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. t~pıantısında • • / Fransanın Türk dostluğuna 
Baldvın kabınesı güvenmesi bir budalalıkmış ! 
Belki ademi itimad reyile de V<aılfilOoş lb>Dır zDhntiy®it taşodoğo göırüleını lf>lYI se1Faıret 

~atnbn bu ınetnceye va1rmalk D«;llii1 
karştlaşacak 1 Aleyhimizde söylemediğini 

konseyin sulh sartıannı konuşacağı bırakmıyor! 
sanılmıyor 

~ir Scwwcl Hor, Jsı:içrcye tatılım geçirmeğe gitmeden önce M. Ltiı.Jal ile bir. 
likte çabuk bir öğle yemeği yiyor • 
(Yazısı 4 üncüde) - Leh Karlkatllrll -

~Türk Ermenileri 
Eiu sabah Beyo{llu Ermeni kilisesinde 
toplanarak Musa Da~ında Kırk &ün 
Pilminin çevrilmesini protesto ettiler 
Musa dağında kırk gün filmi· yetlenmektedir: 

llin çevrilmesini protesto etmek "Biz Türk ermenileri yurdu-
..... 1 .... - ...J:t - . 1 • • t - 1- ! - ---· -:.1- - --- ... ft T:: ... 1,1::~. n.,,1- 1-~ - -
bu a&bah saat 10 da Beyoğlu ki- çözülmez bir bağla ağlı bulunu· 
lisesinde toplanmı§lar, bu h&di- yoruz ki bu gibi şeyler ıevgili va· 
ae kal'§ısında heyecanla teessürle· tanımıza ve milletimize olan bağ-
l'İni ifade etmiılerdir. hhğımızı zerrece sarsamaz. 

Ayrıca lstanbul gazeteleri vaıı- Bugünkü uzağı gören değerli 
laaile de nefretlerini bildirmeğe cumuriyetin bu gibi hadiselerin Ö· 

karar vererek bir protesto sureti nüne geçmek için azami kuvvet 
hazırlamıtlardır. ve vasıtalarını kullanacağına e. 

Protesto sureti şu şekilde niha· miniz.,, 

Tramvay derdi 
günün derdi oldu 
1 - Dün lstanbu l luların bilyil k bir kısmı 

tramvaylara binmedi 
2 - Kontrol yUzünden yol alamayan 

arabalardaki Boğaz halkı son va
purlarını kaçırdılar 

S - Bütün arabalar Jşled,ğl halde kafi 
gelmedi 

4 - Hu karışıklığı bir An evvel netice
lendirmek ve hiç olmazsa otobils l 
işletmek lAzımdır. (Yazıaı 2 ir.cidc) 

Şehrimizdeki Fran_sızıa_r: ."Bu_ haber 
ı ihtiyatla telakki edılmeııdır,. dıyorıar_. 

Fransızca Lordr adında bir gaze· Türk Milleti halim ' 'e çalı~kanmış. 
tede memleketimiz aleyhine olmak Türk hükumetinin bir kaç yüz kilo' -
şöyle dursun Türkiye ile Fransa ara.. metr~lik yol ve şimendifer, bir ka' 
sındaki münasebetleri bile şüpheli fabrika, ıssız yerlerde bir miktar iğ· 
göstermek istidadında bir yazı neşre. renç bina yaptırması, mucize addohı .. 
dilmiştir. nup haykırmaya vesile veriyor. 

Bu yazı bir kari mektubudur. Ve Halbuki İstanbul yıkılıyor. Sal\.at 
mektup içinde Fransanın Türkiye el· karlar, bir hayli iz'aç edilip '·arlan, 
çiliği katiplerinden birinin bir mcl< - yoklan ellerinden alındıktan sonra 
tubunun sureti görülmektedir. kovulmaktadırlar. 

Kari, Lordr gazetesinde Türkiye. Yabancılar tehzll olunuyorlar 
) ye dair evvelce neşredilmiş bir maka- Dostum bu yaz Paristeydi. Bun& 

le doJayısile diyor ki: benzer daha bir çok şeyler anlath~ 

Cumhurreiri seçilmesi çok 
muhtemel olan Beneı 
Çekoslovak 

Cumur başkanı 

Mazarik 
Ds'll:n'iFa et'ltn 

Cumur başkanll§ına 
Senesi Tavsiye 

etmiş 
Çekoslovakya Cumur baıkanı 

Mazarik istifasını venni§tir. 
Mazarik'in iıtifasını vermesi • 

_,.. • •'-•r ~ ..ılr ;~t;v-· ... ,,,_ ' &U.O\.o;o. ,..},.. 

tudur• 
Yeni Cumur Ba.tkaru seçimi a

yın on sekizinde yapllacaktn-. 
Mazarik 85 yaşındadır· Kendi

si çekilirken, şimdiki Çek Dış Ba· 
kanı Benes'i Cumur başkanlığına 
tavsiye ebniştir. 

HABER'in 
BEŞİNCİ 

VILI 

Sayın okuyucularmuzm günden sUne ' 

artan Rltı.kolarile lstanbulun en çok satı. 

lan ve okunan b1r gazctcsı olarak be§inci 

y:ılmıım basmamız, HABER'! bu değer 

biçilmez altı.kolru'a fmktuı nlııbcUnde kar. 

§Jlık verdirmeye aevketu. 

Bu karıılık "HABERiN betine' 
yılı hediyeleri,, olacaktır. 

Hiç §Uphe yok ki, otındiye kadar HA. 

BER'l okuyanlar, ond4ll böyle bir karoı. 

lık görmek 1çtn okumayorlardı; onun a. 
çık a!SzIWUğUDll aevdiklert, Cumhuriyet, 

hak ve halk için çall§tığnu bildikleri için 

'Türkiyenin mevzuubahs olması Fransız hariciyesinin djrektiflerlnl 
münasebeti ile Tilrklyedeki Fransız takip eden Fraruıız sefaretinin tesiri 
elçiliğinde kAtip olan dostlarımdan haricinde, orada, gizli bir nüfuz tesir 
birinin mektup suretini de gönderiyo. gösttriyor. 
rum. Bu satırlnr, bir yazı mevzuu o. Bu nUfnz, Tilrkiyeden gelip ge -
lurlarsa, bu zatın ismini kanştmna • çen radikal sosyalist nazırların tesi
manızı dilerim. ridir. Bunlar, Farmason Türklerle 

Türkfyedeki Fransız elçiliği kAti- bağdaşmıştırlar. Franı,,z rühban ve 
binin gönderdiği mektup şöyledir: misyonerlerile mücadele etmek imkA -

"Türklerle münasebetimiz gittik- nmı elde etmişlerdir. O misyonerler 
çe güçleşiyor.. Almanların ordu ve ki, TUrkiyedeki maned tesirimizi onla 
kültür sahasında mütemadiyen geniş.. ra borçluyuz. • 
]iyen nUfuzunu bir tarafa bırakalım. Türkiyedeki sefirimiz, bütün bu 
Çünkü nskeri mütehassıs ,.e hocaları. olan bitenden Türk bakanlarma şika. 
mızı zorla kalml ettiremeyiz. Fakat yet ettiği zaman yüziine gülü\"erilmekle 
Türk matbuatı bize karşı şaşılacak iktifa olunuyor. 
\lçı.r""Ca" sumıreı gUı;h::ı l,-or. 1\1. '.M\. t;öruyo ı:s.unuz yat A:ıb dnc;hım. 

vale açıktan açığa irtikAp isnad e - gfidülmekte olan budala Tilrk dostlu· 
derek hemen her gün gazeteler hücum ğu cer.eynnile mücadele etmekte hakli 
ediyor. Fransanın, ttaJyan - Habeş imişiz." 
daYasında uzlaştırma taraftarı olma.. Şehrimizdeki Fransızlar 
sı, onun aczine kararsızlığına atfedili- ne diyorlar ? 
yor. Türkler, biz Fransızları, rnillt Şehrimizdeki tanınmış ve salahf .. 
sermayemizi idare edememekle Ye me. yettar Fransızlardan bu mesele hak • 
deni milletler silsilesinde altıncı, ye. kmda tenen•ür etmek istedik : 
dinci derecede gelmekle itham l'diyor· - Böyle bir yazının bir Fransız 
]ar. sefaret müntesibi tarafından yazıl • 

Bu hücumlara Pransıı gazetele • mış olmasına ihtimal \"ermiyoruz. Bu. 
rinin Yerdikleri ceYaplar nelerdir? nu kaydi ihtiyatla telakki etmek Ja • 
Bir takım eşek saçmaları.. Türkiye, zımdır. Neşriyatından re,·kalade mü ... 
terakkinin en önünde yürüyormuş. teessiriz ı dediler. 

ı okuyorlardı. Dr. Sgurdeos'un cenaze merasimi 

Ö·· 
,. l(n Çapa Selçuk Kız San' at mektebi güzel bir müsamere ,,,. }' 

' ukardaki resim bu müıame rede piyeıi tem6il eden 
lardan birini makyajını yap_arken göıteriy_or .. 

ver mi§· 
hayan· 

Fakat HABER'I, bugUnkU vaziyete yUl 

aeıten sebebin okuyucularmm bu alAka. 

aı olduğu dl).§tlnUIUrae kendilerine böyle 
hediyeli bir mllsabnka tertip ederek borç 

lanmw ödemcyo çalışmamız yerinde bir 

hareket görWeccktJr. 

Müsabakamız çok alakalı vt! 
çok basit olacaktır· Fakat bunun 
teklini hemen söylemiyeceğiz. 

İki gün evvel bir hastayı muayene ederken dü~üp ölen tanın
mış doktor Sgurdeos'un cenaze merasimi dün yapı~mıştır. Cenaze, 
doktorun Beyoğlundaki evinden kaldırılarak Aya Triniti kilisesin· 
de dini iyin yapıldıktan sonra aile metfenine gömülmüştür 

