah bir iş için Kurmpaşaya gitmem liztm. 
geldi. Köprüden \-apara atlayıp gittim. iskeleye çıkın· 
ca öntime acsuz bucakmz b'tr göl çıktı. Paçaları sıva _ 
dık; kenarlardan bin bir itina ile cadde ismi verilen vı • 
cık ncık çamurla dOz bir yere geldik. 

Hakikaten Kasımpaşanrn yağmurlu günlerdeki ha· 
7.İn , .,. ft>d Tıtziyeti en 'taş ytirek111erin bile gözlerini ya. 

şa.rtacak, ve hıçkıra hıçkıra ağlatacak kadar acıklıdır. 
Esas Bahriye caddesi bu derece çamurla dolu olduğuna 
göre, artık ikinci, üçtincil derecedek' sokakların ne hal. 
de olduklarını siz tasavvur edin. 

Bunan sebebini gene bir ~'\Sımpaşalıya sordum. 
Gondolsuz Venedik sokaklarına benzfyen caddeye uzun 
uzun baktıktan sonra cevap verdi: 

- Kaldınm tQ§lan kum üzerine değil, toprak iJzt -
rlne konulmuıtur. Halbuki toprak da balrık ıuyu ıız. 
dırmıgor. lıtc ıebeP, budur. 

'3 

tvıeaem.reıın •eıamı 
Zamanda, "$.,, mtistearile şu ya7.1 

okunmuştur: 

Jtalgan tayyareleri Babe1'8tanın 

bir tehrlnl blr buçuk ıaat durmadan 
dinlenmeden bombardıman etmifler. 

ltalgan Baıkumandanı, tayyare. 
lerinin bir cehenneme döndürdüğl 
Deaıie halkına bu beyannamede ag • 
nen flllllan aöylüyor: 

"Size ltalyan medeniyetinin ıe • 
lômlarım getiriyoruz l,,, 

Göklerden boıanan 500 ganglll 
bombası, 1000 fQTapnel, bllmem ka~ 
bin ton çelik ı-e barut yağmurundaıt 
sonra bir de "medeniyetin ıeUimı!,,, 

• • • 
Öyle şarkılar vardır ki, insan sek.. 

sen kere dinliyebllir ,.e her seferinde 
heyecanlanır, öyle tablolar \"Brdır ki 
müzeye gidip her seyredtşinizde yeni 
imiş gibi zevk dayannmzl 

işte bu mevzu da onlardan biri .. 
Türlü türlU karikatürleri yapıldı; 

makaleleri yazıldı; ajans telgrafı gibi 
dercolundu... Fakat •·s.,, imzasınm 
sahibi her kimse onun müstearı üze • 
rinde yeni taze ve canlı ... 

uıu .. ı ekonomi 
Ulusal arttırma işinin haftalık 

bayramını bugün kutlulamağa başlı. 
yoruz. 

Yunus Nadi bu meseleyi şöyle hii
llsa ediyor: 

"Benzerleri var oldukça yerli ma· 
lını kllllanmak, memleketin ekonomik 
bünyeıinl kuvvetlendirmek demektir. 
Bunu yapacağız bir. Bir de kazancı • 
nuzdan az çok bir şey arttırmağa ra. 
lııarak bunları birikürcceğiz.,, 

Tramvay altında kalan zavalll 
general dolayısile 

Gezgin (Sabık Seyyah) Kurun re
fik!mizde diyor ki: 

Miüdzimken "Pilevnc.,lcrde, yüz • 
bafılıiında "Dölge,.lerdc, ~a iken 
"Çanakkale,.lcrdc <förii:;cn bir adamın 
kam bayrak üstünden ba~ka bir yer• 
akmamalıydı ! 

Ye ila,·e ediyor: 
"Biz. kentli dlltkaülzlilimlze, ~en. 

dl beceriksizliğimize "Kaza,. den •eğe 
ı!ışmışızdır. Bir tabanca kılıfında dur 

dukça hiç kaza yapmaz. Böyle blr ifin 
olmaaı için, onun diftkatslz, çapaçul 
bir adamın eline geçmesi, teüği ilatün· 
de bakar bir körün parmağı dolaıma.. 
sı gerektir. Tramvay kazalan da bun. 
dan başka türlü bir öl"Ü!JC vurulamaz. 

iki tUrlU ucuzluk vardır. 
Bırl zararll biri klrh 

Burhan Felek, gazetelerde olcud .. 
ğu bir haberi tahlil ediyor: 

"Geçcnl..-i lodos fırtınası Kadı • 
köy - /Jaydarpafa arQ8ındaki rıhtım 
ve yolda tahribat yapnuştı. Belediye 
Kamköyllndeki halden Haydarpa. 
ıa garına kadar t"§tan ve eBadı blr. 
rıhtım yapılmaaını tetkik ctmif, fa • 
kert bunun çok palıalıya mal c.Jacağı 
görülerek vazgeçilmiştir. Yalnız lo • 
®ı neticesi bozulan kaldırım yaptı • 
rılacak ve önüne yine es!.:işi gibi tal:tt1 
direkforlc muvakkat bir rıhtım yapı• 
lacaktır.,. r 

Yani yine lodos esince bu da gı .. 
kılacak ue yine pahalıdır diye tll§
rılıunı yapılmamp tekrar tahta rıhtlm 
yapılacaktır. Çünkü tahta nlıtrm ra· 
buk yıblr amma ucuzdur. Biz '8e u. 
cuza dayananıarıız. 

Biz ucuzluğun kurbanıyız. 

• • • 
Bir ismet lnönünün en son nut • 

kunda anlattığı <mah ucuza satm:ılc 
ucuzluh) var. Bir de, yukariki misal 
de oldu~u gibi (zaruri tesisatı derme 
çatma yaparak astarını yüzünden pa
halıya getirmek ucuzluğu .. ) 

JJfrinrfsine ne kadar rağbet edl • 
yorsak, ikinci zihniyete karşı müca • 
dele açmalıyız. 

(Hat - Sür) 

InlnlAp dersleri 
Üniversite inkılap kürsüsünd&ı1 

ki dertlere devam edilmektedil'. 
Dün de parti genel sekreteri Re
cep Peker ders vermittir. Recep 
Peker dün~ dersinde Parti prog
ramının sosyal ve ekonomik kısım 
larını hüli.sa ve izah etmittir. 

Recep Peker bugün de den 
veTf"Cek. Aehitlifi ziyaret edecek 
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harbinin neti- Habeş imparatoru bildirilen şartlara cevap verdi: ı~üt;;yl anlaşnıaY 

cB:~~tan~!~n ~~i~·~ .. Kab ede . 
1 

s~:gl~~d=~~:~~p·:.: .. '. 
lini, gelecekte ne olacağını ve geni J. Hoar'nn bir l\aç gün evvel Avaın ~llıe 
talyan başkumandanının ne gibi bir M us 0 ı ı· n -1 daha te k .. 1 k e d .1 yor marasınd:.ı irat ettiği nutkunda şord& 
, ~· · B bir clim1e vardı: Şarkta ve garP·ıı· 
ııattı hareket takip edecegını abcş kuııvctlerinin faaligetile birlikte anla· za.ten nazik oJan duruma bir harP 

1 

tan "Mançester Gardiyan,, gazetesi 18 ler komitesi dün şunlara karar verdi : timali iUlve etmek doğru değildi~· eri 
ıüel muharriri şunları yazıyor: İngiliz devlet adamı bu soz\ 

"Bu harpde gelecek haftanın ha.. 11 = 0 !}(fi 'l!:aırarff ~<e\?allj2) \?teırme<dlern ~etır~I sarfcttiği zaman yalnız ttaıyall · 1 ~: 
reketlcrini anlatmak geçen haftanın ©) liiJi') ~allfl51@$l\dl tar~(f'l\] ~ıYJ 0 lii'iil ftMEtCelJ:.t beş ihtilafını değil, Mısırdaki hareke ıı 
hidiselerini anlatmaktan daima da. ~ ~ Y "fi leri, Çin işlerini, ve Londra deniz ı:o 
1ta kolay .. çünkü, bir çok şeyıer ola- 2 c:=I ~lYIDDıı şaıırl&D~ırDyDe MDDDetO®ır C®mDycetn reransım düşündüğü şüphesizdi. 
cakmış gibi görünmesine rağmen, hft.. m ® ş ~ lYI o @Daca k. Fakat lngiJtere, bu sütunlarda:~-~ 
diseler pek seyrek ... Onun için bu hat. C d ·h I d D F cok defalar söylediğimiz gtbl, tıer ş :lı 

enevre e nı ayet gün er en-ı ün ransız Bakanı Laval 18 1 Yap 1 b tekl"fl • 1 ~ ta, her ne kadar Mareşal Badoglio b b - 1 an arı§ 1 erme den evvel imparatorluk mUnalul e \i 
h 

eri eklenen milletler cemiyeti. ler toplantısından önce Edeni ka- her iki" taraftan ceva p almadan 1- ı b J t"ğl ,u,4eıt1 Tigre ududuna ve Habeş imparato· I annı ve un ann geç ı ıu- .. 
ru Dessi'ye gelmiş ye her iki tarafın 18 ler komitesi dün toplanmıı ve bul etmiş ve sulh tartları etrafın- talyaya karşı petrol ambargosunu düşUnüyor. Habeş meselesinin bÜ~: 
her cephede kütle lıa1inde ileri hare~ petrol üzerine ambargo konulma- da kendisiyle görütmüttür. Neti- tatbik itinin görütü1memeai. mesine sebep de İtalyanın bu ırıeııtd~'' 
ketlere hazrrlandrklan haber veril - ıı işini müzakere etmiştir. Müzake. cede İngiliz ve Fransız bakanle- ket üzerindeki ihtirasları detfl 

1

1·~ 2 - Sulh •artlarile milletler ce- M 11 i i d -eıt > m~kte ise de, bu hadiseleri sadıkane re neticesinde ltalyaya karşı tat- rı hazırladıkları sulh projeıinj ev- .,. uso n n n Akdeniz hakkın a • 
• h d b" d f til ·· li miyeti k onseyinin me11aul olması. proJ"elerldir ıza e en ır a am sı a e soy ye · biki kararlaıtırılan zecri tedbirler- veli beşler komitesine gönde·me· H- ' 1· 
bilirim ki, bundan bir eı:;er yoktur. d l Dessie'de bulunan Habeı impa- Fransa vasıtasile lngiıt.ereYe. 

en petro ambargosunun tehir ği kararlaştırmıılar, beşler komi- rı • Şimalde Italyan ordusu, yolları d I ratoru ıulh fartlarını tiddetle talya tarafından bazı t~mlnat 'fe 6, 
tekemmül ettirmek ve Ras Seyyum e i mes\ kararlattırılmıştır. Ayrı- tesi başkanı Madariayu da bunu reddetmit ve sözünü §U tekilde bi- lince durum derhal değişti. Loıtd,ş • 
kunetJerinin büyük bir maharet ve. ca mese enin tetkiki için uluslar muvafık görmüıtür. tirmiıtir: bugifnlerde toplanan denfz konferJıt 
huşunet gösterdiği Tembien mıntaka.. kurumunun toplantıya çağırılma· F kat · k •t d smda ltalya ve hatta Frııts-4' •. a gene aynı omı e e aza "K ,. h 'k · 1 blo• 
sınr temizlemekle meşguldür. sı da luzumlu görülmüıtür. at ıyyen ta rı etmemıı o - nm Asyaya karşı Avrupa i· 

ı olan Türkiye ve Lehistan delegele. d w ku k d b k tak • ı d ızt Cen upta ise, vaziyet her iki ta - ngiliz ve Fransızların müft"- ugumuz vvet ar§11m a oyun unu Vlye etmeleri ngilfz eıt 1 

raftan birinin hakikati söylemediği reken teklif ettikleri sulh şartları- ri beşler komitesinin vazifesini bi- eğmeyiz. Zira böyle bir halde tid· terini yumuşath. İngiliz Başba"11ıı 
kı . d h··ı· d"I b'I" F k t ha · • ld w ·ı · k Batdvinin bile itiraf ettigwı' petrol )".l' şe · ın e u asa e ı e ı ır. a a n. na Habeş imparatoru şiddetle red tırmış o ugunu ı erı sürere ye- dete mükafat vermek demek o· ~"' 

gi ta f hak.k t· ·· lemed·~· b 11" sağı ve zorluklan lngi1terede en aY 11 ra ın 1 a 1 soy ıgı e 1 cevabı vermi•lir. niden tavzif edilmedik .. e bu •art- lur.,, S deği1dir. .,. 3' 3' rı düşiincelerl bile yola getirdi. ? . 
Yeni ve oldukça esaslı bir habere Bundan başka bu sulh teklif- )arı tetkik etmelerinin doğru ol- Muaolini de fİmdilik sulh fart- aylar iktfsadt durumun İngiliz ~,ıı ~ 

göre, Habeş' askerleri Dessi'den ve leri milletler cemiyetine dahil kü- madığmı, sulh meselesinin bizzat larını tetkikle me,guldür. İtalyan- nesine yiizde bir faizle YÜZ mıJf~, 
Amba Alagi'den Makalledeki İtalyan çük devletleri de ainirlendirmi•tir. İngiliz lirası istikra7) kabil k11aca1' ~ 

':t milletler cemiyeti konseyi tarafın· larm noktai nazarına göre bu tek- ı rı· hatlarına doğru iler1iyorlar. Bunla - Bunlar bu sulh teklifini "mütearrı- dar düzelme.si ise İngiliz iş adanı ~ =-
. d' 1. d 'd (belk' d dan idare edilmesi lazım geldigwini lifler sulh teklifleri degwil, müs- nı teennı· ile harekete ~evketıı·. tl3bt> rın, şım ıye lli.a ar gen e ı e zı mükafatlandırmak,, şeklinde - ~· 

Sakota'da) beklemiş olan Ras Kas.sa' tefsir etmektedirler. Bazı Fransız söylemiflerdir. takbel konuşmalara esas tef- ler lçfn işler tehlikeye girebiJirdi1 
nm.Yc cephenin kum::ı.ndasını ele al · O ... l d ı 8 l k'l d b"l k t1 d l J mak i~in Dessi'ye gelmiş bulunan Ha.. ve İngiliz gazeteleri de bu kararın g e en sonra top anan 1 er ı e e ı ece şar ar rr. ta yan 

"' ... * .. ıt 
Aylardanberi MiUetler CeJtll)~. 

beş harp bakanı nas l\1u1ugeta'nrn aleyhinde ne§riyat yapmaktadır· komitesi a§ağıdaki kararları ver- cevabı bir iki gün için mutlak ıu-
kuvvetleri olduğu söyleniyor. lar. miştir: rette verilecektir. 

yasasına istinat eden Ingifü: poııtı 
kasındaki değişiklik hiç şüphesiz tıı~: 
gilterede de fırtına kı>paracaktn·· ?ı1. , 
haJiflerin tenkitlerini tamamen h~ 
srz bulmak da imkansızdır. Fakat 

11
' 

Bu askerJeı-, eğer İt.aJyan hatla -
nna bir hücum yapacak olurlarsa İ
talyan başkumandanının meselelerin _ 
den biri halledilmiş olacakdır. 

Bu mesele Ha beşleri harbe bilfiil 
Sokmaktır. 