Cenaze merasimi çok kalabıt lık olmuş, Türk ve ecnebi bir çok 
doktorlarla ecnebi sefaret erkanı ve üç binden fazla halk bulun mut· 
tur. 

~~~\dln"ş~!:~01r;;!~ Dün Habeşistandan 
, 1240 lir; 1 gelen lstanbullu kadın 
1 Değerinde Orada g~r.düklerini Haber 
1 muhtelif eşyadır muharrırıne anlatıyor 

<Yazısı 10 ncü sayfada) 
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I(!~~~:. Tranıvay derdi 
s~~~?:~~~::!v• günün derdi oldu 

•OrQlecekleı 
Antakyada çıkan (Yeni Gün) Dünden itibaren polia mari • bü;rük bir kısmı, kontrol mak.. • bu nizamname enel emirde tram-

ı.-..i, SariTftJ• aiden Türk h• fetile tramYaJlar takı bir surette dile r.ollarmdan alıkonulan tnm- vay adedinin tehir halknu lafıma· 
y.tinin oradaki faaliyetine dair lcoairol altına almmıı, herbanıi •aJ arahalarmın ıeferlerinden ıeri ia ki.fi olmadıiı neticesini çıb.r 
ıa malGmab nakletfaektedir: bir araba19 nizami had olan 28 kalmaları yüzünden vapurlarmı llllflır. Yine bu itlerle alA .. dar 

"Sa'ftallhrar,, m verdili ha- kitid• fuluımn binmeıine mü- lmçırmıılar Ye çok·mütkül bir ya· bir zatm deditbae balubra tram· 
berlere ıöre, Yüce komiıerliktf! .. ade edilmemittir. ziyete d6tınütlerdir. vay hatlanndaki elektrik cereya-
Koloael Baron Ye . emniyet di - Eminönü, Sil'keci, Karakö7, Te Hele ıecenin OD birinden IOD· DIDID kun-.ti de tirketin daha faz 
rektarü Botidle Türk delepleri pebqı,T~im ıibi tramyay du • ra Yübelc kaldmmın dün geceki la araba itletmeıini imkansız br 
nin iftirakile bir toplantı Japı\- rak 7erlerinde yer alan polis. me- kadar kalabalık olduiu bir ıüne az rakmaktadır. Şu halde J&pdmuı 
mıfbr. murları ~ ~ tatbikine ne • rutlanmlfbr. Tramyaylarda Driif. gereken en doiru hareket tram • 

Yayılan bir habere göre, Tür~ zaret etmııle~ır·: külitla kartılatacaldarmı bilen • vay hatları üzerinden otobüs it • 
heyeti, Türkiyenin ıınır ve iç em· Bunua netıceamde pek çok ka- l 1 )etmektedir. Esasen otobiil iflet 

h rıtıklıklar ...__ ..x..t . b" k er ve Beyoilunclan etaabula cl6n 
DİJetİ için ududa yakm 7erlerde _, •- ennıt ır ço k buri inci bul I mek imtiyazı belediyede oldujuu 
olman Türkiye kaçaklarmm içe- yerlerde balkla polia ve biletçiler : k:~ :.. ~b "~~ ar, dan bu it kolaylıkla bqarılabi • 
riye alınmaları için bir teklifte arasında miinakaplar olmllflur. d" ırme · etmıt er • lir. Halkı Jine etıkiai ıibi tram • 
'lnıhmmut ve bu zararlı adamla- Hatlarda itliyen tr.mvaylann, ır. vaylara tı)dDQ tıklım istif olmak-
rm bir de li1te1ini vermiftir. Liı- halkı t&tnnaia kili ıelmemeei ne Dün yalnız ıece delil, s6ndGz tan ve ıimdiki ıibi 1Utlerce yal-
tede Hacoafa ile kabilesinin dr. ticeaincle tramY&J durak Jerleri de hallan biiyüık bir lmmı itlerine murun Ye qujun altında bekle 
adı vardır. ıörülmmıiı bir tekilde kalabalık J&Yan sitmiılerdir. yip ııhhatinl tehlikeye dütiirme-

/ 15 tLKK.Un)N - mi 

Ekmek 
tıvatıarı 
Yarın belediyede 

yapılacak toplaat 
indirilecek 

H•lll üm .. lnln ., .. lla 
'•"" ..... it et111ı,or 

Dün fırıncılar belecliy91e dlll!llJ 
rılaralr çıbnlacak olan halk-Pft 
metinin halituı 1ıea.uı.s-~g;w 

tılmıı, nasıl piıirileceii ne """" 
de çılranlacaiı bilcHnlmiflir. 

Halk elanetlnln dolma kll'lll'j 
atıı.c.tı ...W.,or. Y aım 
bqkanlıiı altında toplanMak • 
lan daimi endimen, fipt .... 
tetkik Ye francalanın birinci, ~ 
ci nevi ekmeklerin fi7atlarile 
ilkte ı..tk elrmeiinin de fip 
teabit edecektir. 

Francala, birinci ve ildncl 
vi ekmek f°IJ&tlan 
Francaladan :tO para diler 
melderden 20 ter para •ıüı· .-.. ..:.iilr.ı 
muhtemeldir. Heyetle yüce komiserlik arasın ve tramvaya binmek için aaatler Diler taraftan vali de hll& ft• ıinclen, vaktini lraybetmeainclen 

da lroınqmalar türüp ıitmelrte ve ce nöbet beldiyenler olmuftm'. ziJeti tetkik etmi1e imkan hula • kurtaraW1ece1t- Ye arni z••ndas ---b-k-------,--r'"';:t" 
ba lroll1lflll&lann ıelecek haftaya saı. ... , dün ıece Boiua Ye mam'fbl'· belecli,-.,e plir temin edebilecek a 1 mason 
kadar dnam edeceii anlatılmak KadıköJiine ıiclecek 1olculardan Dtlntatbikedilmtil• hatlu.n yeıine çare 1-lur. DQn H•ıkevlne ••" 
fadaı. :-:--------------------+-----.;.______ kaydedlldller 

Mitemmim olarak verilen ha- Almanya - lnglltere Lokantacı Candan meydana çıktı Şereflerine htr de 
_!terlere ~re, iki doa~ hükGmetiıı ınğıii. __.ı;:H. Hıtier ve nezaret altına allndı . zlfalet verlJcll 

:e::.~ar;:ı;:: i~~::=! Silahları tahdit Veznedardan daha DünıeceBeyoiluHalkeYi_. 
mektedir. Şimali Suriyecle bulu- h kt raklı Ye aiizel bir topl.ntıJa ... 
nan 1luı Tlrki1e k~aklarmm iç V8 8V8 P8 1 hl h ne olmuftur. 
SariTeYe a1mma1anıım da iki hü- Meselesini glrD1tD r a be r Y 0 k ı...!.6!.::..~c11HallıdL11JaN'!!ff 
Jdlmet araamda katarlqbnlmak &erlin, 15 - lnsilia elçial Sir lerine Ter1Delen" .n.......:-- ... ~•çv...ı 
üzere 0!duiunu "Sawtullhrar,. Eric Phippein dün Mitleri sİJaftt Mehmet andan vezneda•a _.. .... 
pzetesı yazmaktadır. etlliİf olmaaı lnpterenin salh te 1 ' HalkeYi de aabık ma1aalara 

Türk heyeti beılranı Şükrü. -bbütü -pılırlren Lonclra k . iftar veren Abdullahın akrabası Ç&J zİJ&feti .ermif, "topılıuıııll~ · 
Lübnan emniyet direktariı BOtid ~ ı- ' on balaaan ...... eoaları HalW 

I~ ~i~-e Be~t polis mkerk,ezlde- ::-... ':!.-: ~- ve hemşerisi imiş .m...::.::~..u.. ..... 
rını •• ,,.~et elmlf ve mer ez er e tırken AlmanJ& ile tekrar anlat· Son bir •fta lçlncle fl)ırlmfzdıl Abdulahın akrabası ve hemferlaldlr. _,.,. _,, 
rnmt törenle lcarııl&Dllllflardır. ._,. taraftar olduia earetinde etnJU edea wenıb ftblar bir M,ım.et CandaDnl beraber otur • •e-:::· ~~=ütea~kilt ... ,...~ 

-...11ıır.-. ... .-.....ı • ' ' .an • -...u •• ~"'-•~Jl"- ~ uı.w,.t _.._..._._. ~ .... _ --- :!'!~-· u. ... _ 
-..~ ~ rr • a-' • ''va'T""- salda bulunan 'ff vfveti t••bU •eli· · seıe etrafmda şu aiı1eri aöylemtplr: il' toyle'f venntf, •e 

Beyruttan 7 kinunuenel tari· Resmi blldirit Hitler ile " ~ ~ ____ , ... ~ ~,,... d-1..h.,_ F'-L~ 1emiJeD bir etHttea moma Kuı•p • "- O ıece iftarda HU..)'ln Bil- ......,.....,. -- VMVI" ....., 
hile ADtalqada çıkan (Yeni Gün) Phippa arumdaki aamimiyet ve p.da,.. nlha)'et Yemftte ele birer ce.. ntl, Abclallala Tf' Mtbaeddea bafb tin Kerim cevap ftl'lllİltb'· 
ıazeteaine yazılıyor: emniyet haYaama itaret ederek set balmun'lf, •hfretleri ve bqlana· Yan.• •inde ıeae Abd .. llallla MelL. Dünkü toplantıda buJmen 

Bmada bulunmakta olan Tür elçi ile Mitlerin aillhlan tahdit elan ~ euarh llldlleler bir ttlrUi medin hemterlıli olall dlrdlacl bir m aabıık mucmlarm i.,l•ltrl flll 
kiye emniyet direktörü Şükrü ile meselesini ve bir han paktı Ja· •1•ml•u•ı•11tır. C..tlerln llattln.. phm daha Tardı. Sut ""9de Yanas
ıörüpnek üzere Beyruta ıelen pılmuı meselesini slrüttftlderini de ....... ~iv hnlarm ka&. · ı,. Hlile)'la Hflsntl beraberee nden 
Türkiyeaia Kudüs bqkonaoloeu bildiriJor. Fakat hu iki meselede du d)'ade bir cinayete karua sittlk· pkblar. Geeeyanm AlMl•llalı ,alım. 

ha · H be lerl netleednf Yermektedir. ca eft dindL Saat 8Çtle 41e BlleJin 
ma....lline aYdet etmiftir. a .. Alman7anm timdiki ı8zc6 rolü Budu bqka Galata )Ml8tanfJld Htlsn8nin kardeşi oldaianu llnadL 
TSildiliae ıöre, Kudüs konaolo nü terketmeye hazır olmaclıiı tek TeDeclan Htlaeyhı Blsntinfln bir tar. timiz bir adam otomobille pldL Ab.. 
au Atatürke yapılmak iatenen rar edilmiıtir. il ortaya ~akmaması, ba zavallrDnl dallahı alarak röttlrdtl. 
aaibate dair Filiatin hülr6metinin Habet _ ltaı,an harbinin IOll da 1* cinayete hıtu slttllf l 0

t>heal Abdallala parum bir pactt. Mftmtı
yapblı tahkikat hakkında direk· alclıjı durama haJNt eden Hitln 111 slttlkçe kavvetlendtrmektedir. ten ark 8* para alırü. Nadiren mea 
tire malGmat •ermİflİr. diler meselelerin halledilme za- Bflleyln Bllabb alim efradı leketf olan Kayaeriden para alırdı_ 

Gen. menUba bildirildiiiae '8aDI ıelmedili b•atindedir. dfln telsraf)a Nafta büuhtrna hq- Ba ifade timine Y•• ...uea 
1ar-, TlrldJ9 •lkGmetl Flllath ---------- nrmqlar •• HlllleJI• Hlkmtlnfln ba. adam u nearet altla& almllqtır. 
_ ...... Lomi...U-=- -:.ı--1.uu hl: ~ 

1 
lanmuı için yapılan arqtrnwaya iL Abdallahm •erdlit ifadeler bfrL 

ı- & •- •vuu..-..... la slyade ehemmlyet 'ffrllalBi I~ 1Jlrln1 tllta~. Bnell lftan 
mektupta taiJraatçil• Ulrlrmia ,. rlea etmtılerdtr. evlerinde yaptikJarmı alyl .... •14• 
yapılan tahldkat ye ele pçirllea · t Diler taraftan dila kayboldutuna fa halde timdi lokantaeı Mehmedln 
nrak Mklnnda nemi maltmat B. takı•larJ JUdılmıs lekantaeı Melamet Candan em.de 1&Pllll oldak1an anJatrhmf .. 
tal i · balanm111 ,.. nesaret altına •lmmıt • tır. Polis •• ftle pk dikkatli •larak 

ep etm ttir " maclannda br. Anlqılclıima aöre Melunet Can .. aJAkadar olmakta •e lllkı bir ketamL -=='~--=:----:-"lr--=--~ 

Çlngeneı r 
Belgrat civarında 
Ktlçftk bir kızeatızı 
dllenelltte ıarasın 
diye kir etmlılerl 

Ameribda çSa'n San Fran • 
ıielco ıazetetinin Belpaddan al • 
dıiı bir habere sire Stalat yakı • 
nmda ç!qeneler iki küçiik laz ça· 
)arak bir tanesini "dilencilile da
ha iyi JU11&bilmeti için,, kar et
miıler, diler kızın ,azlerini kar 
etmek üzere iken ,.ablanmqlar • 
dır. 

Bu iki ldiçük kız, T sura Radiç 
isimli bir kıiylüaiin çoculdandır. 
Çocuklarmm b~imnı ee • 
zer ıemıa, kö7lü hemen mnıtaka 
poliaine bat Yal'lllUf Ye çinaae
letin çers.ı.ine tam ...... nc1. 
1etitilmittir. 

• lmrlaıdan Verika ialmllei 
l taı 1 I• flıbt Fallinka adın. 
dairi ltelri küçük kız kar kalmıı 

Çİllpilıeler ap cesa ıörecek· 
ı.cur. 

........ ~. 81aı,, Pwr, dan, kaybolan TUMdara iftar nnn yet muhafm etmektedir. 
EJtlll ..... 

B11 tümlan UUlllda db ilk 
maçlanaa deTUI ldllmlftlr. Tümm 