Lakin ltalyaniar, münakalat işin. 

de büyük güçlüklere uğrayorlar. Ka
yalık tepeler ve çukurlar arasında yol 
yapmak ve yapılsa da devamlı surette 
yeniden imar etmek cidden güctür. 
Yapılan yollar, tekrar ve tekrar tamir 
istiyor. Çünkü çok ağır kamyonların 
geçme.si neticesinde yollar bozuluyor. 

İtalyan ordusu bu sebepten bu • 
günkü mevldinden ileriye gitmeğc ha. 
zır olmadığı gibi, bu meYkide tahşida
tmı tamamlamamıştır. Habeş ordula. 
rı gelmedikçe, yapabileceği şey c;ok 
azdff. Yapılacak tek şey dağlık arazi 
arasında ilerliyelıilecck küçük kollar 
teşkil etmektir. Fakat bunl:ı.r, Habeş
ler üzerine ciddi bir galibiyet temin 
ed~miyeceği gibi, yeni arazi alıp c11e
rinde bulunduramazlar. 

İtalyan kumandasr, şüphesiz mü~ 
kül bir meseleyle karşılaşıyor. Nisan. 
'.da yn~murlarrn "az., yağacağını tah
min edebilirler. Bazım hu yağmurlar 
lıiç yağmaz. Ye kuraklık hakiki yağ. 
murlarm başlıyacağı zaman olan ha. 
zirana kadar devam eder. Bazan yağ
murlar yalnız bir knç hafta devam e. 
ic:ler sonra kesilir. Fakat bazı defa -
ki bu pek mUmki.in bir ihtimaldir -
yağmurlar başlıy~uak hazirana ka • 
dar dinnteden yağar. İtalyanlar buse 
hepten nisana doğru harekatı kesme
ie hazır olup, lii.zımgelen yağmur • 
aan müteessir olmıy:ı.cak yolların te. 
minine bakmalrdır. 

Ilımdan başkn, askerleri için ça. -
'dırdan başka da birer sığmak bulmak 
zaruretinc!eclirler. 

1''akat petrol yasağı konmazsa, (E. 
ğer konursa, harp nisana kadar bi • 
ter) ltalyanın bir sene rlaha. harbe 
dayanacağı şüphelidir. 

Bu noktai naz:ırlar doğru ise, 
netice barizdir. Herhangi halde, hare· 
kete müsait yalnız beş ay ,·ardır. Bu 
aylar içinde Jtalyan1ar ya, açtıkları 
sefere bir sefer denebilmesi için kafi 
derecede arazi eJrle etmeli<lirler. Ya. 
hut Habeşlerin bütün istediklerini 
vermeleri şartile onları bir sulh imza. 
sına mecbur etmelidirler .. , 

BAYLAR 
Ve bilhassa gcn;:lere lazım olan 

IEKSA YT sıhhi lastikleri her ec
t.:ariede satılır. 

Afırn&ta cepllil<ell~ırnırıHdlce CeUllcevıre sunın 
&'{clfil tYJŞM<alDaı.ıro ifil o ifil lfil<eit:ft©esn bekDenlyoır t. 

giltere bunlara da cevaplarını hıııı . 
lamıştır. Habeşlc İtalya arasında. ıır;11'1 
zi mübadelesi prensibi işte bun tar W 
ortaya atılmış bit- kurnazlıktrr. ... Adisababada bir o .. '""',..__ ... !ll'W '"-- ,.. ....... JI ~"' t• .. ~ 
Iarını icra eden lngiltere çekilince dil• 

. 

büyük panik oldu va da ka1mıyacaktır. 
Raif N. MEfO 

lngilizler Badoğlio'nun hiç bir muvaffakıyet "Şehirde kudoı 
gösteremediğini söylüyorlar yoktur,, 

edilmesi ihtimalinin pek az olduğu V JI b" J dl 1' Doğu Afrikadaki vaziyeti anla· ı 
mak için aşağıdaki iki telgı-afa göz 
gezdirmek kafidir: 

Adisababa, l:!(A.A.)- imparatorun 
tiİmal cephesine hareketi, Laval - Ilo~ 
are müzakereleri sebebiyle geri bırn · 
kılmıştır. 

Şimal cephesinde Ras Seyyum 
müfrezelerinin Makalle şimalinde I -
talyanlara hücum ettikleri ve İtalyan. 

Desside bulunan imparator bu • 
gün tayyare ile şimal cephesi üzerin. 
de bir teftiş uçuşu yaptıktan sonra 
Dessie'ye dönmüştür. Habeş dışbakan. 
lığına tevdi edilen Fransız - İngiliz 
sulh teklifleri tercüme edilir edilmez 
imparatora bildirilecektir. Bu bapta 
resmi mahafilde hiç bir şey söylen -
miyorsa da elde edilen inttba bu tek. 
liflerin Habeşistan tarafından kabul 

larrn 20 ölii lmaktıldarı bildirilmek·--------------
tedir. 

Roma: 12 (A.A.) - 69 numaralı 

resmi tebliğ: 
Bütün cephede kayda değer bir 

~ey olmamıştır . 
Bu telgraflardan da anla~;nldığına 

göre her iki tarar şimdilik sükunda
drr. Ve sulh te~ehbüsünün neticesini 
beklemektedir. 

Diğer taraftan Londra da aşağıda 
ki telgrafı vermiştir: 

Londra; 12 (A.A.) - Röyter ajan_ 
sı bi1diriyor: 

İngiliz - Fransız sulh teklifleri. 
nin Roma ve Adisababaya bildirildiği 
bugünlerde bütün cephelerde hiç bir 
hareket kaydedilmemektedir. 

Evvelce tahmin edildiğinin tama -
mile hilafına olarak Mareşal Badog. 
liyo Italyan kuvvetlerinin kumanda. 
sını e1e a!ah 15 gUn olduğu halde he· 
nüz hi~ bir büyük bir harekette bulun. 
mamıştır. Öyle an1aşrhyor ki Mareşal 
Badogliyo hilha..c;ısa idareci vasıf1arın. 
dan istif acle için Afrikaya gönileri1 -
miştir. Esasen dü::man meydan muha.. 
rcbelerinden çeltindiği için Mareşal 

BadogJiyo'nun yüksek sevkukeyş ve 
tabiye kabiliyetlerini kullanmak frr. 
~atım pek elde edt'miycceği 7..annedi· 
liyor. 1 

Habeş mr.mbalarmdan alınan ha. 
herle-e göre, ~On!ali C<'!Jhl';;:indeki l _ 
talyan ordusnncla hastn lık tahribatını 
gitgide arttırmaktadır. 

. 
M ISIR 

Milliyetperver
leri davalarını 

kazanddar 
Mısırdan son gelen haberler 

milliyetperverlerin muvaffak ol -
duklarmı bildiriyor. İngiltere 1923 
kanunu esasisinin iade3İni kabul 
etmiş, İngiliz yüksek komiseri bu
nu krala bildirince o da kanunun 
iadesi hakkındaki kararnameyi 
imza etmiştir. Bu vaziyette kabine 
de istifa kararından vazgeçmiş

tir. 
Mısır Vfttanperverlerir.in talep· 

leri böyiece kabul edilmiş olmakta 
dır. Muvaffakiyetin bununla da 
kalmıyacağı umulabilir. Tayrnis 
gazetesi Mısırın milli teme.yül1e· 
rini tatmin edecek başka tedbirlP.r 
alınabileceğini de yazmaktadır 

Bu gazetenin yaz:lığına göre, 
İngiltere kendi!İne "En ziyade 
m11zharı müsaade millet,, muame
lesi yapılmak şartile Mısırda ken
disine ait kapitülasyonlardan vaz
geçmeğe bile razıdır. 

merkezindedir. 8 uy e yere 
Diğer taraftan Cibnti,deki Fran - balkı t emln edtyot 

sızlar Habetşlstana İngiliz Somalisin· h ~· 
den veya Eritreden bir mahreç veril _ Şehirde kuduzun çoğaldıiı " . 
mesini endişe ile karşılamakta ve Ci- kındaki dedikodular etrafınd•; 
batinin bugünkU baymdırlığmm Ha - li. ve beldiye reisi Muhiddin 

1 

beşistanın mahreci olmasından ileri tündağ beyanatta bulunarak fşı 
geldiğini söylemektedirler. Bunlar la endişenin yeniz olduğunu ,öf 
Habeşistana Cibuti'de bir serbest mın~ lemiıtir 
taka. verilmesine ve bu mıntakanm O 
her türlü kontrolden istisna edilmesi- stündağ diyor ki: t 
ne taraftardırlar. "- Şimdiye kadar hük4~:. 

Diğer kayda değer haberleri de baytarlarına yapılan müracaat .. 
kısaca bildiriyoruz: rm tetkiki ve getirilen kedi. ıc; 

İtalyanlar 50 seneden beri Eritre· peklerin muayenesi netice••ıı ~' 
de ve 40 seneclenberi Somalide yerleş.. hiç bir kuduz vakası karşısıtl 
miş o1an İsveçli misyonerleri buralar- bu!unulmadığı görülmüştür. . 
dan sürmektedirler. Telkihhaneye yapılan nıiir"~~-

Yan1ış anlaşılan bir telgraf Adi· atlardan da ancak yüzde yirııt'~· 
snbab:ıyı bilyük bir heyecana diişür - nin kuduz olduğu anlaşılmı~tıf· ... 
müştür. Bu telgraftan İtalyan tayya. ki rll' sasen serseri kedi ve köpe t ~· 
re!e:rinin .Adisahabayı bombardıman ıJ• 
edeceği sanılclır,rndan Jm1k ,-arını yo- toplattırılma11 huıuıunda rrıefil "' 
~unu alarak civar dağfara c;ckilmfş, lar vazifelerini hakkiyle yıııp"1;1İ' 
ecnebiler, evvelce hazrrl:tn:ın yer:ılh ta.dırlar Şehirde bir kuduz tC e 
stğm?Jdanna iltica etmicıler, ~ehir kesi olmndığınr kat'iyetle be1şıt 
müd:ıfaa vaziyetini almrc::trr. Fakat d • erım.,, ./ 
bir<t'! .!'lonra tı:ıkiknt ankc:;ılmrş, ve şeh ----------------
re sükun :ıvdet etmiştir. Jtl 

şimalde ttaıynnıar eıc ;;eçirm1ş Bu sabah tramvaY dl 
oldıeklan yerlerde yol in~asrna hara.. 45 ak .k a işlenıe ·J· 
r('tle dcnım 0 tmelit"ilirler. Gi.ı 

Bu sahilh sekiz buçukta s.1 
mzllay Habe,ıstana harp 
panzımam gönderdi 

Ti.irkiye Krzr1ay'ımn Habcşistana 
göndereceği 100.000 harp pansımanı 

dün 200 sandık i~inde Fransız Teofil 
Gotye vapurile yol:ı çıkanlmıştır. Bun 

• 
1ar 1\farsitya yoluyla Cibatiye scYke. 
di!e~ck, orndan Adisababaya gönderi
Jecek ve Türk ma!=lahatgü .. :uı ,·astta~ 

sile Habeş hül\umetine teslim edile -
cektir. 

ha.ne parkı önünde bir trıı.ıTl~O" 
arabasının elektrik tertibasll ıJ 
zulduğundan tramvay sef~~if 
kırk beş dakika kadar ketti 

tir. tJ 

Bozulan tramvay 779 ndıtl~f 
lı vatmanın idaresinde 42 .,u 'ff' 
ralı Edirnekapı • Sirkeci tr11t? ,.;ı 

1'ır 
yıdır. Sultnnahmedz çıkan t'1' 
dönerken elektrik tertibatı k0

" 
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l:Sorçtan kur -
tuınıak usulü ... 

HABER - :Al<şam goslası _ 
5 

BARBAROS·TA -- , .... _ 
• • 
INTIK 

lruan, borçla ne kadar :z-aman ı 
Jafıyabilir? Vurguncunun gemisi 
bir gün zınk der, tapa oturur. 

Bakkalından çakkahna kadar, 
bütün alacaklılar tekrar ayaklan· Tefrftka numarası : 92 Vazallıl: ( VA•NO) 

lıte Ragıp da bu feci vaziyete 
düflü. Alacaklılar, kapısını atın
drrmağa baıladı. Her biri ayrı biı 
dava açtı. Oğlacağızı sık boğaz 
ettiler. Bunun üzerine, Ragıp, be
nim e-vime gelerek: 

dı. 

Hepsi birden kapılara aaıldı. Yani bir mektup yazdı bunu onun ucuna geçirdi. 
Ragıp, hemen o akşam kaçmak ' 
teıebbü\\il?~e ~~lund~. Fakat is - Gülümseyerek agv ları sıyırdı. Ve karşı ki geminin 
taayonda ıkı sıvıl pohs tarafın · 
dan yaı.alandı. baştardasma nişan alarak yayı vmlattı 

Komiser, karakolda ona de • 

- intihar edeceğim! - dedi. 

- Aman birader, yazıktır .. 

- Elbette yazıktır·. 
- O halde tatlı canına niçin 

kıyıyorsun? 
- Canım efendim ..• Anla i§ -

le ... Ortadan kaybolacağım' ve in· 
tihar etmitim gibi yapacağım .. E
limde avucumda bir kaç yüz lira 
\rar• .• Bunları başka bir yerde yi
Yeceiim .•. Altı ay kadar böylelik· 
le ıeçinirim ... Belki de böyleliklf. 
DİT baltaya aa.p olurum. 

·~· 

miş ki: 
- Batakçı olman beni o kadar 

ali.kadar etmez, sana para veren· 
ler, gitsinler, kendileri dava etsin· 
ler amma, intihar ettin süsile za • 
bıtayı fuzuli i§gal etmen noktasın 
dan seni mahkemeye vereceiim. 

Komiserin yanından çı·karken, 
Ragıp, kapının önünde, bütün ala· 
cakhlarının toplan-dığını gördü. 

- Peki amma, haniya beni he
piniz affetmiş.tiniz? 

Bir seı yükseldi: 
- Ölseydin tabii.•. Fakat ma· 

demki yafıyoraun, ver paraları •. 

Hülasa: 
Komediyi el birliğile tertib et' 

tik. O sıralarda intihar haberle
rinin gazetelerde yağlandıra bal. "U rahatı fiddünya !,, 
landıra yazılması matbuat kanu .. Nakleden: Hatice 8Ureyy• 

nile menedilmemitti· Hatta yalan ------------

haber neıri bile cürüm teşkil et· • -aı••-ım•-•I 
li•-nı--••-••• IWI iniyordu. Onun için, Ragrbın ken. • 

diıini ıuya attığı havadisi, birçok I' Gayyur usullle 
ıazetelerde çıktı. 1 48 derste kendi 

Kahvede, al'kadaşları, gözleri· H k en d ine 
ni ıilerek: ii 

-Vah zavalhyavrucak! .. He-~ Fransızca 
~imize borcu vardı ... lşte, bunun :i Bcıy M. Gcıyyur taralındarı 
ıç.:n böyle yaptı... Fakat borcun li ra%ılrp gazetemizde telrika e
ı;..r.-wu olw-•.1 N:-!- --.l!-- ~-cnımıt ıv«Lln ,.._...,.....,•Le< 1ecnaı 
kıydı? •. dediler. :! kendine lranarzca) notları bu. 

Lokanta sahibi, koskocaman il defa Vakrt matbaa.ı tarafın- Ü 
hir fatura gösterdi. U dan kitap halinde çıkarılmııtır. ii 

Bırt.tiganların caau•u Kani ) 
(Asıl iami Yani) bir takım esrarı 
öğreniyor. 