....... ,...... Galatl•r&J. Au. 
.... map '1-0 GalatlaraJ'DI plbJ . 
Jetlle lıltmlfllı'. 

Gbtt -Topbpı .. pm ı--o Qt. 
Def kuaamfbr. Glaet tünaı ...... 
it olmaclıfrnclan hOkmen maf 16p adde 
dllmfttlr. 

Fenerhah~ staclmda ise Feaer -
Vefa ••pıtı Peıaert.hçe 11--3 Sfiley· 
maniye - Byttp ma~ Eyttp Z-0 ka. 
za••ıtJa:rclır. 

Aellerı llaılır ....... .. mp·~-·lu 
Geçen hafta Heybeliada Deniz 

1'8eslnde başl11&D askeri mektepler 
aruındakf riiref pmplyonuının ne • 
tlcesl dfln Kuleli 11Beslnde yapılan 

mlsallablarla sona ...... Ye il ki · 
lecla Kaleliden Şahan, 11 kiloda Ku. 
lelidea 8Ure1)'8, 66 kiloda Kuleliden 
NL'aat, 71 kilo41a Kaleliden HalW, 79 
kiloda 'Maltepeden Mehmet, tr1 kOoda 
Kaleliden Bu16sf. ağır siklette de de. 
nls lfse.t•dea Fetld lllrlad om•tlar

Umumr tasnif neticesinde de 19 
)t11ft111a Xulell birinci, U pann1a De.. 
nlz lisesi fldnd, 10 p1mln1a Maltepe 
t•d, 1 puftn1a da Gedikli mektebi 
dirdlnctl olmuıJarclır. 

Deniz konferansı mozakerelerı 

lnglltere - Japonya 
Donanmaları müsavi 

kuvvette olamaz 
lnglltere, böyle bir vaziyette Uzak 
Şarkta zayıf kalacaoı için, mosavat 

tekllflne yanaşmıyor 
lngilizce "Deyli Telaraf,, ıa • , naı•ı MiM mllavi Mr ku••• .. 

aeteai Londra konferwmda Ja • lik olma, o uman Japon deniz 
pon marahhaalarma aynen bildi- kunedmi ı .. m.ı.na 111J1k Qls. 
rilmiı olan lıısiliz noktai nazarm. yawa alnderebllecekl.t ~,, .. 
dan bahaeclerek JaponJamn mü • tia ilci .ı.line balit olacak .. • 
.. vat iateiine lnsilterenin niçin meldir. 
taraftar olamıyacalmı ta yolda Bi•••leyh, Japoara .... 
anJatı,or: ftt eWe ettili taWlnle, l...U-.-

"Uzak Şarkta tehlikeli bir du- nin u.- Şarktak,i MlJ(lk __, .. 
rum hi.sıl olduju t.kdirde lııgil • atİDİ ~ ftlltlara malik 
tere, keneli menfaatini korumak olmaaı hiçbir uman miimkün o . 
üzere oralara, deab laınetlerinin 1-uJacalmr. Bamm içindir iri 
J&l'l•ından ziyade~ini ıöndereml • lqiltere Deniz Ba._nhlı, Japor 
yecektir. Eler JaponJ& donan • lann müıaYat dileklerine btİJ.911 
muı tonilito itibarile, lııailiz do- razı olmiJ.acak yaziyettedir .,, 

otomobll k•••• 
litlJtl• NarliJaa --~~ 

ı---. ............... 
clallala ... Ha,n,.,. :1ec11..-. 
...... tleld ..... .... .,.... ..... ,...... ...... 

Ha,n,. .... .., .... .....,. ... _ .... . 
VılUlnırken _ya" .., ..... v ..... 
CusıılJet __...... 
clumila...,_Sl•.,Jawllll• 
,....- M.w.le••••" 
nırken izerİDe fenalık • 
manpbn Oatflae ditm81, 
Ye belinin IMr inanlı YUdlf~ 
tedavi için Hueki 
kaldmlmqtır .. 
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GençDeır 
"-ahan oeneırde 
'hıak teşknBAto 
kurmallodır 1 Tasfiye 

l Bizim ıtbl lnkıllplar aeç!ren mem. edı·ıecek 
••tıwd• ıu içtima! meseleyle afra.. 

GöçmenLere dair yeni. 
talimatname qapılıgor 
Şimdi Çanakkale rnıntakasına 

llbııaktadır.: Yeni ahlAk prensipleri· C • ı 
~ llMlrT Eskilerinden ne gtbi fark. a m 1 er 
\lı=!d• blyle bir davanm orta- Kanunun tatbikatına 
~atılmam J!zımgeldfğinJ dDn yu· baş)enmaSI tÇID göçmen iskan edilmektedir 
~ B~ bu dallı budaklı işin emir verildi 
"''*bir yapra~ yakından g&ter
llıtfı ~hpcafnn. 

Göçmen itlerini bir kanunla 
dnir almıt bulunan Sağlık ba
kanblt, göçmenlerin yerleşmesi . 
iqe ve ibateleri, arazi ve tohum
luk tevzii ve aair huıuılan eıa · 
ımdan ve elde edilen tecrübelere 
göre teabit edecek yeni bir tali· 

nakliyatının en muntazamla.rm -
dan birini teıkil eden bizim göç
men itlerimizde zaman zaman 
bazı noktalarda yükselen ıikiyet 
ve itirazlara da meydan verilmi
yecektir. 

• • • 
OMakJar, cGsel bir çeşmenin ayeL 

ltt YUıb 1aşlarmı bozuyorlardı. 
IXnl bir maksatla yapılmış olan 

~ hayra.tın ~ntt.nden ihtiyar bir r.nt 
~ti. Galiba eamJden yeni çıkmıştı. 
~ dua mmldanıyordu. Parmaklan, 
'ttr alır tespihini çekiyordu.ihtimal 
0Jııc hal.slzlftue aönükleşen gC>zlerlnf 
lıarıtzıara bir An çevirdi Fakat, o, 
~ dtınyadan dyade ahretle meo
"ldft ... Hem, ihtiyarlık da, heyecanı
~ dondurmuftu- Belki eskiden olsa: 

- Behey afacanlar. Sizde din, 
'-a. yok mu? - diye haykırırdı. 

IAldJı -ıno~ derle!' korkuslle 
bfı. haftadan bert bere yerine kasket 
~· llJ'11lele başladıAı için, geçti, git.. 

fUBa bnt oldum: , 
Bakiden mahallelerlmlzde ~eşm6. 

t.a ll"la kadar maddi ve manevt her 
~~ bekçisi olan bu ihtiyar ve dindar 
~la.rdı. Onlann kendilerine göre 
'hl&lı prenslplerl vardı. Zıddına hare. 
~tt edenlerin llzerlerlne ferden yahut 
loptu olarak yürfirler ve mUtecaslrle. 
tfa hadlerini bildirirlerdi. 

Vilayet, cami ve meaçitlerclen 
cemaati olmıyan 't'ey& as olanla· 
nn wfiyeai bUkmdaki kanunun 
tatbikatma giritmi!tir. Bu lnmıa· 
ta ali.kadarlar& tebligat yapılmış 
ve il'k İ4 olarıak mimari kıymetleri 
bulunan camilerin muhafazuı .i • 
çin enelce hazırlanan liste bil • 
dirilmittir· 

Bu camilerden be.zılannm med 
reıe laımılan, 'batti. kendileri bir 
takım kimseler tarafından inal 
edilmekte olduğundan evvelki ak 
tam bunlara üç gün zarfında otur 
duldan yerlerden çtkmala.Tı lazım 
geldiği bildirilmittir. 

Diğer taraftan EWaf idaresi 

matnamo hazırlayacaktır. 

Son bir haftadır Çanakkale, 
KiJidülbahir, Maydoı, Yalova ve 
Gelibolu havalisine yerlqtirilen 
göçmenlerin v~iyetini bizzat 
mahalline giderek gören Sağlık 
Bakanlığı müıteıarı Bay Hüsa
mettinin tetkikleri bu talimatna· 
meye esas olacaktır. 

Sağlık mUıtepn bu seyahatin
de ihtiyaçları teabit etmekle be· 
raber gördüğü eksikleri alakadar
lara itaret ederek derhal mahal 
linde tedbirler aldırmıştır. 

Boğaz mıntakası göçmen yer· 
IeştiriJen mıntakalarm en verim · 
tisi olduğundan ve umumt harp · 
ten evvel buralarda bugünkünün 
üç misli fazla nüfus bulunduğun · 
dan buraya daha bir miktar göç
men iskan edileceği anlaşılmak · Bu auretle dünyanın bir çok 

yerlerinde yapılmıı olan göçmen de tufiy~e tibi tutulan cami ve 
~w•~~"~~------------~---------------
m baıka yerlere tayin ve tekaüt· V • T /... k ~1 k u 
=1erica!=:!:~ırm&kiçin ı enz va z ıar anun 

tadır. ,. · 

Tufiyey tibi tutulan cami Mtllevellller evkafa 
ve mesçitler il~ tekle göre ·~1 . beyanname vermeğe 
makt~dır: Tanht veya ~imari baaladı lar 
değen olanlar muhafaza edılecek • Y •• • • 
kenar aemtlerde bulunan tvihi ve Evvelkı ~n tatbık mevkiıne 

ima.rl h• b" '-et• lm konulan yena vakıflar kanunu-
m ıç ır .n.a7 ı.u ı o ıyan • • 

kıflannm da ayni tartlara tabi o
lacağı kanunda tasrih edilmiş bu
lunmaktadır. Bunun için timdi. 
ye kadar idareleri yalnız müte
vellilerin veya heyetlerin elind" 
kalmıf olan ekalliyet vakıfları da 
bundan ıonra evkafın müraka 

'.3 

kan Kusan hem
şerllerimiz varı 
Hüıeyin Cahidin eski nesirleri 

arumda "Tebdili Hava,, diye bir 
yazı vardır: Sılaya gidecek olan 
bir genç, tebd=Ji hava izninin kır• 
taıiye muamelesi yüzünden ölür. 
Akıamcının bugünkü yazısını o.. 
kurkeo aklımıza bu eski nesir gel• 
di: Kan kusan bir gencin şehri• 
mizdeki hastanelerde nasıl teda .. 
vi edilemediğini, yatacak bir ya• 
tak bulamıyacağı~ı anlatıyor, ve 
~yle diyor: 

"Sarayburnu Üe U ıküclar ara
sında aıma köprüden bahsediyo-ı 
ruz. Yeni C amiin gü%elliğini or
taya ,ıkarmak için meydanlar ar
mağı Jüıünüyoruz. Bunları kan 
ku•arak bakım•ızlıktan ve yok· 
mlluktan ölen gençlerimizi bura• 
larda teıhir etmek için mi yapa
cağız?,, 

Aleyhlmizdekl 
. neşriyata 
üzülmiyelim ı 

Fransanm Ankara sefareti kl .. 
tiplerinden biri, bir dostuna hita• 
ben ağız dolusu aleyhimizde bu• 
lunmuf. Bunları "Ordre., isimli 
bir gazete neşretmiş. 

"Türk dostluğunun bir haddl 
vardır.,, Batbğı altında bunlar 
basılmıt· · · 

Ercüment Ekrem, bundan hali~ 
ıediyor. 

Bize kalırsa: Bu mahalle ihtiyarlan zaptU rap
~ femtn ederlerdi Her pencerede göz
.. rt, her 150kak başında habercileri var 
'- Kendilerinin ahllk dftsturlan dı.. 
9'ıta çıkanlara aman vermezlerdi. 

ı d 1 k kuıı ı---'- nun ıonundakı nıuvakkat mad-ar epo o ara anı a.ca& veya . • 
k. ı k h 1 nl ı_ • deye göre mütevelhlenn veya 
ıra anaca , arap o a ar YfAI • h l • · ak fi 

ı ı. ı nd · t"f d ed"l mütevellı eyet erının, v ı a • 

Amerikadaki mahut filmlerle 
Fransadaki makaleler ayni tarih .. 

besi altın?a .. bulunacaktır. • lere rastlıyor .. Garp matbuatı, üç 
Gerek ıalam, gerek ekalhyet bet ıene mütemaaiyen bizi gök .. 

vn.kıflan mütevelli ve mütevelli •- Jere çıliardı. Bunlar med ve tak. 
araıK arsa arı an 11 ı a e ı e--·~Onların yerin~ ııecen bizden n · 

, ._.,-0ızım ve bizden eonrakl nes ide 
hfl1ıe bir ahi~ ve dl.sipltn bek_çUiğln. 
~ e&er kalmadı. Kasketinin güneş 
'1Perf arkaya dönük ihtiyar da artık 
~ manevi zatiıta rolünü oynayamL 

kt. uuuı hl .. .i ve kukuld T02İ7ctlcri, 
cıe rr. 

----o- hesap itleri, akar miktarı hakkın 
da birer beyanname ile etraflı 
malUınat vermeleri lazımdır. 

heyetleri dtinden itibaren ~vkıifa d' · b · 1·' ı d 
ır netrıya nın ıs ısna arı mı ır, 

beyannamelerini vermeğe batla ~ yoksa aksitesirleri mi? BAYRAMDA 

Devlet demlryolları 
ucuz sefer 
yapmıyacak 

Evkaf idaresi aorulan sualle
rin tefsire uğramaması ve cevap· 
ların tek eaaa dahilinde verile
bilmesi için bu beyannameleri 
bastrrarak dağıtmıttır. 

mışlardır. Bu beyannamelerin en H · .. b t · ı · 
k 

.. • . . . anı mune.se e sız şey ere ıca• 

~.,.. oynıyamıyacaktrr. ço uç ay !çınde evkafa ~erılmıt bmda bağıran, çağıran fakat içia 
olmaları lazım gelmektedır. için kızmayan ehemmiyet venni~ Bts " bizden gençler elbette, el

~d• fener, önllmüzde bekçi. dul 
dınlann evlerine baskın yapmak Devlet Demiryollan idareaı 
~den çok uzak bulunuyoruz. öte. 

Memleket~izdeki ekalliyet va 

Önilmüzdeki martın on beJİn yen kendisini' ü:ımiyen geniş yü4 

den itibaren evkaf m~rakipler~ rekİi insanlar vardır. Ben de, 