Kani, ertesi gunun aktammı 
zor etti. Günet batınca, ortalık 
kararınca, derhal, kamarasına çe· 
kildi. Upuzun bir JDektup yazdı. 

Hayır, bir değil, iki mektup·•· 
Bunlardan bir tanesini kursak· 

lı ıiıeye baila.dı. Üzerine ateti ru· 
mi koydu ve pencereden dıtarı 
koyverdi. 

Fakat, dudaklarında teytant 
bir ıülümteme vardı. 

ikinci mektubu, bir okun lKU· 

na taktı. 
ihtiyatla, elini pencereden dı· 

ıarı uzattı. Parmaklarının ucuna, 
meıimadan yaprlmıt aJlar raat • 
ladı. 

Bunları, alıtkın 1>ir hareketle 
geriye doğru çekti. Arasından 
mektuplu oku çıkardı. Yayı ger-
di• •• 

VJUlJl ••• 
Ok fırladı •• , 
Bu adam, ok atmakta 

hünerliyıni9... Mektubu 
eiddeıı 
attığı 

•--s· a.-A- 1;1& •-: ~ ..... ~r--
du. Ok, onun burun ta .. 
rafındaki kaaaranın tam kenarına 
saplandı. 

Çıkardığı mektuplardan birin· 
cisini, okumağa baıladı. Şu aatır
lar yaaılıydı: -"Ey hıristiyanlığm hamisi ar 
kadaşım! 

"Evvelce anlaştığımız üzere, 
elde ettiğim mühim haberlerin 
Yılanlt manastrra sırasile bildi -
rilmesi senin zekana, dirayetine 
bağlıdır. Bu melfuf mektubu biz. 
zat Sinos'a vereceksin. Onun yar 
dımını istiyeceksin. Haydi Baba, 
Oğul ve Ruhulkuddus sana muvaf 
fakiyet versin ... ,, 

Yamalı Bunm, ikinci mektubu 
da açtrve okumala ba,ladr. 

"Muhterem peder, 
"Coktandır size ahvali bildire

miyorum. Çünkü, aramızdaki me· 
sate uzadı. Bununla beraber, gö -
nüllerimiz birdir. 

"Şimdiye kadar bir çok mües· 
sif hadiselere niçin sebep olduğu. 
mu ig igten geçtikten sonra anla
dnn. Kefene Türkler, manastır
lann önün.den geçerken şişeyle 

denize attı mektuplan yaka · 
lamak için, lılmbamnm ağzına 

mesinadan yapılmış bir ağ ger -

mişler ..• Bunlan okuyorlar, esra . 

rımı öğrendikten sonra, yine meK 
tubu denize atıyorlarml§. Bütün 
felaketler bu yüzden başımıza gel 
miş. 

Alinin beni tanıması üzerine, 
bunca felaket başımıza geldi. Fa· 
kat, onlar, işin tadını aldıklan için 
bana, mütemadiyen falsolu emir -
ler verdinnek teşebbüsünde bu • 
lunacaklardır. Ben ağa düşmüş • 
ken gafletimden istifade edecek
lerini umacaklardır. Onun için şim 
dilik kendimi emniyette hissedi -
yoıum. 

"Son hadiseleri hülasa ede • 
yim: 

"Buraya Düşes Cülyeto di Pi
ti iltica etti. Meğer, pusulada hile 
yapmış. Bindiği gemi, Hızırın do
nanması üzerine geldi, düştü. 

"Yine ondan aldıkları izahat • 
tan istifade ederek, hrristiyanlar 
üzerine bir baskın verildi. Bugün 

bütün Venedik donanması mah -
vedilmiş bulunuyor. Bu gemi de, 
lstanbula müjdeci olarak gönde • 

riliyor. 

"Vaziyetten istifade ederek bu 
mektubu yolluyorum. 

(Devamı vaT) 

Gemide bir adam belüdi. 8'r -------------------------
run tarafındaki fenerin önünden 
altı kere nğa t0la geçti. Böylenk· 
le, Kininin baktığı ziya, tam 011 ' 

iki defa, munta~am f aaılalarla 

ÇAPA MARKA 
HUBUBAT 

- Doksan dört lira .. Bunu alıp li Memur, iıçi, talebe ve herkeılH 
da ne olacaktı?.·. Zengin mi ola. h için faydalı olacak olan bu ki.• 
cakbm? .. Vah zavallı niçin ken • !i taba, 320 •ayla olmcuına rağ. ! 
d~ni ıuya attı? .. Bağı!lardım, olur Ü men, yalnız 75 kuru§ fiyat ko· 
hıterdi. .. Şimdi rüyama giriyor... si nulmuıtur. Tevzi merkezi Va- il 

Hüzünle katlarını ~attı. Borç il kıt kütüphanesi, Ankara cacl-iİ 
lc&irdını yırttı, attı. U deıi, lıtanbul'dur. ;}: 

inkıtaa uğradı. 

Monsenyör, bu ki.iıda haktı· 
Burada ıu kelimeler yazılıydı: 

UNLARI 

Gerçi, cesedin buılunmaması ::::m:::::c:r.x::::::::::::::::::m=:::n:cı:=::: 

Pek çok kimsenin hayretini mu -
cip oldu. Fakat umumi teessüf de
\'am ediyordu. 

Ev sahibi, bakkal, kasap, süt· 
ÇÜ, ekmekçi, hep bir ağızdan: 

- Helal olsun ... Niçin etti bu 
.• ? 
lfı ...•• diyorlardı. 

- Ya dirilse? - diyordum ... 

- Kabil olsa· .. 

İtler bu hali alınca, derhal, Ra
rrba meseleyi bildirdim. 

- Anlatılıyor ki, insanlar, o 
cierece fena kalpli değilmiı ! • de. 
eli. • Hatta alacaklılar bile.. Ya!
llız onları yumufatma.nın yoluna 
bakmalı ... 

Neteyle gülüyordu· 
- Peki bili böyle gizli mi ya

l•Jacakam? 
- Ah, insan bizim muhitimize 

l,ir kere alıttı mı, başka tarafta 
ı.e.rınma.sı güç oluyor· Vallahi da· 
ltaıdantZı çekiyorum... Demek ki, 
hakkımda herkes öyle söyledi ... 
(Vah vah, pek yazık! Helal ol -
'Un!) dediler. 

HABER 
AKSAM P05TA81 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresi: 15tanbul HABER 
Y a:.ı:ı ıoıerı teıotonu : lil871? 
idare ve 113n •• : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tü,lıi11• Ecn•bı 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 •• 
3 aylık 400 ,. 800 •• 
t avltk 150 ,. 300 ., 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret ııanıarının ••tırı 12,50 
Ae•ml ııanıarın 10 kuru•tu~. 

Salıibi w N•ı,iyat Mütlifrü: 

Hasan Rasim Us 
BasılJılı qer (V AKIT) matbooıı 

Kenan Hu lt\sl 

Bir yarasa 
Bir kıza aşık oldu 

Y•kında kitap hallnd• 
çıkıyor 

K lJ Pl>N 

334 
13 12-935 

Mektubu aldım. Yerine tes · 
lim edeceğim. Merak etmeyiniz. 
Beni kimse gönnedi. 

Kini: 
"- Oh ... Artık vazifemi yap• 

' tım !,, diye rahat bir nefes aldı. 
Karşıki gemi, mükemmel ve 

yepyeni bir baıtarda idi. içinde 
1 büyük hazırlıklar oluyordu. Çün· 

kü hemen yarın, güneJİn doğma. ' 
sile beraber çıkacaktı. 

Bir seı duyuldu: 
- Canım lstanbul. .. Sana ni • 

hayet kavutacağız demek ... 

Batka bir ses: 
- Daha nerelere, nerelere ka· 

Vufacağız• ... 

A.ırıbosu da ıöreceiiz ... 
Mektuplu oku çıkaran adam 

kendi kendine: 
"-Agrıboı ... · diye dütündü. 
Usulle, oku denize, mektupla· 

rı cebine attı. 
- Ne dütünüyorsun, Yamalı 

Burun? 

- Hiç· •.. 
Yamalı Burun, hakikaten, c:e· 

bindeki mektuplardan baıka bir 
teY düıünmiyordu. 

"- Ah, tunu sağheağla SinoH 
götürebilsem ... ,, ı 

Kendisine teminat verdim. 
Bunun üzerine, Ragıp, pılıyı 

•ırtıyı topladı. Geri döndü. Bütün 
~t1-1aıları, gülüıüp şakalaşarak, 
•ntihar haberinin uydurma oldu -
~ ortalığa yaydılar... Evvela 
"'-hallede bir ölünün hortlaması 
lca'bilinden bir kargafalık huıule ____________ _. 

Hemen, a,ağıya indi. Bir kö . 
feye sıjmch. Orada bir limba ya· 

J 
nıyordu. hldi. 

Sıhhat ve 
kuvvet verir 

Takllt:lerın. 
den sakını. 

nız. 

G. B. Markaya Dikkat 
UVEL ıaz ocakları ve BARTHEL Kaynak limbalan 
\klitleri sürülüyor. Hakikileri isteyiniz. Bulunmadiiı 
akdirde Türkiye umum aatıf de posuna Dejö Giy&r• 

mati. lıtanbul Kurukahveci han 21 müracaat ediniL 
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Perakendf' 
En az: ı En ço -

1 

Krş. Krs 

BAKKALiYE 
oşeme cilii.sz '6japan 
adamın heqkeli ! Ga~t~, ~n~ c~ar~:d:uı;~.~~~is 

YENi ÇEŞİTLERİMiZ GELMİŞTİR 
Çltt kollu ve çltt ya\<ah poplin göm1e1cler 

Bulgur 12 
Fasalyıı çalı 22-12,35 
Fa.aulya horo-ı:. 15 
Fnııulyn ufıık 10.5 
Mercimek 20 
Xohat 9 
Nohut natürel 12 
Peynir B. yağlı 26 
Kaşar l ağlı 50 
K~ar lklncl 40 

ıeytlnyıığ eks. eks 39 • 47 
Yemeklik 32. 40 
'fıığ Trabzon 70. 80 
Tereyağ 120 -200 
Yağ yemeklik 50. 60 
Yat blrtncl Urfıı 70 
Pi~lnç 8. 35 

Makarna 15 • 18 
Zeytin 15 • 29 
Saban 24,5 25,5 

17,5 22 
15 2.3 
18 20 
14 115 
22 25 • 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
60 80 
50 7J 
50 59 
40 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 

22 26 
JI • 45 

30- 50 

M aletlerin büyük adamları 1 
nm gelecek nesillere tanıtı( 

maıi için namlarına heykeller dikil 
diğini hepimiz biliyoruz. Ancak 
bunlardan daha mütevazi olan bir 
takım insanlar için de ötede beri · 
de anıtlar dikilmiştir. 

Mesela F ransanın küçük bir 
şehri olan Vimantierde bir cins 
peynir keşfeden bir kadına hey • 
kel dikilmiştir. Bu kadın 1761 se
nesinde doğan Marie Harel' dir· 
Bulunduğu çiftlikte o kadar bol 
ıüt vardı ki kadıncağız kendi ken 
dine yeni bir cins peynir yapmak 
tecrübesine kalkışmış ve muvaf. 
fak olmuştu. Şimdi Fransada se· 

SEBZELER 

tnce biber 8 • 10 10 

vile sevile yenmekte olan bu pey-
12,5 • nire kadının doğduğu köyün adı 

Kmn1%1 biber 

Dolmalık 

3 5 konmuştur. Fransızların "Camem-
6. 1 
2. 3 

7,5 10 bert,, peyniri meşhurdur. 
5 ~ .\'• ~ 

1 • 4 3 
3,5 4 5 

5 Birleşmiş Amerikanın Detroit 
7 

Yetll fuulya 15 • 18 17,5 20 şehrinden bir yurtdaş kendi ken-
20 dini hatırlatmak için bir heykel 10 15 Yaprak 

Patat.ea 

Sopn 
4-5. 6,5 9 12,5 dikmiştir. Bu adam dans salonla-

Kereviz 

l"~ll donıatea 

5-5,5 6 
6-5 7,5 
35 5 

. 7,5 rının döşemelerini cilalamak için 
12,5 bir temizleyici madde imal eder 
7,5 ve bütün Amerika onun malını 

YEl'tllŞLER 

AJ"f'& dart. ekst. 6 • 8 1 O 
Ayva birinci 5. 6 6 
Ayva lldncl 3. 3,5 5 
Nar ekat. ekat. 6 7,5 
Nar lkincl 4 5 
Elma Karndcnl7. 4 . 5-6 5 
Elma Sapanca 5 7,5 
F.lma tlnye 4. 5-9 5 

15 
7, ~ 

kullanırdı. Diktiği heykel cilalan
mış bir dans salonu döşemesinde 
bronzdan yapılmış kadın - erkek 
bir çift dansördür. 

1(. 1(. "" 

Amerikalılar Baltimor şehrinde 
dikilmiş olan bir heykelin dünya
da bir eşi daha bulunmadığınd:m 
dolayı övünürler. Bu heykeli Mis-

Cznm ılynh 7 . 15 
l\lıındallna 1,5 5 

17,5 
2 

7 
tO 
7,5 

12,5 
10 
15 
25 
1 
9 

20 
15 
7,5 

~ter -"Braaley namında tuhaf bir zat 
dikmiıtir. 

Port.alml 1,5 5 
Ceviz. 11 • 18 
Kestane 6-8-10 
Mu,mula 3-3,5 

MAHRUKAT 
Odun ( çıekl) 

Kömllr 

Kok 

samı kok 

250-385 
2,5 3,5 

21 

2 
12,5 
10 
5 

1,5 4 
2,5 4,5 

Gülhane müsameresi 
Gülhane scriıiyatının üçüncü mü· 

sameresi ayın altL•:ıında yapılmıştır. 

Kulak ru:;istanı Dr. Nejat tarafın. 
· dan rie lipiyodolaji Profesör Dr. LQt. 