bu beyan!lamelerde verılen ma· hemşehrilerime bunu tavsiye ed~ 
lUınatı kontrola baılıyacaklardll'. rim: "itin berUdnln şahst işlerine burnu.. her yıl yapılan tenzilitlı bayram 

lll11111 80kma.k için, kafes arkalanna seferlerini bu yıl yapmamak ka • --~~-----------------------
taıen oturtmamız ldzımgelmez- ranndadrr. Buna sebep Ucret ta - Cnlversllede 

Fakat, mahallelerimizde, köyleri- rifelerinin eaa.aen çok indirilmi, talebenin devam 
~de ecdattan kalma nice eserlerimiz olmuı ve timdiki fiyatlann ev • 
~tdır. Çocuklar, büyükler, her gün velce bayram için yapılan tenzi. mecburiyeti 
~alan biraz daha yıkıyor, bozuyor. lattan de.ha &f&iı bulunmakta o • Üniversitede talebenin deva • 
ı4Şlannı eökOp kendi bahçelerine gö. lutudu:r. mım temin makse.dile kame usu-

tiiyorlar, kurşunlarım çıkararak 
~yJa satıyorlar. Yahut tamamile Yalnız, yolculann daha kolay· lünün tatbiki için tetkikler yapıl· 
~tm olarak, sırf tahrib sevki ta· Irk ve rahatlıkla seyahati için ila- maktadır,. Onivenitede devam 
-.ıe 111Yarlannı taşlıyorlar .• Ayni ve ıeferleri yapılacaktır. mecburiyeti bulunduğu halde tim 
;: &taçlan kesiyor; çiçekleri didik. diye kadar bunun tatbik edileme· 
ı.ı. • ham yemişleri yotuyor; yeni F sha f b lk da mesine sebep, ilave şubelere rağ-
~aıann tertemiz boyası üzerine kö~ e ne a r asın 
~ l men, dershanelerin hukuk talebe-
~ .,.. tebeşir rirüyor; parmaklık- yen tesisat sini almamaaı idi. Bilhataa hukuk 

Kollenılmı~ Jilet 
bı~ağı da satıyorlar! 

Son zamanlarda ,ehrimizde 
jilet bıçağı nevileri kadar ıatıcda 
n da çoğalmıttır· Bazı jilet satı • 
cılarmrn jilet paketlerini maha • 
retle açarak jiletleri kullandıkla
n ve ekseriya da pahalı jiletler 
arasına çok ucuz jiletleri koyarak 
satııa çıkardrklan görülmüş· ;,ir. 
Bilhassa seyyar satıcıl~r bu işi 
yaptıklarından tutulmaları da güç 

Bu ne§riyatı protesto edelim. 
Propaganda vasıtalanmızı kuv • 
vetlendirelim. Ve pek haldı ola· 
rak, "Bir sefaret katibine yalut
maz !,, diyelim. Lakin, hangi bu .. 
yük milletin lehinde ve aleyhinde 
ne§riyatta bulunulmuyor? Bunlar 
bize vız gelsin ... Neş'emizi kaçır.. 

masın.. . Kılımızı bile oynatma· 
sın! .. Üzülmiyelim .. Taş, meyvalı 
ağaca atılır. Padişahın arkasından 
bile kılıç saJlarlar. 

(Hat· Sür) 

olmaktedrr. --~----~-------~--------
b.-. 18kDyor; sokağın kaldmmını bo.. Sümer bankın F eahanıe fahri· 
:•.ror; havaıazı borusunu geçirdik • ta bu hal fazluile mevcuttur ve 
~ llOnra açılan çukuru örtıniyor; kaımda yeni bazı tesisat vücude talebe ayakta ders görmektedir. Sadakai fıtır ~ t.nekelerinl sokağa boca ediyor; getirilmesi için hazn-lıklar yapıl • Şimdi yeni ıekil dolayııile ye
~'l.r diplerini pisliyor; bof arsaları maktadır. Bum-ada fabrikada ye· niden dershane açıhna.aı da düşü-

beleye çeviriyor.. ni yiin kunıtma pavyonlvı VÜCU· nülmektedir. 
Ve hiç bir ses, hiç bir ahlak kaide. de getirilecektir. Şimdiye kadar ----------------

~ 1'1~ btr mektep kitabı, h!ç bir kon. mühim bir kısmı açık havada ya· Davet 
t~' hiç bir tamlnt, hiç bir görenek, pılan bu i• tamamile makinel-ti- latanbul Müddeinm.umtliğinden : 
--~lere fUDU telkin etmemiştir: Y -Y Rizeden lstanbula gelen Ka.raca-

rilecek ve kurutma, sobalarda ola. - ··dd · tsi Hil ·nın ı ...... - Bunlara mlnl ol, küçük karde- •v mu eınmum mı ace eme. 

Her Türk Türkiye malı kullan· 
Fransada: Fransız mah kullan, A1 -
manyada: Alman malı kullan, diyor
lar. 

Yurtda§, 
Biz de bağmyornz: 
Her Türk Tüirkiye malı öullan . 

malı; Ulusal Ekonomi re 
Arttırma Kurunuı ~tahrip unsuru olmaktan çıkar, caktır. muriyetimize müracaatı lazımdır. 

ıı_ ir unsuru yap! Hep birlikte, ına- -----------------------------------------

$':a~:~~.::~ıı~:«::::!u:;;: ("'--ş-E--H--Rmllll!!.l~N--D--E-..... --D-L--ElllİllllR--1.---~ -·] .. 1 ~ o eski ihtiyarlar gibi dikiliverin. " .K 
~ denfyet yıkıcılarını pencerelerini - ~ ol ~ • 

~rkasmdan ve köşe başlarından .. ---•*--a-~-----------... --------·-----·--------..a 
~tleyln;onlan,baskın evindeya.. Ko··mu··r depoları meselesı·-~ lııınıı zant ve zaniyeler gibi 
~ ~fl meşhut halinde çalapaça. 

l'aknUara .sürükleyin .. 
~ 1'te, bizim neslin yapacağı işler
~ biri budur: Eski ihtiyarlardan 
'\ta~ alarak mahallelerimizde asri 
......._~n teşkilUmı kurmak! Manevi 
~l'tQ l'apb temf n etmek ... 

tı\ı 'toksa vah bize! Eyvah bize! Ya.. 
'" ohnın bf7.e ! 

va-rto) 

Zaman zaman gazete sütunlarını işgal eden mev. 
ıulardan biri de Kuruçeşmedekf ki)mttr depolarıdır. Bu 
mevzu etrafında yazılan yazılar toplansa, kimbilir 
belki o depolara muadil bir depo tesis edilebilir? 

Geçen gün bu işlerle ala.kadar bir zatın buradaki kö 
mür depolarının nakli meselesi etrafında söylediği dik
kate değer sözleri nakledeceğiz. Bu zat dedi ld: 

- Kömilr depolarının fimdlld bulundukları yerden 
lı.·alkmıaları herhalde ldzr.mdır. Fakat y~nl yer için tav-

siye edilen Baltali11UUU rok sapa bir yerdedir. Çünkü 

bu depoların ayni zamanda şehre de yal."ln ve şehlrle 
esaslı bir irtibatı olması zaruridir. 

Bunun için bence depolann nakledilmesinin en 
münasip olduğu yer gene /(uru~eşmede Def terdarbur· 
n.u denilen yerdir. Buranın arkası dağ ve ıssız olduğun
dan kömilr tozları kimseyi rahatsız etmez. Ayni zaman. 

da depoların ve kömürlerin buraya nakli de kolaydır. 

En iyi 
K 

Buğday: 17 
Arpa: 24 
Üzüm: 105 

lyi 
K 

16 
00 
80 

Son 
K 

14 
00 
55 

Hava kuvvetimizin yükselme 
ve artması için her türlü yardımın 
yapılması yurt borçlanmum en 
ileri g~lenlerinden bulunduğu gi
bi bugün diğer milletlerin de ken· 
di varhklarını korumak için dur· 

maksızm hava kuvvetlerini artt1r• 
makta oldukları görülmekte oldu· 
ğundan bu bapta Diyanet ;ş)eri 

başkanlığından verilmiş olan fet
va mucibince Sadakai Fitir ve Ze· 
kat ile mükellef olanların Türk 
Hava Kurumuna yardımda ve hu 
suretle ana yurda hizmette bulun~ 
maları lüzumu ehemmiyetle ilan 
olunur. 

lst Mültiıi 
N.Fehmi 
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Tevftk RD1t8 Aras 
Bulgaristandan 

geçerken 

Laval - Hor teklifi • 

Bulgar 
başbakana ııe 

lngiliz kabinesine 
görüş'tü 

Sofya, 14 (A.A.} - Türkiye 
dıı itleri l>abm doktor Te'f'fik 
Rü§ti Aras bugün Anka.radan Ce
neYre,e giderken Sofyadan geç· 

Parnamentonun toplantısında itimat 
reyi verrımesın• blle intaç ettrırecekmnş 

mi!tir. 

Milletler Cemiyeti konseyi, teklifi müzakere 
etmek istemiyecek mi ? 

Mütarinileyh, garda BqhUan 
ve Dq fıler !akanı Köse İvanof, 

Slr Samoul Horun bir kazada burnu kırıldı 
krabn ftriiıaviri Greneff, TürlcryT. IOliliz. Franıız ıulh projeain· lngtttz gentelerlnln vertlllderl 
ftgüderi Kemal l(avur ve el$f1\k den çıkan müıkW vaziyet bili haberler 
erkan/, Yunanistan, Romanya, Tu devam etmektedir. ı.,uıxe NiJUZ KroDikl ıuete 
ıosla-vya aıplcnMtr1c mümenille- Habetialaa hi&k\im.eti ve İm • si &)"Ol' lriı 
ri, protokol tefi Kanef, haam di- parator, memleketlerinden ltal · MffiiıkWMt tarafıarr olu •r 
rektörü Naumof ve diğer zevat yaya bu kadar yer verilmek ine • la-.lar arumda iayaa hisleri ıit · 
tarafmdan ıelimhinmqtır. nilmeHJıe hayret ededurnm, in • tikçe fazlalqryor. Hük?meti tu • 

Tren istasyonda durduiu müd· ıili:a kabiaeıinde ve pulimento- tan muhafazakarlar, perıemJ>e 
detçe ICöse lvanof ve doktor T ev- erkimnda tla itirazlar bat göater günkü toplantıda itimad mesele • 
fik Rüttü Aras garın salonuna mipir. B. projeyi bazırlama.kta sinin mevzuu bamol:man halim 
çelcilerek ggrÜ§mütlerclir. Baıbakaaınıa •erdiji ulalıiyeti da talepte bulmmıak mecl>uriye-

Saat 14,35 te tren hareket et· bi~aa da atmıt aöN&en Dıt ba • tindedirler. Sôylendiiine göre Bat 
mit •e Tevfik Rüttü Araı Cenev kut Sw Samoel Hor'un sekilme· · bakan Baldvin ve MiD'etler cemi-
reye doğru yoluna devam etmif- sini ine,enler çoialmUtadB'. yeti bakanı Eden Paris projesi • 
tir. I ....._ b- _._...11 kaza nin metnine vakıf olduldarr za • n....... -anmm ge.,.. .... ._ . "nd t.....L- Hat 

man nayret ıçı e aıuıuqtır. · 
Romanya ve Sovyet 
Rusya mftnasebab 

Romanya .Batbakanı Tataretıb 
verdiii aon ilir ıöylıevde Roman· 
}'alUn dat aiyasetindea baheecfes.. 
ken ezcümle S.vyet Ruıya ile 
-...sehetleriae tem.u ederelc de· 
lllİf lir ki: 

Sovyet Rusya ile kartılıldı ıa· 
ranti eauına dayanan tabii aiina 
sebetlere yeniden batlanmıt ft bu 
ıuretle ıarktaki büyüle komt• ilt' 
dıaealuk ıeraiti teıia olunJINlbu'. 
Romanyanın dıt aiyaaaaı o tarz 

da kunalmvıf ve o tanda idare e 
dilmektedir ki Roaaan1a. ~- dit 
man yoktur. Romanyanın •Qı-

.nanlan, Nlhun dütmaıılan oLa.o-
lardır. Bu aiyaıa miUetler ctnlÜ· 
Jeti bdreeu dahilinde cer~ et
mektedir. 

Bu uada aelen bir haber, fa • ti Eden istifa edecelim s&yrıye • 
viçrede tatilini &eçinneje gİtmİf Fek teıklidlerde bul 
olan Sir Samoel Horun kızak ka· 
yarken düıüp burnu kmldıimı 
bildirmektedir. Bu kaza, Sir Hor
u lıemea Loildrara .ı&mıektea •· 
Jrlroyaeaktır. 

lnalU& llalalDNlne .... 
ltl••d rerı ı 

incili:& Dıt bekan..._ kabine • 
deıı ç~kibeeiıri ilte,.nleria ayan 

dwdıiı Clet'eyan padiıneDtOnun ilk 
toplantnmda bbiJie,. ademi iti • 
mad reyi -werilmnillli dat.i inUç 
edebilecatic• Muhalif 1&Jlavlar . 
O.. bir kJlml arumda DöyM. bir 
............ ..,..;J..;,. P~ı tr .ö.nr 

müadeki pe11emheye toplanacak 

Lortlar ks n•rem .... da 
Hetae, tft 

P•limentoaun Lordlar Ka. • 
man• da suıamba ıtnl t.pla • 
m.rak ~ütecavize .Wh müza r 

kselerile elde edebiJec.eii - . 
faatlerden daha ehemmiyetH men 
faatler baflflama.Jc,, sfyuuım tak 
bih eden Wr mluiıı4 trhütecektir. 

Mllfetler Cem~I 11....,1 
tmp'wı ııor 

Ça;ı.mba .unü Milletler ca · 
miyetinin '--eyi de toplan.cü . 

~~~~---------~~----~ .............. ~.....----~~.__,-------....... 

Harp cephesinde 

wlh meselesini göt tişınek Ü2ere 
be&IQ; ı..yeti wnmniye de toplan -
tqa. çajsd.bilir. 

Fllkat Frantrxa Ovr pzetes: 
di,ar kit 

~illetler cemiyeti konseyinin 
Lam . Hor projesini müzakere 
etmek İltiyeceii muha.klmktır. 
Gerek Roma ve gerek Adiaaba • 
hadan gelen haberler pek o kadar 
iyi defildir. Onun için çuıamba 
ıtiaü toplanaeak elan kon.eyin, 
dhu Mr an enel iadeye matuf 
miizakerata filen girifmeai tüP · 
helidir. 

Muaonnlnln cevabı ne zaman 

Romıac:laa ielen haberlere ba
lalıraa, Laval . Hor teklifine İtal
yan bükhıeti aym 18 inden ev · 
vel ıeftp veremiyecektir. 

.A.ym on Mlüzincle, Romada 
evvelce de ilin eclildiii ıibi hü • 
yük faıist komeyi iopla.naak ve 
cevaplar orada müzakere edile · 
~ 80JW& bir teWit ııetredilecek 
tir. 

ıtalya uıl eevab.. doirudan 
doinıJ'a Laval ve Horun memup 
olcluiu biikAmetlere. yaııi lnıril • 
t•• ve Frama bükiimetlerine ve· 

H••r•n gaze1eıerı ne a,,_. 7 

Roma, 15 (A.A.) -Akpm ga 
zeteleri, Fransız • lngiliz teklifle
ri kkiaMa heyecan -n tehalük 
göatermmaektedirJ.. 

Romanya, milletler cemiyetine 
kartı olan taahhütleriae, bual.
rm tatbiki Haheı - ltalyan an 
lafınazlıimda olduia sim ken 
disi için elemli dahi olsa, tam ut· 

işgal edilen arazide ltalyan poll&lerl 
"alıtJmaya başladılar 

Giomal d1talia4li1Grldı 
.,Hattl sırf müzakerelere bir 

nevi banrlık o~ üzere dahi 
Ad ... b .... yı ta•~••••• M'8r•n bu teklifler,t tatmin edici mahi -Ceııevrede '1!1h kon111maları

nın devamı Afrika cephelerinde 
her tUrlii harekabn dunaaauu İn· 
taç etmittir. 

rette riayet edecektir.,, 

Çocuk 
babaları 

Gerek Komadan Te ,erek A
diıababadan ıelen telgTaflar cep· 
helerde liikAn mevaıt oldufunu 
bildirmektediıı. 

telgrafın aılı n•Jdl 1 yette telakki ohmamu.,. 
Geçenlerde Adiaakbamn be - -----------

yfQna düıtijğüııii Jazaıtlık. Bu· 
na aebep bir Amerikalı ıinema o
peratöriinün Nevyorktan aldığı 
bir telgraftır. 

Stalln otomobil 
fabrikasında bUyDk 

yangın 

• R11Syanın en lrüyük fabrikaJa.nn -

dan biri olan Stalln otomobil fabrika
smda bir yanım çıkmıtşır. itfaiye sön 

Tflrkfyenln dtln~ 
barışına hlzmetfeP 

DOnyanm he.men Jıer tarJİ~ 
bttytk bir asabiyet sme pr,tli' 1 
sırada yurdumuzda ve yaıanııo1', 
esen barış havasını memnuruyetfe 
neffUs etme.mefe imkan yoktur. g.J• 

Daha on sene evveline Wat .. tt 
kanlar ne kadar tehlikeli bir ııını~ 
idi? Hele Umumf harbe t.akaddülll ~· 
den senefer çok fyi hntılatd• 
Mf'ştntlyetten sonra Tüıi\fdye btr; 
harbe karışmak mecburiyetincf t /o 
mıştr. MUtemadf savaşlar ışterf f.4 . 
üst etmi§I, Türk gençler i emfn f>~ I 
tikbalden ümitlerini kesmişler rı. 
Türk kadınlan 1-balarıanı, ıtoea;_ı 
nın, kard~şlerinin g~irdikleri lf 
tehlikelerden delayı yeise ka~:a. 
dı. Aile Ttayatı kökünden sarsıılP" 
başlamıştı. 