Kendisi karmakarışık hesapla
rı halletmekle tanınmıştı. İşte bu 
karmakarışık hesaplarla uğraşa 
uğraşa günün birinde Adem baba-

mızın bundan 5935 sene evvel i
kinci teşrin ayının sonlarına doğ
ru doğmuf olduğunu keşfetmiş ve 
Adem baba namına bir heykel 
diktikten sonra her sene 8 den 15 
teşrini saniye kadar tam bir hafta 
heykelin çiçeklerle donatılması i
çin bir de vasiyetname ile para 
bırakmıştır. 

llk kartpostalı yapan Emanuel 
Herman namına Viyanada bir hey 
kel vardır. 

fi AkS\ı taraf mdan a7.ada malarya • 
dan ileri gelmiş deği~i.klikler, profe -
sör Dr. Bahaddin Osman Tuğan ta • 

Dünyada en büyük yalanları 
rafından Tübaj düodönal enstantane, 
Hariciye asistanı Dr. Recai tarafın- söyliyen Baron Munchawsen na-
dan bir ambuli pülmoner vakası, mına Almanyanın küçücük Bo
kulak asistanı Dr. Emin tarafından denwerder şehrinde bir heykel di
çocuktarda göriilen hanterinin miln • kilmiştir. 
teşir hapilom, dahiliye asistanı Dr. Kaliforniyanın büyük şosele
Sedat tarafından ipo araz veren iper. rinden birkaç tanesinin kenarları· 

sek~iyon vakası gösterilmiş ve prof e - na rekor kırmış motosikletçi ve 
sör Dr. Nüzhet Şakir lhsu tarafından şoförlerin heykelleri dikilmE.kte
kısa ma,·cenin biolojik tesirine ait bir dir. 
hülAsa yapılmıştır. Yakalar hakkın - _ • • 
da faydalı münakasalar yapılmıstır. Kımler ıkız dağ C rur 
Münakaşalara: D;. general T;vfik E smer tenli rrkla~da ikiz do • 
Sağlam, profesör Mim Kemal öke, ğum ak tenlı ırklarc!an 
Abdülkadir Noyan, Nüzhet Şakir ı. daha çoktur. Sarı derililerde ise 
lısu, Sani Yaver, Kazım Ismail Gür · pek nadirdri; halbuki Çinliler en 
kan, Durhanettin Urus i ştirak etmi ~ - çok doğuran millet sanılırdı. in • 
lerdir. giltere Sıhhiye jurnalinin verdiği 

:::::n:-.:: 111:::::ıı::::::scm=::::ııı b" h l"f ·11 

1 
r. ır statistiğe göre mu te ı mı et-

En basit modellerinden en mü -i:: 1 b 1 
kemmel elektrikli otomatik erde ikiz doğurma nis et eri şun· 

lardır: 

IHes;;·;~·Ceml 
H makineleri H .. .. .. .. 
g Ziyaeddin Said g .. .. 
g Galata, Voyvoda caddesinde g .. .. 
:: 40 _ 42 numarada me-herindc :: .. .. 
:: tf'tklk l•debilirsiniz. :: 
:: t: .. ... 11111111n......-mra: • ... ::s::r.:::::::::c::::=ı 

Hindistan yerlileri arasında 59 
kadında bir kadın ikiz doğurmak
tadır. 

H indistandaki Avrupalılar a · 
rasında 95 kadında bir kadın ikiz 
doğurmaktadır. 

Şimali Amerilca zenciler i 
smda 67 kadında bir kadın 
d'>ğurmaktadır. 

ara· 
ikiz 

Ş~malı Amerika beyazları a. E'..88 Sokak, Lacivert Han~ ·~~ 
rasında 88 kadında bir kadın ikiz • O R K S 1 N e: M A S 1 N D A J 
doğurmaktadır. p autun E .-.er PErmsnlce sozau,o ~ 

Rusyada her 43 kadında bir ka· stanbulun görenin Tllrıcça izahatlı 
dın ikiz doğurmaktadır. dilinde beftendl§I bUy Uk Şark 

ltalyada her 62 kadında bir E.% doıa,an film fi m opera t• 
~" Şark muslk" si rakslar; baştan başa zevk ve ne,e 

kadın ikiz doğurmaktadır. ~ ikinci .,afta.ya bugün ba~hvo ... ilavFt,.n V" rt' ~•İ "' V" l· avadialf"ri. 
İrlandada her 66 kadında bir §! '**' • 

kadın ikiz doğurmaktadır. 
lskoçyada her 71 kadında bir 

kadın ikiz doğurmaktadır. 
Almanyada her 83 kadında bir 

kadın ikiz doğurmaktadır. 
Japonyada her 93 kadında bir 

kadın ikiz çocuk doğurmaktadır. 

ht.:ınbul Btledııı~sı 

S~hir1Yyatrosu 

ı ıııııııı ıııııı 

llLlll 

Hu ak~am saat 
:W de 

.~AZ, CAZ 

Yazan: 
t•:krem Reşit 

Müzik: 

r ransız 
ll ALI\ OPERET' 

Bu akşam 
20.!JO da 
1 lk defa 

TET,,L/ TURı\'~t 

beklenen büym 
operet Doktorlara 

inanmıyan kadın 
• 1 ngiltrenin en yaşlı ninesi olan 

Cemal Reşit ı 

~ 111111111 , -1 
kişi arasından seçmiş olduğu ya
mağının mazisi hakkında ince· 
den inceye araştırmalara girişm:ş 
tir. 

Yazan : l\lahm ut ı t-., •• :ı. ı'i u LI · : 

Se1.ai ve Seyfettin Asaf. Gişe günduf 
açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.7:>.ıoo Loca tOO-~ Madam Ellen Palmer yüz se· 
kiz yaşına girmiştir. Nüfus kayıt · 
ları onun dördüncü Jorj günlerin
de doğmuş olduğunu gösteriyor. 

Yaşlı nine doktorlara katiyen 
inanmamakta, bir takım ot ve kök
lerin şifalı hassalarını durmadan 
anlatmaktadır. Kendisi bu kadar 
yaş yaşamasını ömründe hiç bir 
doktoru görmemiş olduğuna ham· 
}etmektedir! 

Tali ve tesadüfün 
cilveleri 

p aris civarında küçük bir 
ticarethane sahibi, kendi· 

sine yardımcı bulmak için gazete
lere verdiği küçük ilanlara koşan 
bin kişi arası .;!I. hiç de farkında 
olmaksızın kendi öz oğlunu seç
mitlir. 

Bu adam Jean F oumier' dir ve 
dünya harbinde canını ver~eden 
yakasını sıyırmıştır. Ancak geri
ye · döndüğü ~aman karısiyle biri
cik oğlunu bulamamıştır. Çünkü 
bunlar ilerlemekte olan Alman 
orduları karşısında bütün diğer 
yurtdaşlarla birlikte hatlarını alıp 
kaçmışlardı. 

Bir panik esnasında da ana i\P 
oğul ayrılmıı, kadının senelerce 
yaptı~ı araştırmalara rağmen bir 
daha birleıememitti. 

Baba terhisten sonra yeniden 
bir hayat kurmak için Pari!~ ver
leştiği vakit karısı da ölüp gitmit
ti. 

Son zamanlarda işi büyümeğe, 
başlayınca Bay F ournier kendine 
bir yardımcı almağa karar verdi. 
Bu yardımcı değerli bir adam çı
karsa onu ayni zamanda kendine 
mirasçı olarak seçecekti. 

Gazetelere bastırdığı ilana tam 
bin kişi cevap verdi. O da bu bin 
kişi arasında iki yüz kişiyi bir ta· 
rafa ayırdı. Bunların hepsiyle ay
rı ayrı görüttü ve Soissovs adlı 
birisinde karar kıldı . 

Delikanlının soyadı biraz tuhaf 
gibi göründü. Bu meseleyi soruştu
runca anladı ki; umumi harp esna
sında anasız, babasız bulunan ço
cuklara bulundukları şehirlerin 
adları takıldığı gibi bu çocuk tla 
Soissons şehri civarında bulundu
ğu için kendine o şehrin adı ver1l· 
miştir. 

Aradan b ir müddet geçtikten 
sonra müşteriler dükkan sahibiyle 
yardımcısı arasında gördükleri 
benzerliği söylemeğe başlad ılar.Bu 
benzerlik F ournier' in hiç de gözü
ne batmamıştı. işittiği sözler üstü · j 
ne o da gözlerini dört açmış ve 
gerçekten delikanlının kendisine 
çok benzediğini görünce, yüzlerce 

Savaı kasırgasında bu çocuğu 
kendilerine evlat edinip yetiştir · 
miş olanlar bulundu. Bereket ver
sin ki kadıncağız günun birinde 
lazım olur diye çocuğun üstünde· 
ki elbiseleri saklamıştı. İşte bu 
iyi düşünce, yamağın kendi oğlu 
olduğunu patrona hiç şüphe gö
türmiyecek bir şekilde isbat etmiş 
ve bir tesadüf baba ile oğlu böy
lece birleştirmiştir. 

satı ilk gelinler 

C enubi Sırbistanda gelin· 
lik kızların ana ve babala· 

tizma kuvvetiyle Franzı uyuttuk• 
tan sonra sevgilileri evlendirınİf 
ve hadiseyi kilise deft~rine kar· 
delmiştir. 

F ranz ipnotizmanın tesirindetı 
kurtulup uyanınca, başına geletı 
belayı anlamış ve soluğu mahke
mede almıştır. Mari ise sevgilisi· 
nin ancak kendi sihir ve füsunu· 
nun tesiri altında kalmış olduğu• 

nu ve başka hiç bir kuvvetin bıJ 
evlenmeye müdahalede bulunma· 
dığını iddia etmektedir. 

Büy~k bir dedikodu yaratan b\I 
dava mahkemeyi gerçekten zol 
bir işle karşılaştırmaktadır. 

rı, dütünülemiyecek kadar eski --------------
.,, ......... ,. n1111'"~"" "''"'"'; o•~u•v1• .. tn kt7-
larını satın almalarını beklerler 
Kayın babalar asırlardanberi borç 
larını ödemek, emlakini rehinden 
kurtarmak ve çiftliğin eksiklerini 
tamamlamak için damat beklemek 
adetindedir. 

Ancak bugünlerde Balkanlar
da para biraz kıtlaşmıştır ve bu 
yüzden de delikanlılar evlenmeğe 
pek cesaret edemiyorlar. Verilen 
resmi statistiklere göre bekarların 
sayısı gittikçe çoğalmaktadır 

Hükumet memurları ise bu pa 
ra kıtlığının evlenmek adet ve tÖ· 
renlerinde kendilerinin bu kadar 
uğraştıkları halde bir türlü bece-
remedikleri inkılabı gerçekleştire
ceğinden sevinip durmaktadırlar 
Para buhranının bu gelin satmak 
ve satın almak adetini ortadar 
kaldıracağı ümit ediliyor. 

Kadınlar daha şimdiden bu iş1 
başarmağa bile başlamışlardır. 
Çünkü kızların sevdikleri delikan 
lılara kaçması ve babaların muva
fakati olmaksızın gizli evlenme· 
ler gitt\kçe çoğalmaktadır. 

ALA 1URt<A 
ALAFRANGA 

VIEl--t IEll( 
ır,iirıLıı 
KITA8 I 

Fiyatı 100, ciltlisi 125 kuruttut· 
-----

Sadakai fıtır 
En iyi 

K 
Buğday: 17. 
Arpa: 24 
Üzüm : 105 

Jyi 
K 

16 
00 
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Soıı 

1' 
14 
00 
55 

Hava kuvvetimiz:n yükselnı' 
ve artması için her türlü yardım•" 
yapılması yurt borçlarıml7ın eJ1 
ileri gdenlerinden bulunduğu gi• 
bi bugün diğer milletlerin d~ ketı· 

Haberi olmadan di varlıklarını korumak için dur-

evlenen adam! maksızın hava kuvvetlerini arttır· y ugoslavyanın Bukovar şet. . makta oldukları görülm;kte old\l" 
rinde Mari Birski adlı gü ğundan bu bapta Diyanet ;şf erİ 

zel kız sevgilisine varmak için ak· başkanlığından verilmiş olan f et· 
la gelmiyecek bir dolap çevirmiş· va mucibince Sadakai Fitir ve Ze 
tir. kat ile mükellef olanların TürJc 

Franz, şehirde bir güzellik ens Hava Kurumuna yardımda ve bıJ 
titüsü idare etmekte ve mütehassı~ suretle ana yurda hizmette bulurı· 
olarak tanınmaktadır. Belki de bu maları lüzumu ehemmiyetle ila1' 
ihtisası dolayısiyledir kir Marinin olunur. 
güzelliğine ve füsununa kendini 
kap~ırmamıştır. 

Ist. Mültiıi 
N. Fehmi 

Kız, yaptığı bütün tekliflere al-

dırıt ediİmediğini görünce, kili!e· Satıhk 
nin papasına başvurmuş ve sev
gilisiyle evlendirilmesi için yalva· 
np yakararak a<lamcağızın bütün 
merhamet duygularını hareketf" 

ve kirallK 

getirmiştir. Meğerse papası aynı 

zamanda ipnotizmacı imiş . f pno· 

He) oğlunda lstikhil caddesinde \"ıl 
dız sineması karşısında bekar sokll" 
ğında 10 numaralı 11 odalı kilgir h~· 
ne satılık \'C kiralıktır Almak H' kt· 
ralamak i:-.tiycnlerin ''VAKiT,, miicS• 
·" "" · -~ ... ::r·ıcantlan. 
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Çekler fudbolda 
Hergün biraz daha 

ilerliyorlar 
Eskiden Çekoslovakyada futbol 

denilince akla yalnız Prag ~ehri ge · 
lirdi. Son zamanlarda Çekoslovakya • 
llın Kladno, Kolin, Rostejov gibi di. 
fer §ehirlerinde de futbol çok ilerle • 
itli§ Te bu şehirler bugün Çeklerin 
futbol merkezi sayılan Prag ile re • 
kabet edebilecek ve boy ölçüşebilecek 
bir hale gelmişlerdir. 

Plzen'nin Yiktoria ve Sk Plzen 
ı..Jcımları bu meyanda gösterilebilir. 
Sebirler arasındaki bu rekabet dolayı 
ille maçlar daha sıkı cereyan etmek • 
le ve daha fazla bir alaka uyandır • 
ltlaktadır. Maahaza Sparta ile Slavya 
dün olduğu gibi bugün de Çeklerin 
tıt ku,·vetıi takımları olarak baı:;ta 

telmektedirler. .. 
Spartanın şöhreti bu sene merkezi 

.Anupa kupasını kazandıktan sonra 
bUtün bütün artmıştır. 

Sparta bu sene de Jik maçlarının 
başında gitmektedir. On müsabaka 
:tapmış ve 18 puvan kazanmıı:ıtır. Çek. 
lere has olan yerden ,.e kısa paslar i. 

le müselles kurarak ilerlemek sistemi 
en iyi tatbik eden takım şüphesiz 
Spartadır. Merkez muhacimi Braine 
iki yan Neyedly ve Tajfcek ile hücum 
hattında en avuca sığmaz bir kuvvet 
teşkil etmektedir. 

SJavya maalesef eski yıldızların
dan bir çoklarını kaybe-tmiş ,·e bunla. 

nn yerini de elan dolduramamıştır. 

Yerlerine geçen Tenisek, Svoboda, 
Puçlar artrk ihtiyarlamış ve takım • 
dan çıkarılmıştır. Yerlerine giren 
genç oyuncular ise istikbal için bü
yük ümitler verdikleri halde henüz 
daha iyice pişmemişlerdir • 

Bu yüzden SJa,·ya tasnifte üçüncü 
gelmektedir. Sparta ile aralarında iki 
puvan fark ,·ardır. Lik maç1annrn bi
ıinci denesi bitmiş olduğundan ikin· 
ci devresine başlanmak üzeredir. 

lngiliz 
Bark er 

Dünyanın en iyi 
fudbolcusudur 

lngiliz milli takımının merkez mu 

avini Barker'in bugün dünyanın en 
yüksek fulbolcusu olduğunda bütün 
futbol münekkitleri müttefiktir. 

Merkez muavin gibi nazik bir 
mevkii işgal eden Barker karşısında 
oynamış olan gerek Anupanın ye ge. 
rekse lngilterenin en meşhur muha -
cimlerine göz açtırmamış Ye onlara 
adım attırmamıştır. 

W sistemini bir sanat haline geti. 
rerek oynıyan Barker takımda müda. 
faanın olduğu gibi muhacim hattının 
da ruhunu te~kil etmektedir. Barke 
iri yapılr ço seri ,.e mukavemetli 

bir oyuncudur. Topu yalnız ayağile 

değil kafasile de istediği noktaya -
açıklara bile - atabilmektedir. 

Her akını kesen ve her mukabil a. 
kında hisse iştiraki olan bu futbol ha. 
rikası kendi mıntakasının öyle bir hü
kQmdarıdır ki onunla kimse boy öl -
çüşebilec:ek bir iktidarda değildir. 

Teniste 
· lsveçliler 

~ima; .lan yendller 
Almanların lsYeçlilere karşı ha. 

kikaten hiç şansları tutmuyor. Isveç 
liler atletizm ve futbolde Almanlar. 
dan üstün olduklarını gösterdikten 
Sonra bu scf er teniste de galip gel _ 
itti terdir. 

Şinıelling, Joe Luis'i 
Döğüşürken görmek için 

Amerikaya gidiyor 

Perryden :sonra dünyanın en İ) i 
teniscisi elarak tanılan Yon Gramm'ı 
lsveçin Schroeku yenmiştir. 

Beş müsabaka üzerinden üçünü 
lsveçliler ikisini de Almanlar kazan -
ltrşlar neticede Js,·eçliler galip gel • 
lrlişlerdir. Almanlanın ümit edilme -
~ik bu mağlübiyeti tenis aleminde 
laayretler içinde karşılanmıştır. 

Max Schmelling, iki hafta için 
Nevyorka hareket etmiıtir. Bu U· 

zun seyahati sırf Nevyorkta 15 ki.· 
nunuevvelde Joe Louis ile Paolino 
araıında yapılacak müsabakayı 
ae)'l'etmek mak .. dile yapmakta -

dır. Bu ıuretle Schmellin.g şöhreti 
dillerde destan olan zenci bokaö· 
rünün nasıl döğüıtüğünü yakın -
dan görecek ve müstakbel haamı
nın döğiit sistemini iyice tetki•k 
edecektir. 

Amerikadan avdetinden evvel 
bokı f&Dlpiyonu Raddock ile maç 
yapmak üzere mukavele imzala· 
maıı ihtimali de varid görülmdt • 
tedir. 

Unutulduktan sonra 

M ak• Şimeling 

1 
FudboD topları 

lngilterede 
Daha aQır ve 
büyükmüş 

Avrupa ile İngiliz takımları ara. 
sında yapılan ma~lar münasebetile or 
taya garip bir mesele çıkmıştır. Av -
rupalılar lngilterede oynanan topla • 
rın daha ağır ve büyük olduğunu icL 
dia etmekte Jngilizler de buna hak nr 
mektedirler. 

Avrupalılar lngilteredeki mağlu
hiyetlerini kısmen te,·il için topun a • 
ğrıhğından ,.e büyüklüğünden şika • 
yet etmekte ,.e höyle bir topla oyna -
maya alı~mamış olduklarından bu • 
nun kendileri i~in bir hendi.kap teş • 
kil ettiğini ileri sürmektedirler. A ' ' -
rupaya turneye çıkan lngiliz profes
yönelleri de şayet yenilirlerse mağhib' 
yetlerini topun küçüklüğüne ye hafif 

Eski olimpiyat gülle ve halter fampiyonu olan ve bugiln Framanın 
en güzel atleti seçUen Andu Rolet fevkaltide pltiatik bir vücude De ahnk 
tar bir adaleye maliktir. Erkeğin VÜ· cut güzelliğinde en güzel bir nümunc

ai olarak g&terUmektedlr. 

VOLEYBOL 

Beyoğlu Halkevl 
turnuvası milblm 

safhada 
Yüz on altı karıılaımanın sonu.. 

na Yakl&flldıiı bu urada. üçilnıeü 
sınıf takımlar arasında Teoman 
Mühendis, Robert Kolej, ve Jan
dranski diğer rakipleri açmıı bu
lunmaktadırlar. 

lkinci kümeye Beyoğlu Halke
vi ve Kurtulut takımları önderlik 
etmektedirler. Birincilerde ise Ga. 
latasaray ve Mühendis kupaya çe· 
kifeceklerdir. 

Kat'i netice nihai oyunlarının 
oynanacağı 29/12/ 935 pazar gü
nü anlqılacaktır. 

3 üncü aınıf: 
Teoman İtalyan okuluna, Jan

dranski San' at okuluna, T. Y·Y. K. 
Beyoğlu Spora, Robert Kolej Da· 
rÜffaf akaya, Teoman Altın Ordu
ya galip. 

2 inci sınıf: 
Barkohba Galatasaraya, Be . 

yoğlu Halkevi Dağcılık klübüne 
galip· 

1 in<:i sınıf: 
Beyoğlu Spor T. Y. Y. K. Ufa 

galip. 

Moskova 
rnuhteliti 
Parise gidiyor 

Parisin Rasing kulübü ile bir mac 
yapmak üzere. Moskova nıuhteliti ) a.. 
kında Parise gidecektir. lki takım i. 
darecileri arasında cereyan eden mü· 

zakere neticelenmiş Ye müsabakanın 

yaprlması kararlaştırılmış olduğun -
dan lazımgelen müsaadenin verilmc.51 

için beynelmilel federasyona müra • 

caat edilmiştir. 

Bu mevsimde sahaların buz , .• 

karla örtülü olması dolayı.sile RU&. 
yada futbol oynanamadığından oyun. 
culann maça birkaç antrenman ya • 
.ıarak hazırlanmış bir halde çıkabil • 
meleri için Moskova futbol liki şu ~
kilde hareket edilmesini muvafık 

görmüştür.: 

Sparta ve Oynamo kulüplerindea 
seçilecek );rmi beş, otuz kadar oyun • 
cu Pariste 20 kanunuenelde buJun • 

mak üzere Moskovadan hareket ede .. 

ceklerdfr. 

Maç 1 ikincikanunda yapılacağına 

nazaran oyuncular sekiz on gün ken.. 
di kendilerine antrenman yapacaklat 
ve Rasing ile yapacakları müsabakaya 

hazırlanacaklardır. 

lifine atfetmektedirler. ı 
lşte Almanya da mağlübiyetinin 

sebeplerini izah ederken İngilizlerin 

futbolde üstat olduklarım itiraf et
me.ide beraber, ayni nazariyeyi yürüt
mektedirler. 

8aki dünya bo!:s ~anıpiyonu .+lax !Jaer, şampiyonluk tacını kaybettikten 
'o1tra, zenci Joe Louis'e de yenilince büsbütün gözden düıtü ve bir çok eski. 
"1- gibi çoktan unutuldu.. işte, bir zamanlar bir kral kadar tantanalı ve 
~fhur bir ömür sürdüğü bu yu?:arlak kürenin kalabalık yerlerinde ıimdi ken 
~ine klmıenin ehemmiyet ı·ermenıeıi rıe tahammül edemlyen eski f'U"piyon, 
'<fllilornlada, ıssız çiftliğine çekilmiı, orada, ıeHiz ı·e inaanlardan uzak bir 

~QUat 1Jtıf111'1aktadır. 
Şimdi en yakın arkadaşları çiftlikteki lıayvanlardır. Ve en büyük zevki. aa

~ları ineklerden süt sağmakdır. ken rli&ini bü•bütün unutturuncaya kadar 
'ağı bu çiftlikte, geçenlerde bazı vefalı arkadflflan Max'ı ziyaret etmif
ı....,,r . 

lıt. bu yerde Ma:c:, barlarda giydiğfoc felaketine sebep olan eski lıayatla 

' ebMk ~n başına ailindfr şapkaaı giymif ve bu kıga/etle ineğini ıağma. 
'- 6a,l.,.,,ıır. 

• 
I fJıı mft18!mde, Pari~ bc:.::zr. eis ttllm~ kllr. J~ ~ bir .,. P• 
rial, gene Myle aia banuf ve • .,..,. oynanan ilk ınarlan. yukanki re.imde 
görüldüğü gibi 10 melreden insan'" .. ,,. seçe&Utteği bir sis tabakaaı altında og. 
Jnanmııtır. Bizim tuluılımua giden, bögle göz gözü gÖrnıez bir aahada hakem• 

lerln naaıl maç gaptırdıklan, takımla · 
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< /\ akil, terC'iimr.: ve iktibos lıa.kkı mahfpzdur.ı ----re, 64 
ikincisi ruhum. Yeri vücudii 

mün neresinde bilmiyorum. O di 

mağımm soğuk tahakkümüne bo· 
yun eğmez. Beni san'atkar yapan, 

musikiye bağlıyan, güzelliği sev
diren, dinsiz olduğum vakit bile 

beni gene bir şeye taptıran kudret 

mak, yatnı~ ~h~.için yaşamak. .. Amerikah doktor Neclan•n bir ay sonra hafızastrıı 
itte bunun ıçın dunya kapısını ka· ' • • • • 

padım, manastıra çekildim.,, tophyabileceğini söylemişti. Necla gozlerını 
açtı.. fakat babasını tanıyamadı 1 . Katları gene birbirine hücuma 

hazırlanan iki kıllı böcek gibi ça. 

tılmıştı. Manastır günlerini tekra.1 

ya§ıyordu. Katı ve soğuk ta~laı 
odur. üstünde saatlerce diz üstü ettiği 

"Üçüncüsü kalbim. (eliyle sol ta dualar; çan sesleri; günlük koku· 

Necla yavıı.ş yavaş gözlerini aç· ı 
tı ve batı ucun.da ağlıyan ihtiyar 

beyaz ıakallı bir erekek gördü·. 

Şatkın ıaıkın etrafına bakındı. 
raf ma vurdu) onun yerini pekala 

biliyorum. O, ne dimağı ne de ru· 
hu tanır. Sevgi ölçülerinin ne çir
kinlik ne de güzellikle ali.kası 

vardır. iyilik fenalık ölçülerinin 
adaletle, mantıkla hiç bir münase 

beti yoktur. Sebepsiz sever, sebep· 
siz nefret eder, sebepsiz iyilik, se

bepsiz fenalık eder. Tamamen ken 

di ba§ına buyruk bir kudret. Onun 
bir tek hekimi oldu. - Annem . 

(Vehbi Efendinin yüzüne baktı 
gülümsedi.) 

Görülecek bir kadındı. İpince, 
upuzun. Kafası eski bir madal
yon gibi. Her hareketi kendint
mahsus ... Daima başında siyah bir 

İspanyol danteli örtülü, hatırla
rım. Hep loş yerlerde dolaşır, dua 

eder. Dünyası onun kilisesinin 
içindeydi. Onu, onu unutmak için 

kalbimi kökünden söküp atmak 
lazım gelse, hiç 

''Niçin?,, 

Çünkü beni sevgisiyle, diniyle 
mahvetti. Dinin haricinde hiç bir 
ihtirasa boyun eğmez, eğenleri an

lıyamazdı. Mesela musiki tahsiti 
için Milanoya gitmek istedim. Bir 

)arı; org sesleri, kara tatları tit
reten derin ve uzun sesler! Sonra 

M. Paşa gözlerinin yatını sile· 
rek: 

mürakabeler, ateşli mizacının en - Kızım .. Yavrum .. Beni ta • 
küçük hamlesini kırmak için bitip nrmadm mı? .. diyordu. Aylardan· 
tükenmeyen riyazat !,, 

"Dimağının tahkümünden, VÜ· 

cudunun ıuiistimalinden sonra ru· 

hunu ıef ahati ha!,, 

''Doğru. Fakat ruhani ıefahat 

ten de usandım. Manaatırm kapı-
11m: kapadım, dünyaya döndüm. 

Annem tabii bir kadın olsaydı, ben 
de normal bir hayata dönerdim. 
İçimde yetişen bu üç zıd kudretin 

arasında bir imtizaç, bir ahenk 
hasıl olurdu. Olamadı. Beni affet-

beri senin haıretini çekmekten, 

ıeni düşünmekten bak ne hale gir· 
dim! 

Necla süzgün göderini tekrar 
kapadı.. Babasına cevap verme • 

di. O zaten kendisini Amerika · 
dan getiren doktorla da konU§a · 
mıyor, hatualarmı toplayıp silki· 
nemiyordu. 

Doktor Kenan Bey, kızını gö • 
ren Paıanın birdenbire dirildiği· 

ni ve maneviyatının kuvvetletli • 
ğini görünce sevinmiıti. 

medi. .. Şimdi o bir manastırda ka· _ Merak etmeyin f 8.§am ! Bu 

palr ... Ne ise, bu memlekete geleli bir hatıra unutkanlığından başka 

on beş sene oluyor. Emin ol, ilk bir şey değil. Evladınıza sağ ola. 
defa ömrümde kendimi hür hisse· rak kavuştunuz ya•.! Buna şükre · 
diyorum. Ne bir vazifem, ne de diniz! Kızınızın hastalığı ehemmi· 
bir bağım var. İstediğimi düşünü .. 
yor, dilediAim gibi yaşıyorum. Ha 

yetsizdir •• Kııa. bir zaman mese -
leıi. Ortada merak edilecek hiç 

yatımı da kazanıyorum, yani çalı· bir tef yok. 

fıyorum. Bambatka bir insan ol· Sonra Amerikalı doktora döne· 
dum. Yeni bir isim aldım ... Şim rek Fransızca konutmağa baıla· 
di memleketin tabiiyetine de geç dı: 

tim. istersem kalbimle, istersem - Yakında hafızumı toplrya-
dimağımla, iıtersem ruhumla ya~ cağını umuyor muaunuz? 
'arım ... Beni bunlardan bir tek; ne Şu":n11.. -ıı'z Mubı't denı'zın' ı' 

çok itirazdan sonra kabul etti. ~ • - ,..ıne ... 
bağlıyacak bir kuvvet de yok. Ya- geçerken çok bitkin bir halde idi· 

Kendi de Madrid'deki konağımızı Buraya aelinceye kadar hastanın 
şasm bizim yeni hürriyet.,, D 

bıraktı, benimle beraber geldi, umumi ahvalinde büyük değitik-
Milanoda yerletti. Orada Madrid- Seıi biraz acıydı. yeni hürriyeti likler vardır. 
den daha koyu bir kilise muhiti de belki onu etrafından ayıran - Ne kadar zamanda hafıza· 
yaptı. Paı;,a İtalyandır, diye ltal- yeni bir tel örgüsünden ba§ka bir ıının eski haline gelebileceğini 
yan tabiiyetine geçti. Sen, dostum şey değildi. tahmin ediyorıunuz? 
hiç bir zaman dindar bir' katolil< "Ecdadının İspanyol olduğıınu Amerikalı doktor biraz düşün-
kadınının zihniyetini anlıyamaz- söylüyorsun. Belki müslüman]arı dükten sonra cevap verdi: 
sın. Sizin kadınlar daha çok mü , İspanyadan kovdukları zaman hı· 
vazeneli, daha çok dünya ile ala" ristiyan olmuş eski bir müslümaıı 1 

- Bir aydan fazla ıüreceğini 

zannetmiyorum. Kendi sistemim 
kadardırlar. Katolik kilisesi henı·nı ailesindensin. Belki de bir gün dahilinde tedaviye devam edece~ 
anamın bütün varlıg"ını emdi, içi aslına dönecek, müslüman olacak 

1 
olurN.k, çok yakında hutanin, 

ne aldı. Işıklı siyah gözlerine, çe· sın.,, muhitini tanıyacağınıda şilphe yok-
nesindeki iradeye, başının latif "Hakh olabilirsin. Bende hıristi~ tur. 
çizgilerindeki manaya bakınca yan kilisesine karşı irsi bir kin ola· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!~ 
insan onda çok kuvvetli bir şahsi- bilir. Fakat bundan sonra hiç bi· yatından kopararak bin bir tart· 

yet sezerdi. Fakat onun için, §ah rinin çerçevesine ııirecek daği· larla bağlı zavallı bir burjuva 

siyet ve irade birer §eytan tuza Hm.,, yapmak istiyordu. 