• • • 
Ttirk ol&BU sOll Daı lli• I oa Od". 

evvel yaptı. Ya§alllak kakkını. k~ 
dikta.it sonra iste, dışarıda .., 
temine çalıştı. A11adalumm ta ..-ttl" 
rına kadar gelen eski diipmnlılJ1l ·~ 
Jiai uzattı. Balkan aala9mau ff 

1•· 11.un esasını tefkil eden TÜJ'k - ~ 
nan itillfı olmasaydı, Yugoslav 

1
• 

Aleksandrın bir suikasda kurbaJI ıi il' 
fiğf gftnlerde de olduğu gibi, t>uıiill , 
de de BaJkanlarıµ Jıali ve banşı ~ 
hırda? Türk siya.sası çetin ve ita dlf 
lu~du? Türk siyasası cetin durell 

4 10' 
davrandı. Eski Osmanlı imparator (f 
fu eczasmdan olup da lnıgfJn aY1'1 

müstakil bir devlet halinde bnhl~ 
Irak, Hicaz gibi memleketlerle f I" 
ve Efganfstan ile tahayyül btfe t 4 
mfyeeeğfmiz bir muhadenet ıra1; 
kunnafa mtmıffak oldu. Rusl" 
en 8amimt bir mtinasehet tesf9 ettf. , 

On iki ~enedenberi btiyilk bff;4 
:ılın " fikir takibt"le idare edikli ..aw 
ve banş siyasamızın nettteleriftf .~ 
dldeR ahyoraz ve yakın bfr za_..,.. 
da bir ~oklarmı daha alatafl& ~ 

Mlllet1er ~emlyethule gl1tden ıı' 
artan Jrilfuz ve eheaniyetW de ıııep 

1.R:IJJ.l'CJ. 1 LZllUJ.t UUJX'l.AU• .._., "S" "''J 

nın eseridir. ·---*. 
Ne olmsa olsun ve bir çok~ 

liklerlne ratmea :Milletler e-"~ 
bir ftrhkhr. Umumi harbin Mi-!: 
ğu en büyük aeticedir. DtJ siydi' tıi' 
ıı ona istinat ettirmek ~ok cWr11 
yoldur. 

• • • 
'hktp ettiğimiz bant aly~ 

işe neticeleri meydandadır. JIPr .. 
yalnnı 1l'ürk gençll#t değil Ti 
herkes :ranndan embulirJeler. ~e · 
ziraat ~işlemekte. laki~f et111e1' 
d~ , 

Bi 1· ~k taraflarda han- 1ul~ 
n korkularile uğraşılırka Tiı4d1' 
imar lşleriai, istikbal profl'•-.'l_-ııt 
düşünmektedir. Muhterem JlaŞ.,...-

1\lll bunu ipret ve ilb etae&i .. 
llaklı ve yerindffir. 

Rtıll N. Mff' 
KencUniz ve kendiniz yaşta olar 

lar için aldığınız gazetede yanıs
la:rntm tla allkalaadıracak balm 
lar 1"1111nm.asım temine ~a.bşar 

HABER 

iki taraf araamda hiç bir reı· 
mt mütareke alrtedilmemit ol
makla beraber bu ti.ikan zımni 
bir miltarekeyi ipret etmekte
dir. 

Bu operatör Ameribda pat
ronlanna telgraf çekerek halta 
oldufu için geri aldnmalannı 
iatemiı. 

Bmnm Dzerine Ameribdaa fU 
telgrafı almıı: 

dürmeye muvaffak olmak için iki sa - ------------:::. 
atten fazla uiraşmaia mecbur kal • .--..---~1!1111!1!11~-.lll!l!ll!ll_,,, 

çoculdannızı hem eilen"reeek 
l*1a de ke•dilerini memnun ede . 
eek bir iş yapMak maksadiyle: 

Sizden şunu 
istiyor 

Mektebe giden 
çocuklarınızın bize 

resimlerini 
gönderiniz 

Bu f otograflann arkasına çocu . 
ğunuzm ismini, yaşını, denm et· 
tiği aekt.bla ismini, 'angi mmfta 
oldahnu ve mektep nuınarumı da 
kaydediniz. 

Edirne ile Sinekli 
arasına ka , .. yağıyor 

Edirne, 13 - lki günden beri 
Edirne ile Sinekli arasında tid · 
4letli kar yağmaktadır. 

Bankada bir arttırma heubr o -
lan adam, ilan gUnlere karşı ap1an • 
mqtır. 

Ulusal Ekonomi ı·e 
Arttırma Kurumu 

Maamafih her iki cephenin ge· 
riıinde hummalı çalqma1ar de
vam etmektedir. ltalyanlar dur
madan harıl harıl yol yapmakta 
Habeıler ise aiperler kazmakta Te 

gayet kuTVetli müdafaa hatları 
vücuda getirmektedirler . 

imparator dün Deuiede t.yya
re ile oraya gelen ecne'hi müta
virleri ile birlikte lngiliz • Fran 
11z tekliflerini tetkikle metgul ol
mUflur. 

811 tetkik neticeleri hakkında 
timdiye kadar hiç bir haber gel
memittir. Maa.mafih bük\imet me'!' 
kezinde bu teklifler acı aurette 
tenkit ed:lm::ktedir. 
Habeş mahafili diyor ki: 
"Bu tekliflerde Habetistan 

sanki harbi kayhetmit gibi telak 
ki olunmakta ve öyle muamele 
görmektedir.,, 

Asmaradan gelen ıon bir tel 
graf i91al edilen mıntakalatda 
Karabina ile mücehhez polis lef 1 
kil atının faaliyete geçtiğini bil ------------•J dimıektedir. 

- Adla • Al>ahamn yalanda 
homl»ardıman edileeefini zanne
diyoruz. iyi aaklannuz. Fakat gü
zel resimler almayı da unutmayı· 
nız. 

Adiaababa postanesinin lnı tel
grafı halka nasıl yaydıtı bilinmi · 
yor. Fakat halk bwla ıehrin bom 
bardıman edileceti 'ft aklan· 
mak icap ettiii tanmda tefsir e· 
derek tellf& dütmüt Ye 50,000 ki· 
ti sabah erkenden tehirden çı
karak etraftaki tepelere saklan
mağa kotmuıtur . 

Polis bir kaza çdmıamaaı lçin 
tehirde vızır vızır dönmeye baı 
lamq. Hükftmet ilri ketif tayya
resi uçurarak ltalyanlarm gelip 
gelmediğini anla.... salıfllUI 
tır. 

Sabahleyin İm1'4'rator Detai · 
den haber ıöndererek böyle aslı 
olmıyan haberler yüzünden hal· 
kın telata dütmemftiai taniye et 
mittir. Fakat Amerikalmm al· 
dığı teliraf o kadar teeir etmit 
bulunuyordu ki veliahtla karııı bi 
le ıehri terketmit bulunuyorlardı. 

mıştrr. Ziyanın çok btiyftk olduğu tah 
min ecUH,er. Pabt aedea çıktığı da.. 

ha öireailemet111ftir. 

DeıdeeM AU,,emdne Jeltuılf 

- Bu ~ocuğu ni~in böyle omuz ü•tünde tCl§ıyorlaT? 

- lnıil~etlen ,Jır almıı! arO) 
,(ltalyan karikat 
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Neş'e 
sigortası 

Kocam anlattı: 
ldarehanede çalıtma odamın 

kapısını biri vurdu: 
- Giriniz! - diye seslendim. 
içeriye görülmemiş derecede 

garip giyinmiş bir adam girdi. 
Sırtında pötikare elbise .. Göründe 
ınonolk .. Ayağında bu soğuğa rağ
rnen beyaz getrler .. Boynunda es
I:i zamandan kalma, kolalı yüksek 
bir yakalık. .. Yakasında da çiçek . 
Beyaz bir kamelya .. 

- Giriniz, dediniz, öyle mi? .. 
- J:" v .. + );' ft \,• • \,;"°';" }p tPC ..... l"iİ r 

ediyoru~1? 

- Rezzaki zade Narçın Bey .. 
Neşe sigortasının hamisi, geneldi
rektörü ve simsarı. 

- Müşerref oldum.. Lakin si· 
aortalayacak hiç bir şeyim yok. 

Garip misafir, soğuk kanlılığm: 
bozmadan, bir iskemle çekti. Ma. 
tanın kartısına geçip oturdu. 

Bir kere dafıa: 
- ihtiyacım yok, teşekkür ede

rim .. Malum ya, işim var! - dedim. 
- Ben sizin sandığınız tarzda

ki sigortacılardan değilim.; insan 
Iarı en tehlikeli, en feci şeye ya
llİ kedere kartı sigorta ederim. 

- Peki ama, kederin bin birse
bebi olur. 

- Ben kederin bütün menbala
tını ketfetmeseydim böyle mühim 
hir teıebhüse girişir miydim? 
Dünyayı alt üst edecek olan ıiste 
ınimle istersem milyonlar kazana · 
bilirdim. Fakat benim için para
ııtn ehemmiyeti yok! Ben, az mik 
tarda müıteri toplamak istiyorum 
Maksadım ticaret değil! Tabii aı: 
lrıiktarda para istemeğe mecbu
tum. Zira benim mevkiimdeki 
bir insanın içtimai sınıfına göre 
giyinmesi lazım gelir. 

- Affedersiniz ama, beyefen
di, söylediklerinizi ben anhyamı 
Yorum. 

- Şimdi izah edeceğim. Ben 
lltmıı yşmdayım ... Evet , şaşır· 
dınız, değil mi? Hiç göstermem. 
llunun sebebi, bütün hayatnnc:ı. 
nefeli oluşumdur. Anladınız mı? 

fieşeli? .. Bu asırda neşeye başka 
bir iaim daha veriyorlar: Nikbin· 
lik .. Haydi biz de öyle diyelim . 
ilen, her teye, ve her şeye rağ 
itlen daima nikbinliği muhafaza 
•ttinı. Dütündüm ki bu kuvvetimi 
~oıtum olacak müşterilerimin hiz
-.ıetine ııarf edebilirim. Mesela 
tençler tecrübesizdir. Bir aık ma-

HABER - :A1Ctaııı poıtaıı _/ 5 

BARBAROS·TA - -
• • 
INTIK 

Te'ffırn!ka n ıuımaraso : 94 Va;ığa\lfi): « \la0 ~l0ı » 
Baş papas dedi ki: " Bekleyin prenses fırsat 
gelecektir O zaman size haber vereceğimn. 

Barbarostan intikam alacaksınız! ,, 
Geçen kıaımlar1n hUllsası 

Papaslarla dokuz on sene alci 
kayı kestikten sonra, Prens Anita 

nihayet Barbarosun avdetinden 
ümidi ke8mişti. Ruhunda bir yı 

kıklık hi8ssetti. Günah çıkarmak 
üzere yılanlı manastıra gitti, 

• 
Bu ziyaretten dolayı, Sino'5 

fevkalade memnun oluyordu. 
Bir papas: 

- Nihayet elimize dü§tÜ ! - di · 
yecek oldu ... 