ğıydı. Kıymet verdiği §eyler ·hiç Ay batmıı, sokaklar karanlıktı. Ayağı sürçtü, sendeledi, eliyle 

normal şeyler değildi. Dünyada Elleriyle duvarlara tutunarak yÜ· duvara tutunmak istedi, tutundu, 
mevki, kudret, ün ve töhret bun~ rürken içinde hemen dü9mek üze fakat avucu uyrılmıflı. Başka bir 
lar birer hiç. Biricik oğlu için is· re olduğu bir uçurumdan kurtul günde, batka bir ıokakta yerde 

tediği itibar ve kudret hep bu dün· mut olanların ıevinci vardı. Ka~ yatarken gözlerinin saçakların a

yanın haricinde .. Gözümü açtığım zamandır zihnini hummalı bir rü- rasrndaki altın, mavi ışık yolunun 

günden itibaren böyle bir irade· ya. karıııklığı ile itga.I eden meıe- ıııltı11 ile naıd kamaıtığmı hatıT· 
nin, muhabbetin kurduiu ağ için· leyi bu aktam aarahatla görmüıtü. ladı. Yaz günüydü. 
de yaıadım ... Belki doğduğum gün Kalbine hakim olma.fa namzet Kırmızı, yeşil kanatlı siyah si

beni manastıra kapamftğı dütün· yeni bir kadın vardı. Anası nasıl nekler ... Yüzlercesi ıtık yolunda 
müttü. Fakat ben dünyayı bırakıp hakim olduysa, belki ondan daha dalgalanıyordu. Vızıltılarını hala 

rahip olduğum zaman sırf anne- ziyade. Anası onu mana.ıtırın dar kulakları işitiyordu. Eliyle kalbi

min tesiriyle oldum da diyemem. duvarları arasına kapanuftı. Bu el ne vurdu: 

Yirmi dört Yatmda dünyada tadı- kadar kız, daha dün batı piyano· "Senin göıterdiğin yola gitmi
lacak haz kalmadığına emindim. ya yeti§emiyen çocuk onu, bugün ycceğim, mantıksız, lllbiabiz, kör 

Vücudunu her şeyden mahrum et· Sinekli Bakkalda ikamete memur kudret!,, dedi. 

mek, perhizkar bir hayat yaıa~ bir ıürgün, hürriyeti hudutsuz ha- (DcrJamı var) 

- Onun tedavisine devam et - ı 
menizi sizden pederi namına rica 
ederim. 

- Müsterih olumµ .. Yarından 
itibaren icabederse, ben de has · 
tahanede bir odaya yerleşeceğim· 

Bu surtle hasta ile her saat met · 
gul olmak imkanını bulmu! olu
rum. 

Doktor Kenan Bey Amerikah 
doktorun verdiği teminatı Paşa.ya 
anlattı: 

- Çok hazik bir profesöl'. Q. 

nu kaçrrmıyalım. Kızınızın hasta· 
lığını başlangıcından itibaren o 
takib ve tedavi etmiş. Şimdi de 
hastahanede kalmak ve onunla 
her aaat metgul olmak nezaketini 
gösteriyor. 

Pıı.§a şaşkın bir halde sağına 

soluna bakinıyor, tekrar kızının 

göğsüne atılıp kucaklamak arzu. 

sunu - dişlerini sıkarak • yenmeğe 
çalışıyordu. 

O günkü ziyaret ve konuşmalar 
bir saatten çok ıümıemişti· 

Pa§a hastahaneden çıkarken 

göğıünü şi§irerek nefeı alıyor ve 
Kenan Beye: 

- Şu profesöre ıöyle de hir 
ıJc,am bize yemeğe gelsin. Uzun 
boylu konuturuz. Bu uğurda yap· 
tığı maırafı da ödemek lazım· 

Diye fısıldadı. Kenan Bey, A· 
merikalı doktora Paşanın ricasını 
söyledi ve Modadaki konağının 

adresini not defterine yazdırdı. 

Dokt<Jr oğlunu cualandırıyor ! 

Amerikalı profeaör Patanın da. 
vetine memnuniyetle icabet ed'' 
ceğini bildirıni9ti. 

Ertesi gün ıaat dörtte, do~ 
Kenan Bey, Amerikalı profe.or 

Kadıköy itkeleıinde bekliyeceldİ• 
O gece Patanın Modadaki kon• 

• 

ğmda yemek yiyeceklerdi. 

Böylece sözleıerek hutahaıı00 

den ayrıldılar. 

* * * 
Erteıi ıabah, Pap.ıun ,özler4 

• yataktan kaltığı dakikadan be • 
ri - saatten ayrılmıyordu. 

M. Paşa yumruklarını aıkara1ı1 
- Bu hınzır yelkovanlar d• 

bir türlü yürümüyoru. Daha aile 
olmadı. 

Diye ıöyleniyor, odanın için.de 
fır fır dönüyordu. 

Konağın içini neıe ıarmııtr• 

Paşanın keyfini gören upk "' 
cariyelerin de yüzü gülmeğe ba.f' 
lamştı. 

Atçı başı mutfakta kuwlar ~~ 
viriyor, çeşit çeıit yeınekler, tat· 
lılar yapılryordu. 

Aylardanberi kimsenin aY'tı 
baımadığı muhte~eın ıaloıı• 
bir yemek sofr~ı kurulmut ~' 
üstü çiçeklerle süslenmiJti. . •"~ 

Neclanın Amerikadan geldıtf1 

ni duyan aile doıtları Paıaya ı0• 
aydma geliyarlar, bunlardan b~· 
zıları da Neclayı hastahanede ıı· 
yarete koıuyorlardı. . 

( D~ıuunc ıJat) 

- ,5ırıngayı ne yapacaksın? l 
- Çocuğu adamakıllı dövmek utiyo rum da .. Döı•mcden evvel lıl1tini ibttı 

l'deceğim ! 

- Nasıl? Buranın numarası 456845 mi? O halde tamam, kendi tvimt gıt ~ 
mişinı! 

• 

' 



BöDeitçöDerre görre 
Tramvay yolcuları 

Bir tramvay biletçisi anlatıyor : 
'' Gözümü kapasam ve lı.iç açmadan biletçilik 

yapsam lı.anqi semtte bulunduğumu 
t1e saatin kaç olduğunu derhal anlarım ! ,, 
'-tlı batına bir alem olan tram ............................................. - ..................... ·-····-----·· ..................... ___ ......... ___ .. ,_. _____ , _____ .. .. 

~arabalarının içinde gece gün· Eski bir biletçi nelere dikkat etmiştir: 
~kapıdan kapıya mekik doku. " Tramvaylar günün saatlerine göre dEiQişen türlü 
~biletçiler, arkalıksız sandal . türlü kokular neşrederıer. 
~ oturmUflar, yorgunluk kah. Tramvay eQer balık, pastırma, sucuk, kokuyorsa 
....,ni içiyorlar. J.saat muhakkak sekizdir. Koku e{ler pek nefis ise 
ltiıııiıi pzete okuyor, kimis; i muhakkak saat üçtür. Şlşll, maçka bayanları sinema-

~~~~~:.~~arına daya - J.~~.-=~~':'~~~~::._:: ........ -------·---------·--=-·--· 1 

~ltaııveden içeri girince bütünl pencereleTinin kenan, erkek ıap- üçü geçiyor. Şiıli bayanlan ıine • larlar. Bunlardan gideceji yeri, 
~ler bana döndü. Selim verip kalarında kurdele arası, nitan yü· maya gidiyorlar hatta gününü bile bir kaç İltuyon qanlar çoktur. 
l tandalyaya çökünce sağlı, sol- züğü ile parmak arası, eldiven İ· töyliyebilirim. Gün, pazar, cuma Kontrol ıelip de uyandırdığı 
"ı '-ndan, ilerden: likleri hatıra gelenler arasında . değildir. Hafta arasında bir gün- zaman mahmurlqmq gözlerini 
"Merhaba! dır. dür. açar, bayle ufak bir it için uyan· 

l 

Kadın - Bana bira: para ver. Ce • 
naze mo.ara/ın için Jl!lrayı pefin lali• 
gorlar. 

Şolllr Mllyetnamai almak için ı.... 
tihana giren bir adamın gözüne direk. 
siyan nasıl görünür? ...... Hotıeldiniz ! Bazı müfteriler çok titiz ve dik- Hacı yaiı kokuyor, teabih tı- dınldıima fevkalade kızar, bile. 

iL l?llu mukabeleler edildi. katlidir. Biletçinin keatiii biletin kırblan geliyor. Edirnekapıya ıi- ti ıeri almaz yine bqlannı çevirip -Ç--.---------
~ ~zan tramvaylarda tipdyie kopanlan tarafındaki gayrı mun· diyorsunuz. uyurlar. 1 n 
~~bb!,, sıfatı takılıverilen tazam kısmı büker, ı•labr, ondan * ~ K ad 1 n I arı 
~lerin biç de böyle olmadı . ıonra bileti dört tarafı muntazam - Tramvaylar ekseriyetle bi • "- Bir sıok müıtteriler an aa • 
~ aralarına girince insan anlı. bir muıtatil tekline sokar, bir kaç rer musiki mqkhaneaidir de-.. hanlıkta durmak, caka aatmak me. 
,..._·_.O kadar samimi, 0 kad;ır kat daha yaparak elinde ıaklar, Tramvay yarı dolu, Bebeğe doğru rakındada. Yasak dinlemezler, 
~ konuıuyorlar ki... yahut cüzdanına yerlettirir. gidiyor. Bir aralık bir kaç boğaz içeri çaimnm, gelmezler •.. 
Tlflllan biri atıldı: Bazı müıteriler ise, bilhassa a- temizleme ameliyesinden 90nra Bazdan önden ririP kalaba -

' '' - latanbul tramvayları ka tıklar, yanlarında ıevgilileri olan arka ııralardan birinde hafiften lık zamanlarda kadınlann araam· 
"1 ltanıık müfteri taııyan na lar bileti bir türlü ıaklıyamazlar. bir ıarkı bqlar. da durmak illetine yakalanmıtlar-
h~ t&sıtuı yoktur • Muhtelif Verilen bileti kıaa bir müddet Sea akortauzdur. Bir kaç kere dır. 
~~, muhtelif tabiatlerde kadın- sonra kontrol iatedifi zaman otuı eJrord edilir, alt çene, ;yukan çe • Anaforcular, çocuklar ve diier 
~ekli inaanlann bindiği tram- dukları yerde dört dönüp arar, neye d<>iru inip kalkmıya, bq sa- bazı kimseler basamakta gitmek 
~Tfa.rda ~lıımak, herkeıe me bulamaz, nihayet yeni bir bilet a. ğa sola hareketler yapmıya bq • isterler· Bilet isteyince de tram • 
r...~ anlamak imanın sinirini lrt'laı'. lar. Biraz aonra da "Y&r .... Ey..,, Tay dokuzla gitse bile seriye doğ-
~lide bozuyor. Biraz suratlı l} nidası yükselir. Gazel bqlamıı • ru atlayıp kaçarlar. 
l\ IOnanız veyahut bozuk pa · "- Tramvaylann yolculan tır. Cakayı ıevenlerden bazıları 
L.~ !olcunun avucuna korken e· semtlere ve günün muayyen saat· Bilet ıonanız bir türlü gazeli tramvay dakikalarca istasyonda 
~I ,._..._•mz hemen "Nezaket !erine göre taksim olunmuıtur. k••"""'ez, bı·ı~ par••ım -enr· elı"nı· d b" t•• 1·· b" ,. ~I"- ~ ..... _ .. urur, ır uru ınmez, ne zaman 
~,,.daha ileri gidenler ise "Ter Sa.hahları erkenden iıçiler, ıe- de havaya kaldırarak bir kaç ileri ki tramvay kalkar, o zaman fÖY· 
L ·tı,,ız !,, ıözünü harcayıveriyor- kizden sonra mekteplilerle me • hareket yapar, bununla verdı"g"'ı" 1 b" k . d 1 "llt e ır aç genıt a ım atar, ıo elile 

··· murlar, onla on iki arası çarıılara 
1) para ile nereye kadar giderse ora-

'-L!~ aöyliyecekti. Uzunca boy- giden kadınlar, on iki ile iki ara,. ya kadar bilet kesilmesini ihaaa et-
.. ..,.i müdahale etti: evlerine .giden ve yemekten dö . mektedir. Gazel, gideceği yere ka-
' Şi-L0, yeter artık, nezaket . nenler, ikiden altıya kadar ıine- d .. Yand d 

P ar ıurer· a, ön e, arkada 
L.~. konferansı ... Tramvay bi. . malara giden kadınlar, miraala . ha 
,1 ~ d g_.;nen erkekler, mütekaitler, al- müften varmıı, ra taız olurmut, 
......: 1&ın en ne kazancın o1du, ~- nmda d ğ'ld" 
~ aa 1 tıdan ıonra evlerine dönen me umu e 1 ır. 
tt 1 e !... H 1 b h ( 

~ .......... H ·· 1 99 5 k"l murlar, yediden aonra dükklncı· e e azı met ur !) olup da a, orası oy e... , ı o tanmm h d ı 
~ .... bil · ld E • lar, iıçi kızlar, aekbden aoma g~c amıı anen e er vardıır ... 
;co,.. .etç~ o um. ny~, eriy~ 75 vakitlere kalan ; ... iler dokuzda11 Bunlar daha bahıra, bahıra faıd ge 
ıL - ındım. Daha da ıneceğım. ~ ' b ·1m k • 
"la ""--d sonra ıon tramvava kadar ıezme. çe 1 e içın ya vatman Yanında, Cc-... L.. .,-

L., ~ir yandan dert, bir yandan lerden dönenler, aarhoılar tram yahut da arka sahanlıkta bir kö • 
~ iatifi arasında, elde kalem, vaylann günlük müıterileridir. teYe çekilir, yanık yanık fasıldan 
~da çanta aaa~rce dolaımak "Gözümü kapasam ve hiç aç· faııla geçer1er. Bunlann seslerine 
~bil "t" b"ll .. h" r madan bile• .. ilik yanaawn hangi itimadları vardır. Etrafta dinlen-'}), e erı ır ı a ı .... ~ r--

'-tt"4Jıflamak iıteyeıi kadınların semtte bulunduiumu ve aaabn diğini, takdir edifdiğini tevehhüm 
Ilı.~ ·liizellik salonlarına gitmele- kaç olduiunu pekili anlıyabili · ederler. 
~ tabah akıam yerlere yatıp rim. Çünkü tramvaylar sünün mu· Sarho§lar... Bunlar ise hiç ~U$· 
~larma hiç lüzum yok. Gün. ayyen saatlerinde muhtelif koku· mryan, ve buna raimen de hiç Çe" 

\....\_irkaç sefer tramvay iıtifiyle ları neırederler! 1<ilmiyen hanendelerdir. Şarkıla • 
~n aeyahat etainler, bu latif halinde bir tramvay balık, rını ne imanlar, ne kuşlar anlar, 

diı-t,, pastırma ıucuk koktu mu mube.k· bqka birdildendir! * kak ıaat ıekizdir ve tramvay Şiı- * 
~!atıyorlar: li · Sirkeci, Kurtulut • Beyaz~t "-Bazı müıterilere göre tram 

>-..::-_Bileti her müfteri ayrı ayrı tramvayıdır: Babkpazan dükkan- vay arabaları, birer istirahatha • 
~~ aaklar. Kadın ve erkek. cıları evlerine dönüyorlar! nedir. Bilet parasını verir vermez 
~ lllubt.lif cepleri, ikinci mev· Seuiz bir tramvay •• Fakat dün elini fakağına kor, yahut avucU" 
~ CSll ııranın arkasındaki par· yamn en güzel kokulan kokuyor: nu gözlerinin üstüne kapar, mü • 

rldı tahtalann arası, tramvay Şiıli - Tünel arabasmdaaınız saat kemmel ve derin bir uykuya da • 

tutacak yere yapqır, tramvaya at
lar. Bunlara göre, tramvay basa· 
mağı diye yer yoktur. Zıplıyarak 
kendilerini içeri atarlar. Sonra 

da dönüp durakta kalanlan mağ
rurane süzerler. Son uunanlarda 
genç kızlar da tramvay giderken 
atlıyorlar. Fakat henüz erkeklere 
yetitemediler !. 

{( 
Tramvay yolcularından ana -

forcuların baılrcaaı çocuklardır. 
Basamakta asılı gitmelerine göz 
yumulmazaa insanı tükrüğe bo • 
ğarlar, en yakaaı açılmadık kü • 
f ürleri ıa vurular· Bazı küçükler 
ise Medine fıkaraaı gibi yalvarrr, 
bedava gezmek isterler. 

Gayet tık giyinmit; kibar ta -
vırlı, eli bastonlu anaforcular da 
vardır. Bunlar, ya kendilerine pa· 
aolu zevat, yahut ıivil zabıta me-
muru ıüaü verir, meccanen ıeya • 
hat ederler. lıin farkına varıldıiı 
zaman da: 

- Şuradan bindim. Ver bir bi· ı 
let ver diyerek gayet piıkin elle
rini ceplerine sokup parayı ve
rirler. 

Çin'in, l:.~ra

da resmini g'ö,. 
düğünüz en met 
hur sinema yıldı
zı Butterfly Wu 
geçen hafta Şan
ghayda Çin tüc

carlarından Bay Öcen Penn ile 
evlenmittir. Nikiıh merasimi ya
pılırken Şanghaym sokaklarında 
seyrüsefer saatlerce durmuştur. 
Çünkü nikahta ve sonra verilen 
ziyafette tam iki bin dav~tli bu
lunmuftur. 

Diğer resimde görülen mayolu 
kız iıe Çin kadınlarının deniz ıpoı: 
ları rekorlarından bir çoğunu t 

sis ebnit olan Bayan Yanı Haiu 
Çang' dı~. Bu kız geçen ay yapı 
lan Çin ulusal atletizm yanıların 
da da parlak muvaff akiyetler ka 
zanmıtlır. 

En ~üzeı sırt 
Orta Amerika 

da Koıta Rika 
nın 

plajlarında ya 

pı1an "En güze 
sırt,, yarı§ları 

da, resmini g" 

düğünüz Mat 
mazel Lois J 

nuary birincı gelerek büyük bi 
mükafat kazanmııtır. 

Bazıları da istuJOn farkmdan 
istifade etmek için parayı elleri • 
ne alrr, pencereden dı§&l'ı bakar, 

"- Var mı bilet almıyan !,, l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 
Sözüne aldmt etmezler. •urette ötüyor, biletçileri 

.... lıalr, bak çoğalıYor! - Daha çoğaldı! ..:.:1 - Gittikçe ~iab):or 1 - Ne çofabyor1 
- Budalaları 

Kontrol gelipte bilet iıtediği batına çağırıyordu .• 
zaman parayı uzatır, ü.atelik bilet- Birden konufmalar kesildi, 
çiye ceza da yazdnmıya ıebep o- kahve paralan verildi. Bilet ku 
lurlar.,, tulanle çantalannı kapan biletçi 

•.. Daha anlatacaklardı. Dııar ler kahveden dqan fırladılar . 
da bir kaç tramvaY. zili mütemadi :Yekta Rajıp önen 
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Gri pi 
varken bu 
ıztrraba 

kaUanııır mı? 

- -
.. 

p • 
1 N GR • 

1 
Baş, dlf, ahrıları, nezle, kırgınhk ve u,utmekten mUtevellit bUtUn 

ıztlrepların baflamaelle beraber aklınıza gelen ilk isim olmahdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
Tecrübe ediniz! - - - • 

Elinizde bir ayna l.lulunmaaı'kC'8 ,ozonozon hata 
ııarlayup parlamadığ1nın 

bizzat farkında 

olamazsınız 

Fakat, 
bat kalan 

bunu, emin 
, otunuz ki 

l /, . , , c6rOrler 
·~ 

,/,, f-" ~ l , "f 1 Kınd1nlzl bOyle bir tehnt<eye fcaptırma,.nır. 
vı unutmayınız ld, clldlnlzln naturası ne 

olursa olsun, L. T. PIVER' in 

MATITE 
gOzelllk pudrası stıe'"' bata1t~erktklerln hatuna giden ledlf9 
manzaralı mat çehreyi temin edecekOr. 
M A T 1 T E fevkalade mat bh• pudradır : çOnkO • kendisi 
talksız ve lçJndekl maddeler do mattır. 

Parf0m6ri L. T. PIVER A. ş .. lstanbul Şubest 
Şlfll Ahmet Bı, eokak No. 56 • Telefon : 4304.t 

Haliç Vapurları idaresinden : 
16 / Birincikamm / 935 tarihinden itibaren tatbik olunacak 

Haliç vapurları tarifesi iskelelere aıılmı§tır· (7852) 

Tl!:J Q KiVE 

l 1 RlıllT 
BANKA51 

. DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~D~Q 

HABER - A!t4am poıtası ------------. 13 lLKKANUN - 19~ 

TOR,K(Y 
1$ 

~ANKASI 
I 