Baş papas, o nazik, ilahi, lahu
ti ıahte haliyle: 

- Hayır, yükseldi! . dedi • Eli
cerası bütün hayatlarını sekteye mize düşmesi, yükselmesi demek 
uğratabilir. Ben onları teselli için tir .. Buraya gelecek, bütün bi11iya· 
derhal araya girerim. Zira, aşıkla. tını anlatacak ve biz ona, tak'iı> 
rı ekseriya intihara sevkeden ııe· etmesi icap eden en isabetli yolu 
hep, izzeti nefsin yaralanmasıdır. göstereceğiz .. Ruhunu sefaletten 
Bense, müşterilerimi o !ekilde kurtaracağız!.. Yaptığı hataya 
kandırabilirim ki sevdiklerini ken kartı istiğfar edecek .. Cehennem. 
di terketti sanırlar. Bir iş adamı- den cennete dönecek.. Ne mutlu 
nın ticareti bozuldu mu, nefsine ona ... 
karşı itimadını kuvvetlendirecek O günün merasimini uzun uza· 
sözler bulurum. Çünkü başımdar. dıya anlatmıy:alım .. Dokuz yaşın
buna benzer ne vakalar geçmiş- daki mini mini prensesi mukadde1 
tir. ıu ile yıkayan ihtiyar papaılar: 

Mihneti kendüve zevk etmedir _ All~h bajirtlaııın .. Ne lu..tllı 
lilemJe hüne'; güzel.. - diyorlardı. - Tam mana· 

Gamü şadü felek böyle gelir böyld ıiyle büyük annesine benziyor. 

gider! Ama, tıpatıp ... Karşımızda onu gö 
Ben, her derdi dinliyebilen ve rür gibi oluyoruz. Fakat, bunda. 

icap ederse bütün esrarınızı unu- bir de fevkalade iradeli, zeki. cev 
tabilecek olan bir neşe sigortacısı~ val hal var .. 

yım. Hakikaten, çocuk, vücudunda· 
Bir kadını müşterime sabahle- ki kadın inceliğine, yüzündeki na

yin yataktan kalkar kalkmaz. boya hif çizgilere rağmen, gözlerinde 
ları yüzüne gözüne sıvaşmış bir çakan şimşeklerle, öyle iradeli gö. 
haldeyken bile (güzelsin) der ve ·· ·· d k" runuyor u ı ... 
kendisini buna ikna edebilirim Sinos: 
Kadıncağız bu sayede bütün gü · _ Bar barosun torunu! • de· 
nünü hoş geçirir. mekten kendini alamadı. 

Uşağınız3 kızarsınız . Döğseniz Dua, saatlerce sürdü. 
kaçacaktır. Beni çağırın. Toka•. Sonra, herkes dağıldı. 
suratıma yapıştırın. Eyvallah de. Prenses Anita, yılanlı ma 
rim. Biro.z sonra hem uşak$IZ kal- ~w~www!!:!·~·~!!!!!!·~·'!!"!!!!'-~~!'!= !!!!!!!!!!!::~~!!!!'! 
madığımzı, hem de hiddetinizi 
aldığınızı düşünür, memnun olur 
sun uz. 

Galiba, mesleğiniz yazı ya'Z 
mak kulunuz, bin bir çeşit hika · 
ye bilirim. Ve siz hiç çekinmeden 
benden öğrendiklerinizi kendiniz~ 
mal edebilirsiniz .. Ve ben de yaz
dıklarınızı ilk defa olarak sizdeı, 
işitiyormuşum gibi hayran hayran 
dinlerim. Hoş söz söylüyorum diye 
saçmaladığınız zaman soğuklukla 
rınıza gülerim. Sinirleriniz bo · 
zulunca hokkanızı kafama atınız 
efendim .. Karınıza (Kocanız size 
aıık ! ) derim.. Size de karmızm 
hayranlığından bahsederim. 

Hulasa hava, su ve yiyecek gibi 
sizin için zaruriyim. 

Bunlara rağmen ben ne bir 
dalkavuk, ne de bir tufeyliyim 
Emrederseniz gelirim. Neı'eniz ye 
rine gelince bir iıaretiniz üzerine 
derhal kaybolurum. 

:(.. ~,,. 

Herif gittikçe bana pek hoş 
görünmeğe başladı. Gerçi odanın 
içinde aşağı yukarı dolaşıyor, 

öteyi, beriyi karııtırıyordu ama, j 
yüzünden, benliğinden o kadar 

net' e akıyordu ki, her ne yapsa se! 
çıkarmıyordum. Zaten söylediğ: 

sözler de aklıma pek yakın gelmiıti 
O esnada kapımı hızlı hızlı vur

dular. Beş altı polis eşikte belir
di. Misafirimin üzerine yürüdüler. 
hiç bir mukavemette bulunmadı. 
Rezzaki Zade Narçın Bey bunlara 
hiç bir mukavemette bulunmadı. 
Esasen polisler de kendisine kartı 
mülayim davrandılar. 

İçlerinden biri: 
- Haydi... Babalık. .. Gidelim .. 

- diyerek sigortacının koluna girdi 
ve bana izahat verdi: 

- Bu zavallı bir tnnarhan~ 
kaçkınıdır. Tehlikeli değildir, sal
dırmaz, ne olsa yerine götürmek 
lazım ... 

Neş'e sigortası genel direktör•: 
yerden selam vererek polislerin 
ortasında çıktı, gitti ... 

Çalışmağa koyu!dum. Fakat ne 
yalan söyliyeyim .. Evet. .. Vah vah 
tı .. Bir mevcudiyetin noksanım 

Ayni kararda bu suae de cevap 
hissediyordum ... Evet ... Vah vah. 
Onu alıp götürmüşlerdi. 

Nakleden: Hatice SUrayya 

nastırda bira% daha kalmak ar· fena halde meyusiyetinize ıebebl 
zusunu gösterdi. yet verdi, kızım .. Ruhan hastalan 

Rahipler: dmız ... Onun için tedavi edilmek 
"-Fırsat yaklaııyor !,, diye se üzere bana geldiniz .. Yoksa, gele· 

viniyorlardı. cek değildiniz .. Hıristiyan dinini ı• 
Nitekim Anita: lsasından fazla Türklerin Barbaro 
- Sizinle hücrede yalnız suna güveniyordunuz ... Değil mi? 

kalmak istiyorum, muhterem pe· Anita, ağlarcasına: 
der! • dedi. - Evet ... Her §eyi biliyorsu · 

Sinosun bir göz itareti üzerine nuz ! - dedi. 
herkes silindi. Batpapas, Anita' yr. - Emin olun ki, kızım, istikbali 
iki taraflı bir hücre gösterdi: de ayni suretle biliyorum. 

B -Nedir? - uyurun ... 
Ayrı ayrı iki gözün, her biri bir - Siz, Barbarosa... . '\ 

tarafına girdiler. Aradaki küçük - Kavu§acaksını ... Fakat .. , 
pencereyi açtılar. - Kavuıacaksınız ... Fakat. 

Komedi batlıyordu. - Fakat? 
Anita: . - Düşman olarak.. 
- Size çok anlatacaklamn var, - Aman Allahım ... 

muhterem peder.. • diye söze baş· - Bundan daha tabii ne var· 
1adı. _Benim ruhi tesellim için dua dır, kızım ... Hıriıtiyanlığın düşma. 

d. · m olan o adamın size ettigwi oyunu e ınız ... 
- Zaten ediyorum, kızım. da gördünüz ya, işte... Ömrü • 

Çünkü çok ııtırap çektiğinizi bi nüzün on senesini heba etti ... Göz
liyorum ... Baıınızdan çok feci ma · !eriniz ufukta beklediniz ... Verdi· 
ceraler geçti .. Daha da geçecek... ği sözü tutmadı .. 
Fakat siz metin olunuz... Anita, acı acı: 

-Daha da mı geçecek? .. Nere· -Tutmadı ... Tutmadı .. Buna 
den biliyorsunuz, muhterem pe· aklım ermiyor ... 
der? - Ersin, kızım .. Onun mak · 

- On senedenberi buraya ilk sadı, bütün hıristiyanlara eziyet 
defa uğruyorsunuz, ne bana günah etmektir .. Size, emin olun, kadın 
çıkarttınız, ne de başka bir rahibe muamelesi değil, hıristiyan mua. 
Hiç bir mahremi esrarınız yoktur melesi etti.. . 
Maceralarımzı kimseye anlatmayı - Şimdi ne yapalım .. 
nız .. Buna rağmen pek çok şeyler - Fırsat gelecektir .. O zaman 
biliyorum ... Mesela... size ne yapacağınızı söyliyeceğim .. 

Ani ta, şaşmış, dinliyordu: Barbarostan intikam alacaksınız! 
- Mesela, çocuğunuzun doğu · (Devamı var) 

şundaki esrarı.. ::wrn:nım:r.a:ımmm::::::mr.:n::::ı:ag 
Anı bb.' :ı . 

- an yara 1 
••• • .... , ~s Gayyur usu ille :· 

- Evet... O, kocanızın degı., :: İ 

Hızır reisin kızıdır... Yedi sene~~ 48 derste kendi Ü 
beklediniz ... Hızır reis gelmedi... il kendine U 
Halbuki avdet için vaatta b•ılun i.·:.· FransızcaU 
muttu.. Değil mi? H 

Anita, inliyereic: iİ B M G 1 d Y • ii ay . ayyur tara ın an:. 
- Bunları nereden biliyorsu f: yazılıp gazetemizde tefrika e iJ 

nuz? . . . . -· . .. ~İ dilmiş olan (48 derste kendifl 
- Mazıyı bıldıgımı gostererek il kendine lranıızca) notları buii 

hali ve istikbali de keşfettiğimi si il defa yakıt matbaası tarafın- ff 
. b k . . :l !.I 

ze ıı at etme ıstıyorum. U dan kitap halinde çıkarılmııtır H 
- ? !i Memur, İfçi, talebe ve herkeaY 

- Aradan iki seneden fazla ii için faydalı olacak olan bu ki-O 
· ... H cı c za.~an .g~çmesıne ugmen, ızu· !i taba, 320 sayla olmasına rağ . Ü 

reısın sızı aldırmamaıı, almaması. U men, yalnız '15 kurU§ fiyat ko- :i 
ii nulmuıtur. Tevzi merkezi Va. §; 
.: k t k .. .. h ' A k d :: :: ı utüp ane•ı, n ara ca -:: 
iİ desi, lstanbul'dur. ii H A B E R U-·-··-... ···-·-................... ;········--~= .. ......................................... -....... -.... --... . 

AKSAM POSTASI 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbul HABER 
ve~ı ışıerı teıofonu : 2:1872 
ıı::ıare ve ııan : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
9enellk 
6 •Vllk 
3 •Vhk 
, avıık 

iLAN 

Tüfltig• Een•hi 
t400 Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 .. 
1SO ., 

1450 •• 
800 .. 
300 .. 

TARiFESi 
Ticaret ııa.nıarının satırı 12,eo 
R•Sn'11 llAnıarın 10 kuruştur. 

Sahibi Cif Neşrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaan 

Kenan Hultlsl 

Bir yarasa 
Bir kıza aşık Oldu 

Yak1nda kitap hallnde 
çıkıyor 

KUPON 

336 
15·12·935 
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" " .-.~Bu hafta SARA V sinemasında...-... 
lYggnaıENLERfYt CLARK GABLE - LORETT A YOUNG 

ıstanbulun 

Lokantacılar ttlrlllye 
neden salça 
koymazlar 

KıŞJn eberi evleırde konserve tür. 
liisti plfirilir. İyi bir kı§ titrJttsU şöyle 
hazırlanır: 

Konserve kutusu açılır, suyu sti
ztilür. Kutudan çıkan tilrlilnün Uzerin 
6Hn bir de soğuk su geçirilir. Sonra 
kaynak bir suya atdır ve buradan da 
siiziillir. 

ve meehur köpek BUCK tara'fından temsil edilen 

ALTIN HIRSI 
Fransızca sözlü roman, macera ve ihtiras ritminin gördüğü fevkalade rağbeh·e kazandığı muvaffakıyetin se· 
hepleri: 

Filmin emsalsiz güzelllQI ve görülmemie heyecanıdır 
İlaveten: l\ltKE SVEDALI, WALT Disney'in hakiki bir Mike l\fa\'s filmi. 