~~~~~~~------~~~----~--~--~--~~~--~~~ 
netJriyat Davet fYeni 

l•tanbul MQddeiunuımlUğlrulen : 
OperatUr Dr. 

SelAh SUN 
Deniz haıtanesi Cerrahi Sefi 

İstanbul namzet haldmlifine ta • 
yin olunan hukuk meıunlanndan 

.Memduh gösterdiği adreste buluna • 
mamıştır. Memuriyetimb:e ~üracaatı 
ilan olunur. 

Diş Tabibi Kemal SUl\I 
ıstiklAI caddesi 

No: 322 ---------
( Bevo§lu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü) 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 
işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

Hollvut 
Holivutun 208 inci sayısı "'dt1'9 re. 

spor ve gece modelleri ite ırtızt1 
11 

simleri ve Amerikada cerrilecek 01~ • O' 
mühim filmlerin sahnelerini yUk1i1 
larak çıkmıştır. 

-~~~~~~~~---~ ıt' 
Taksitle 

Manto ve tayyor 
ve roblar 

En •on moda kuma, v• rnr 
dellerle giyinmek ıst•Y•" 
zevki aellm Sultanham•"'1"İ 
da Camcıba" hanında bir'"' 
katta bir numarah Lem•" 
Hanımın ••rmln terzlh•"r 

•ini •-reflendlrslnler. 
lsuııbal . Yenlpostane karşmııda 
!-'oto Nur yanında Letafet b11ıadı 1iSATILi'K'LôKA~ 

fi K•dlm lok•nt•mı m•Gll~ 1 
Yfni HDHM lıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıiıııı_.... 1~ rlyet dolayıelle temiz .. ı,..: ! 

------- il •ile beraber aatıyoru 

f. STROVSKl 
Akademi üyelerinden 

HAYDAR R!FAT 
D. ve Y. T. K. No: 47 

1 Naşit - Ertuğrul Sadi n Adres: Beyoaıu, Oama,,.,.!. 
HAL J DE ::w 1 No. 194••/ 

Şehzacleba~ı TURAN Ti1/flfroaımda 
Bu gece saat :?O.:'tl'• ":

BABA 
Meşhur piye.3 

perde. Cu· 
martesi - Pazar 

Bulana mftkAfat matineteı-de 
iHTiLAL 

11-12-935 tarihinde Ga1ııt.ısaray 
Her tarafa tramvay. Teıdon: 22127 

ile Tarlabaşı arasında 17 lira kaybet • ------------
tim. Bulan zat getirdiğinde memnun !'I ı•----------~ıl 
ediJecektir . 

ipek sinemasında Şükrü 
DOKTOR 

=:====m:::m::::::::::::m:m :r.m::=:==~m=m:s=, Kemal özsan 
!~ Diş hekimi f~I Urolou - Operat6r 

'. ii Ratip Türkoğlu f~ Bevliye Mütehassıs• 
•• • 1\ rakiiy - F.:ksclsiyor mngaıası 

'ı ii Ankara cadd el M~ erret Ü, yanında. ilet gün öğledC'n sonra 

ıl: .•. ~.~:~~--~-~~~~~~ •. ":·~.:~~~~.~~~!. ... RJ 11ıa2•.•d•e•nmS-· c-k•ad•tJ•r•. -Taıe•l •: •"•2•85-1 ......................................................... 

Kiralık katlar 
·.,de 

Babıalide Ankara Cadcle•1 ,f 
ikdam Yurdunun katları af'~r· 
rı veya toptan olarak kiral 1 e , 
Resmi daire ve ıoıyetelere e. :ti 
ritli olduğu gibi modern te•1

' pt' 
vardır· Görmek için her p11 "' 
cıya müracaat edilme · ~ 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertao.w 

Bab!Ali, Ankara cadd ıi N"' 
Telefon: 22566 

Sah uünleri mecanendir·· 
ttıiM@ M' 
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Artırma ve Yerli Mallar Haftasında 
KANZUK 
MEYVA TUZU Sünıer Bank 

YERLi MALLAR Pazarlarından 
mal almakla hem tasarruf yapmış, hem de yerli 
malı almak vazifenizi ifa etmış olursunuz. 

Yerli Mallar Pazarlarının bOttın peşin satışlarında 

1111 

az 
Pazarlarda her mahn yerlisi ve her mahn en iyisi vardır~ 

Yurdumuzun nefis meyyc usare • 
)erile hazırlanmıştır. Mümasil A" • 
l'Upa müstahzarlarını aratmıyacak 

nıükeıameJlyettedir. 

D IK KAT: JstanbuJ, Beyoğlu, Karaköy Yerli Mallar PazarJannda ikramiyeli satışlar devam ediyor~ 

Ankara ve lzmir Yerli Mallar PazarJannda ikramiyeli satışlar 15 Birincikanunda bat· 
hyacaktır, Bu ikramiyeli satışlar zamanında pazarlara verd ığiniz paraya mukabil, yüzde 
yüz de bedava mal almak imkanı vardır. 

Ankara - Izmlr ·Samsun - Mersin 
Haznrunzlığı, muannit inkibaz -

Jan rlderir. Fevkalade gazozlu oldu • 
fundan yemeklerden sonra ferahlık 
verir . 

Istanbul ·Beyoğlu - Karaköy - Emlnllntt - Kadıköy - Beşiktaş 

................... , Devlet Demiryolları ~E Limanları • • 
' . . . 
işletme Umum idaresi Ilanları 

Istanbul Belediyesi ilanları 1 
--~~~~--~~~~~~~~· 

1
•. •=::axr.11111::a:========= ı 
Ademi iktidar ii fdaremız Eskişehir atelyesi için tesvıye-i, tornacı, kazan~ı . e e~ ·• 

ft V E Ü trik kaynakçı ustası alınacağın ·' · " talihlerin imtihanları yapılmak 
~is--cı e eşkl iği ne!i üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bon servislerile• 

16 Kanunuevvel 935 Pazartesi 1 numaradan 150 
17 

" 
Salı 151 71 300 

18 ,, Çarıamba 301 " 450 

;! ~ g V :il hüsnühal varakalarını, millet mekt ehi şahadetnamelerini ve asker • 

:ı H o rnı o bin n Hk vesikalarını alarak İstanbul'da idaremiz Haydarpafa Cer Ba, Mü-

19 ,, Pertembe 451 ,, 600 
20 ,, Cuma 601 ,, 765 

lstanhul mahalli idare mütekait ve öksüzlerin Kanunuevvel 935 ü

çüncü üç aylıkları yukarda cüzdan sıra numaraları hizalarında göıte • 
rilen günlerde Ziraat Bankasından verileceği ilin olunur. (7850) 

:i S! fettiJliğine, lzmirde Alaancak ateiy esi şefliğine ve diğer yerlerde bu -
:: Tafelllt: Oaıata posta :: 1 1 d Ank d U A ld z ı 1 · M" d .. ı··... .. .. a kutusu t255 :: unan arın a ara a mumı are at ş erı u ur ugune mu . 
::-................... -...................... _ ...... B racaatları. "3627 .. , (7823 ' .. -····· ·················································· " " 
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liçeııin elinde alet olduğu zaman pek 
müthiş bir adamdı. Şüphesiz, bütün 

hayatını okum.akla geçirmi~ olduğu 

için, işlediği cinayttlerden dolayı çok 

alçak ve vicdansıt f a.1\at iradesi sağ _ 

lam Ye sebatkAr olan bu kadına raat • 

lamamış olsaydı pei< büyük bir ilim o

labilirdi. 

- Madam, oğlumun niçin ölece _ 

ğlnt Ye onu neden hiç kimsenin kur. 
taramıyacağını öğrenmek mi istiyor • 
sunuz? Onu şimdi size söyliyeceğim. 
Oğlumu beni göndermiş olduğunuz 
Devlniyer otelinde tanıdığım zaman 
eneli\ yalnız sizi düşündüm. Oğlum 
benim için ne idi? MeçhQJ bir şahış! 
Halbuki siz benim taptığım bir nr _ 

idealist yaradılışlı olan bu adam hktınız. Sonra yanş yanş kalbime 

4ıtima ytikselmeği n büyük işler pe • merhamet gelmeğe başladı. Ve mer • 
finden ko§mağı isterdi. l\lüneccim ve hametle bera~r bana Yicdan acısı ,.e. 
kimyager olduğa için zehirler arasın. ren, fakat Kontu size: Onu öldürmi -

da aradığı büyük iksiri gökte, yıldız· yeceksinfz demfk için huzurunuza be. 
Jann arasında da arıyordu. ni çıkaramıyacak kadar olan duy . 

Yıldızlardan istikbali okumak o.. gular ruhumu kapladı. Onu itham et. 
tiğinizi doyduğum , ·akit bütün yap • 

ll'lln için çok basit ve idi bir şeydi. O tığım i§ kendi kendime ağlamak ol • 

daha büyük ve daha yüksek şeyler a . du. Çünkil üzerinde tuhaf bir tesiri -
nyor, \'e istikbali keşfetmefe çahşı • nlz \'ardı Katerin. Siz benim için ne 
,.ordu. metres ne de kraliçe idiniz. Siz bun.. 

Bugünden, yarın ne olacağını bi. lann çok üstünde, dimağımda yerle

Jen bir adamın elinde ne müthiş bir şen ve düşüncelerimi darmadağın e _ 
sfllh bulunacaktı. Ve egwer bu da derek onlan istediği gibi kullanan, a m, 
istediii kadar altın yapabilirse bu beni idare eden bir \'arhkdınıı. Bu gi
siJahı kullanmak için ne kadar büyük bi hadi.ı:;elerin birçoklarını daha bili _ 

bir kuvvete sahip olacaktı. rim. Sizi \"Ücudumdan çıkarmağa ça-

Ruj ·ı rl b k ti ld d lıştığımı söylersem şaşmaunnıı sanı J ye u uvve e e e ece • . 
.&fn kat,. tt i idi v ı.. rım. Bılhassa hu son zamanlarda yıl • 
5 e , sure e em n • e e~e -
riya gecelerini yıldıılan incelemekle dızları sorguya çekerek şUpheli Ce\'ap 

lar aldığım zaman yeniden Umide ka. 
r~riyordu, ve hesaplarında mütemadi 

pılmağ'a haşlamıştım . Yani ikinizin 
yen aldandığı zaman elindeki kalem 

arasına girmeğe ve oğlumun öldürülU 
parma •• • ~ ... 11~ arasından yeis ile dü. şüne engel olmağa karar verdim. 
şUyorda. 1 • ~ Hatta madam, demin onu vurmak i.41 -

Fakat hemen yeni bir kuvntin te-

81rile bu halli imkAruııı hesapların içL 

.. dalıyordu. 
Şfmdt bu yorgun dimağın hayal. 

Jerle ufraşmasını gayet normal bula· 
hfllriz. 

te;,eydiniz muvaffak olamıyacaktınız. 
Çünkü o vakit onun yaşıyacağına f na. 

nıyordum. Şimdi iee <ilettfini bi1iyo· 
rum. 

Müneccimin gözü deiitmİ!J tuhaf 
hatta biraz korkunç bir Jı .ı> t ~ ' -· - • 

yen bir ne\'İ parkın köşesinde Kate -
rinin emri ve planı üzerine bütün bu 
muhteşem binalardan bugüne kadar 
artakalan bir sütun diktirmifti. 

Bir kule teklinde olan bu sütun 
bilhassa kraliçenin müneccimi için 
yapıhnıştı. 

Yukarda söylediiimiz iki gölge bu 
kuleye doğru gidiyorlardı. Gölgeler 

dedik, çünkü Rüjjfyeri ile Katerin si. 
yahlar giymiş olduklarından birer 
gölge gibi göriinüyorlardı. 

Kaurinle Rüjjiyeri kulenin altın. 
da durdular. Müneccim cebinden bir 
anahtar çıkararak ufak bir kapıyr 
açtı. 

Her ikisi de içeri ıirince dolam • 
baçh olarak kulenin taraçuına çıkan 
mcrdinnin altbaşında bulundular. 

Burada odamsr dar bir yer vardı 
ki Rüjjiyeri dürbün, pergel gibi ilet· 

lerinl buraya yerle§tirmiştl. Bu odada 
eşya olarak kitaplarla dolu bir masa 
ve iki koltuk bulunuyordu. 

Buraya hava Llhaş sokağına ba • 
kan dar bir mazgal deliğinden giri • 
yordu. 

işte Alia dö Ltiluü gözetlemeğe 
memur edilen Lora bu deılk yoluyla 
Rüjjlyerl ile temasta bulunuyordu. 

AIUı de kraliçeye gönderilen ra • 
porlarr sene bu delikten atıyordu. 

Ve Katerln aşağıdaki tezkereyi de 
gene bu delikten almıştı : 

"Bu gece saat ona doğru Alis mü. 
him bir zl)·aret kabul edecektir. Yarın 
slıe tafsilAt verecetim.,, 

Rüjjiyeri kulenin kapısını kapa tn· 
kapatmaı: 

- Bir rtık yakayım mı hatmetpe · 
nah? diye sordu. 

Katerin ce\·ap nrecek yerde mü • 
neccimin elini tutup !lusmasını anlat. 
mak ister gibi sıktı: 

Hakikaten bu sırada sokakatan 
kuleye doğru yaklapn ayak sesleri 
duyulmuıtu. Cok mahir bir polis ol -
duğu gibi kadın ve erkek bir ~k po. 
lisler ve casuslar idare eden Katerin 
dö .Mediçi sevkitabii ile bu ayak ses -
terinin Ali.si ziyaret edecek olan kim
seye ait olduğunu hissetti. 

Kraliçe deliie doiru ilerliyerek 
adamı görmeğe çalıştı. Fakat karan.. 
hk pek fazla olduğu için bir şey gö • 
1·emedi. Bu sebepten mazgalın önünde 
söyliyecekleri duyahillecek şekilde 
yer aldı. 

Bir casus için kulak, gözden daha 
sağlam bir vasıtadır. 

Ayak sesleri yaklaşlyordu. 
Rüjjiyeri omuzlarını silkerek: 

- Sokaktan geçen yokulRrdır, 

Sözüme inanın haşmetpenah, dedi. 
Sesini o kadar yükseltiyordu kl 

dışarda bulunanlara işittirmek lste • 
dlğf zannolunurdu. 

Katerin, müneccimin yüzünü ea • 
rnrtan korkunç bir tavnla : 

- Sııli! dedi. 
Sokakta yiirUyenler şüphesiz ki 

gözetlendiklerinden habers iz idiler. 
Bunlar kuleye "' deliğe uzak olmı • 
yan bir yerde durdu1ar. 

Ve kraliçe. anlatılmaz bir )elsle 
tltriyen, kendisini de şiddetle titreten 
bir trkck sesi duydu. 

Ses: 
- Sizi hurada bekliyorum. Jıu yer 

dtn hem 1'raverson hem de !Aha~ so· 
kalhnr nynf ~amanda g~b'.ttllyebilirim. 
Kimse benim engel ol u nmdan kurtu. 
)arak yeşil kapıya yaklaşamaz. Son 
derece bir emniyet içinde bulunacak • 
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Polis hafiyesi X:9 yahud Deksterıslahıhal etrniş· bir haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Xevyorkta hulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki hazinesini çal" 
ınak üzere olduğunu haber vermektedir. Fakat Maroninin adamları 1\lişeli öldürüyorlar. Ye sırlarınr bilen Mişe1in krz kardeşi Şila.rı da takip etm:?ğe koyu Juyorlar. 

X :9 Prens Abduliahı haydutların e lindcı! kurtarmayı kar~rla~tırryor. Bun un i~in haydut kıyaietine girip onlarla bera bcr ra lr~mağa lıaşhyor. Fakat Şilanın hizmetçisi l\lari a bta Ilıkla ~ :9 
u C'~e ,·criyor. X :9 kaçıyor. 

Prens Abdullah da bu sırada müceYherat kolleksiyonunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler bundan endi~e ediyorlar. Fakat bu endişelerini be1li etmek i~temiyorlar. Halbuki Maronl 
Prens Abdu11ahın vekilharcı olan Aliyi de elde etmiştir. Şimdi de X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini ara~tırryor; 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu hnrnya uçuruyorlar. Fakat X :9 )anında bulunan şişman Jorjla birlikte paraşütle evin üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kend'
:;:ini ölmü5 gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

PARDA YA ·ı . ttı.o~ro 
,........__. ___., __ ~~~~--~~~ 
srn ız .. özlerini söylüyordu. 1 

Bu sefer bir kadın sesi cevap ver
di: 

- Hiçbir şeyden korkum yok kont. 
Rüjjiyeri sarararak: 
- Deoda ! diye mrrıldandr. 
Katerin dö l\fedi~i de: 
- .Jan Dalbre ! •. Sus dinliyeyim. 

sözlerini ilave etti. 

Kont dö l\lariyyakın sesi tekrar 
duyuldu. 

- I:. te kapı budur madam bakr
nız. Bahçenin içinde bir ışık görünü. 

yor. Şüphesiz Alis tezkerenizi almış -
tır. Sizi bekliyor .. Ah madam. 

- Niçin titriyorsun oğlum? 

- Birçok acı tatlı , ·aka1arla öm. 
rümde bu geceki kadar büyük bir 
heyecan yaşamamı tım Diişiinünüz 

ki bu anda biitün hayatım, bütiin sa. 

adetim bir pamuk ipliğine bağlrdrr. 

Her ne olursa o11'un, b<.'nim için kat -
)andığınız hu zahmeti hiç bir rnkit 
unutmıyacağım. 

- Deoda, seni öz oğlum kadar sc,· 
diğimi bilirsin! 

- E\'ct kraliçem bilirim, Heyhat!. 
Bu lütfü, ben başkasından görecektim. 
Rakınız madam, tahta köprü yanında. 
ki e\·de buluştuğumuz zaman annemin 

bc"li tanıdığını, heyecanımı gördüğü -
nii , ruhumun yarasına dokunduğunu. 
kn,' :-in acılarını anladığını düşünii · 
~-;o~··- 1 Gene ağzından hir şefkat ke • 
l'I"' ~(·. çıkmadı. Ve taştan heykel gi -
bi el_·· 7gusuz kaldı. 

Kontun göğsünü sarsan bir hıçkı
mk, Katerfnfn kol:ıfma kadar geldi. 

Kralf~nfn gözlerinde bfr lıiddet 

~ dü;ımanlık a1e,; yandı. 

Jan Dalbre, delikanlının düşün • 
cesini başka bir yola çevirmek için: 

- l'c ·aret! .. Umanm ki bir saate 
kadar seni sevindirecek olan haberi 
getireceğim dedi. 

Bu ~özleri ~öyler söylemez ~avar 
kraliçe.si hızla sokağı geçerek bu yeşil 
kapıyı çaldı. 

Bir saniye sonra kapı açılarak 
Jan Dalbre Alis dö Lüksün e,•ine 
girdi. 

.Kont dö l\lariyyak da kollarını 

ç:ıprMtmri göğ:::;ünün üzerinde ka -
vu~hırnrak kuleye dayanıp bekleme -
ğc başladı. 

na~ ' hemen hemen deliğe dokunu-
yordu. ı 

Sessizlik içinde birer hirer ge<:en 
hu uzun dakikalar içinde hu üç kişi 
neler düşünüyorlardı. 

!\tüner.cim: Baba! ... Krali<:e: An • 
ne: .. Ueoda : Çocuk!. Bunlar birihi r
lerin den yalnız duvarın kalrnlrğiy!e 

nyrılmı ., lardı 

Rüjjiycri, pek a~ır re fark celil -
miyecek bir hareketle Katerinin ko -
lunu delikten <;ıkarma~ına engel o -
Jacak bir ;:ekilde yer aldı. 

Acaba lrnlbinden nn~ıl müthi~ bir 
şüphe geçiyordu? 

I\:aterin daima, ke.skin ye kını 
sü lü kı. a bir hançeri yanında ta ı _ 
yordu ki bu da kraliçenin elinde' müt
hiş bir silahtı. Riijji)eri titriyordu. 
Çünkü bu hançerin ucuna kendi eli -
Je son derece tesirli hir zehir sürmüş 
tü .. 

Bu hançerle açılacak en ufak lıir 

yara ölüme sel>ebiyet Yerebilirdi. 
Kreliçenin hemen kolunu uzata -

rak vurmak düşüncesi aklından geç • 
mediği ne maJCımdii. 

Bununla beraber, Katerin de mU-
neccim ve Mnriyyak gibi sakin bir 
halde kaldı. 
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Saat on biri ye sonra on bir bu • 
çuğu <:aldı. 

Ölülere benziyen bu insanların ne. 
f c.:;lerini bile his .. ~etmek imkansızdı. 

Nihayet geceyarı~ını anlatan saat 
darbeleri tunç aki~derle inlerken Na -
var kraliçesi de Alis dö Lüksün evin. 
den çıktı. 

Boynunu uzatmış, ıstıraptan bit • 
kin bir halde kalmış olan kont, bir a
dım atamıyarak onun geldiğini yak _ 
Jaştığını gördü. 

Katcrin dinlemeğe hazırlandı. 
Fakat Kont dö Mariyyaka yakla -

şn:1 Jan Dalbre sadece: 

- Geliniz oğlum, hemen konuşa

cak bazı şeylerimiz var .• dedi. 
Ve ikisi de uzaklaştılar. 

Onların . uzaklaşmasından sonra 
Katerin: · 

- Şimdi ışığı yakabi1irsin dedi. 
Müneccim itaat etti. Gerçi eli tit. 

remiyor Ye bakışı sakin bulunuyorsa 
da yüzü mosmor kesilmi ti. 

Katerin onu dikkatle süzdükten 
.!'onra: 

- Zannedersem onu öldüreceğimi 
sandın? sözlerini .!'Öyledi. 

- Evet!.. 

- Bundan mı korkuyordun? 

- Bundan korkuyordum madam! 

- Sana onun ölmesini istemedi • 
ğimi söylemedim mi'! Bana faydasr 
dokunacaktır. Demedim di? Görüyor
sun, duyduğumuz şeyden sonra 
yaşadrğrna göre hen onu ö1dürmeği 

düşünmemiştim. Sen de duydun değil 
mi? Bana gelince, ı:ıöz1eri hala ku _ 
laklarımda rın lryor. Rt-nc, annesi ol • 
duğumu o lıi1iyor. 

l\lüneccim <.iUStu. 

- Bu ana kadar ben de şüphe 

içinde idim. Fakat şimdi, artıh her 
şey bitti. Ağzından duydum. Biliyor 
Rene! 

Katerinin bu sözleri Rüjjiyeriden 
başka hiç kimseye tesir etmezdi. l"il -
kat müneccim kraliçeyi iyi tanıyor ,.e 
iyi biliyordu. Metresinin sesi kendisi· 
ne o kadar müthiş geldi ki, gözlerini 
yere dikerek karşısında sakin bir ta.. 
Yırla söyliyen kadına bakmağa cesaret 
edemedi. 

Kraliçe, kederli, ağzı kısılmtş, ha· 
kışları kontun gözden kaybolduğu ta. 
rafa dönmüş olduğu halde !'Öze baş. 
Jadı. 

- Artık korkacak hir şey kalma • 
dığını görüyorsun. Benim seygiJi Re.. 
nem, babalık duygularınla ha baŞa ,.e 
rahat olarak kalabilirsin.· 

Rüjjiyeri titredi. Yüzünü kaph • 
yan sarrhk daha fazla arttı. 

- için rahat etti değil mi? 

- Hayır madam. Çünkü, oğlu • 
mun öleceğini ve dünyada hiç bir kuv. 
vetin onu kurtaramıyacağrnı biliyo • 

rum. Hiç bir şey madam. Ne benim 
se,·gim ye ne de sizin kudretinii?:. 

Ila)Tette kalan Katerin, münecci
me tuhaf bir bakış fırlattı. 

Sonra bir koltuğa oturarak han • 
çerinin altın zincirilc oynamağa baş. 
lryarak: 

- Niçin? Ilunu bana anlat! .. dedi. 

Rüjjiyeri doğruldu. Yüzünde bir 
güzel1ik hatta bir ihtişam vardı. l\fü -
neccim bir şarlatan değildi. Karışık 

yaradıhşlr, en müthiş işleri itira:zsı~ 

kabul etme~i bakımından zayıf ahlak. 
Jr, ynl:uz kendisinin hiç bir .suretle 
dü~ünemiyec~ği cinayetlerin yapılma. 
masınd:t pek katr kalpli, kendi haline 
tcrkedildiği zHman merhametli, kra-