1111• BuGUn saat 11 de tenzilatlı matine l~ll••l•R 

Bugün TORK SiNEMASINDA 

lun dilinde beğendiği Türkçe izahatlı rakıları battan 

Seyyah 
şehri 

olabilmesı ıçrn 

nelere lüzum 
var? 

Bir seyyah 
acente sının 

sorduQu sualler 
buna çok iyi 
bır cevaptır P Bütün lıtanbu E Her görenin p Ermenice sözlü o Şark mu.ikiıi 

TürlUytl kaynak suya atmaktan dolqan film film büyük tark opereti bqa zevk, nete 

'

SualUere bir gö• 
gezdlrDnlz maksat ekşiliğini gidermektir. Bun - •••• lllveten : Yeni dUnye hevadlslerl BugUn saat t t de tenzllltll matine •••• 

1 balkanoz neler 
dQşünecekslnl• 

dan sonra tilrlü taze sebze §ekline gi.. 

rer. Hattl kaynak suya yarım limon 
da sıkılırsa daha iyi olur. 

Blr tencerede et ile sovan ve yağ 
kavrulur, bir tencereye bolca su ko • 
nur. Et iyice kaynatılır. Ve pişirilir. 
Kışın yapılan ttirlilnün eti mutlaka 
iyice pişmelidir. Eğer pişmeden üzeri· 
ne türlll konursa ttirlU çabucak pi _ 
şer, et çiğ kalır. Et pişip de üzerine 
biriken beyaz köptikler almdıktan son 
ra yıkanmış türlü ilave edilir ve hafif 
ateşte kaynatılır. Bu sırada mUnasip 
miktarda tuz atmak llzrmdır. 

Evlerde türlüye salça korlarsa da 
bazı lokantacılar bunu koymamakta. 
dırlar. Sebebi de salçayı koyunca 
sovanla eti tencerede fazla kavurmak 
icap etmesidir. Maamaflh salça ko -
nur, çtlnkU lezzet verir. 

• • .. t.> 
Ö.W 
o • 

f-o s: 
MADDELER 

Perakende 

Ea u ı Ea~ok 
Krş. ltrş 

BAKKALiYE 
BaJpr 12 
FuaJ7a ~ 22-12,M 
Fuulya horoz 15 
Fasalya nfaJr 1 ~ 
~erclrnek 20 
Nobut 9 
Sohut natlrfıl 13 
Peynir B. YAth 26 
Katar yafb 50 
Katar ikinci 40 

leytlnJlli eb. eks 39 • 47 
Yemeklik 32 • 40 

Yat Trabzon 70 • 80 
Tereyat 120 • 200 
Yaf yemellllll 50 • 80 
Yat lılrtlld 11rfa 70 

n.11110 8 - 35 
Makarna 15 - 18 
Zeytla 15 • 29 
L!llllJan 24,5 25,5 

17,5 2'l 
15 23 
18 20 
14 '15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
M 40 
eo 80 
50 70 
50 59 
40 M 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 
22 218 
il . 45 
30- 50 

SEBZELER 

8 • 10 10 12,5 
5 3 

6 • 7 7,5 10 
5 

3 5 
5 7 

2. 3 
l • 4 
3,5 4 

15 • 18 
10 
4-5- 6,5 
5-5,5 
6-5 
35 

17,5 20 
15 20 
9 12,5 
6 7,5 
7,5 12,5 
5 7,5 

YEMiŞLER 

Ayva elm. ebı. 6 • 8 10 15 
AJ'ft blrlDcıl 

A1ft lldael 
Nar elmt. elmt. 

Nar lldDal 

ama Kandealz 

ama 8&panca 

Dma 'Onye 
ns1m .. ,.... 
Mendülna 

5. 6 6 7,~ 

3·3,5 5 7 
6 7,5 10 
4 5 7,5 
4 • 5'6 5 12,5 
5 7,5 10 
4 - 5-9 5 15 
7 • 15 17,5 25 
1,5 5 2 7 
1,5 5 2 9 

il . 18 12,5 20 
6-8-10 10 15 
3-3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 
OdllD (eeJd) 

UmDr 
Kok 

250-385 
2,5 3.5 

8öml kok 21 

EY ıretlndirenler: 

1,5 4 
2,5 4,5 

Guetemizln bu sütununda bergUn 
itiyle bir cetvel ve işinize yanyaeak o 
lan lllr yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı bir malftmat bulacaksınız! 

~v ıahibi. 

BUGON 
KUM6AllASINA 
PA~&ATAN 
~OCOKEL 

&ı.ATUIUI 
ALAFRANIA 

YEl~IElk 
T!TILll 
KiTABJ 

hetQOn pl[ecdc 
ye IT)ekluin vız totlılano 
yapı~ldnnı bu kltabda 
bul"cakıını5. 

r s,~ ~/) 1 ~.!. 
ile L&ll • Taaw 

anlıoro caddesi ne 15'1 
' ı t °"" "" o .. 1T 

Fiyatı 100, ciltliıi 125 kuruflur 

iyi bir terzi mi 
anyorıunuz 

işte size bir adres: 

~ 
IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erke il T erztıt 

lstaabıal. Yealposuıae karşısında 

foto Nar yanında Letafet hanııda 

_ .YAWN 
Cft( DEf.TElı(NE 

,iMZA ATAN 
r>OYOK El 

OLACAKJJQ 

TÔRJ((Y 
1$ 

f>ANKASI. 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlek ter yalnız 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 2111 

Ağaeaıni civarmda 

! ...................................... .. 
Fransız. tıqatrosu 

HALK OPERETi 
Bugün matine 

Saat 16 da 
Bu akşam 
20.30 da 

TELLi TURNA 
Beklenen 

Büyük Operet 

... ~\ 

~>.' .:- > .. ,:_ ~-.. ( 

.L-_L 
HALK OPERETi 

Yazan: Mahmut \t-:i. Müzik: 
Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündü1 

açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 I..oca 400-300 

Çocukları 
HABER, ıizin için her cumar 

tesi ıünü bir ilave veriyor, takit:ı 
ecliniz. 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmit bir san

atkar keman dersi vermek istiyor. 
Derı almak iıtiyenlerin her ıün 

ıabah ıaat 11 • 13 arasında 
(41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kifidir. 

. . Bugün saat 
ııı11~1»ul ~elrd~l'Sİ 10 da 

~ehırTıyatrosu Çocuk tiyatrosu 

111111111111111 15 te ;Ô d~-am 

11
111...1111111 E~7,!t 
IHHllH ili Cemal Reşit 

Dünyanın diğer yerlerindeo 
olduğu gibi, Amerikadan da ıeh· 

rimize ıeyyab getirtmekte olall 

yerli acentelerden "Natta,, ace11• 
tesine "Simonı T ourı,, iıimli bif 

Amerikan seyyah tirketi muhte
viyatı itibariyle pek edtereuall 
olan bir ıual liıteıi göndermiıtir: 

Bu ıirket, müıterilerinin latan· 
bul hakkında sık ıık sorduğu fd 
suallere lutf en cevap gönderilme· 
sini iıtiyerek diyor ki: 

İstanbul hakkında sıksık sorduğ11 
şu suallere hltf en cevap gönderilme • 
sini fstiyerek diyor ki: 

1) Şehrinizde en güzel ve en §Ik 
barlar hangileridir? 

2) Daha ucuz barlar ve gece kr 
lüpleri hangileridir? 

3) Bu barlara girebilmek için da
vetiyesi olmak veya bir kulübe aza 
bulunmak mecburiyeti var mıdır.? 

4) Buralara seyyahların slmokinl• 
gelmesi mecburi midir? 

5) Gezme programınıza dahil ol· 
mayan eğlence yerleri şehrinizde han 
gileridir? 

.:' ~ı.•-'·'- - .. ..., -. P'"' Jn • kantalar otelierdeki ıoKantalar 

dahil değil) hangileridir? 
7) Fiyatları nlsbeten daha ucuı 

lokantalar hangileridir? 
8) Seyyahlann ziyaret etmesi 1&.. 

zımgelen ve memleketlı.?rin milli ye
meklerini yapan lokantalar hangileri· 
dir? Bu lokantalarda garsonlar ln • 
gilizce bilir mi? 

9) Seyyahların memleketlerine ve 
dostlarına hediye olarak götürmek 
üzere veya kendi zevkleri için şehrinJ.. 
niz dantel~ deri mamulatı, ham eş.ya 
gilmilş vesaire gibi) 

10) Bu eşyalardan hangileri meıD 
leketinizde Amerlkadakinden daha 
ucuzdur? 

11) Amerikalı seyyahlara memle • 
ketlnizde bulunduğu müddetçe, han
gi şarap ve içkileri içmeği tavsiye e • 
dersiniz? 

12) Şehrinizde 1936 senesinde ya
pılacak sergiler, panayırlar, festival 
ve diğer eğlencelerin tarihlerini bil .. 
diriniz! 

13) Şehrinizde milli elbiselerin gi
yildiği bir mahalle var mıdır? 

1') Şehrinizde milli elbiselerbl 
giyildiği bir lokanta veya bar vannı
dır? 

15) Şehrinizde en mühim tlyatro
hangileridir? 

16) Fu tiyatrolarda ne gibi oyuo· 
tar oynanıyor? (opera, revü, operet. 
dram gibi .• ) 

Bu sual listesini alan acente, li • 
zım gelen cevapları hazırlamaktadır. 

Bütün bu suallerden memlekr 

timizi bir ıeyyab ıehri haline geti• 

rebilmek için neler yapm:ımd 

icap ettiğini, nelerin eksik oldujd* 
nu açıkça ıörüyoruz. 

Veni neerıyat 

Urfahnın vaazlan 
Urfalı Mahmut Kamilin r....., 

ze.n münuebetile Beyazıt camiio
de vermekte olduiu vaizler ay • 
nen not edilerek birinci ve ikinci 
dersler aıari ilmiye kütüphaftdİ 
tarafından neırolun.muttur. 
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f2üny_?n_!ı l_~rı müt:J!~ - Kadın 
futbolcular boks maçına doaru .. - ~-- - -- ,,_ --

-1 o e-L u i ile Braddok Bütün dünyada en çok rağbet 
aören •por ıhiç 9üphe yoktur ki 

1 

futboldur. karşılaşıyor mu? 
itte gençlerin daha ıküçük yaı· 

ta kendilerini kaptwdıkları bu ip
tilaya, Avnıpanm bir çok tehirle· 
rinde kadınlar da mukavemet e • 
dememitler ve kadm futbol ta -
kımlan, yalnız bunlara mahıua 
klüpler kurulmağa muntazam maç 

Meşhur zenci boksör J oe Louis'nin 
diınya boka şampiyonu Braddoek'i 
deffye etmiş olduğuna dair havadis -
ler dolaşmap başlamıştır. 

Bunlann ne dereceye kadar doğru 
Olduğuna dair henüz kat'i mahlmat 
telınemiş olmakla beraber Louis'nin 
ı.ttnajerinin Nevyork boks komitesine ! 

Meşhur boksör 

Marseı Thil 
Büyük bir kaza 

geçirdi 
Dünya vaıat ııklet şampiyonu 

"ıethur F raıwz bokaörü Marcel · 
lb:ı, büyük bir kaza atlatmıştır. 
ltochefort da pereıtitkirlarının ar 

~ üzerine bir göıterit müıaba· 
lca.ı yaptıktan sonra Pariae dön -
lbek için acele giyinerek gara gel· 
difi Takit trenin hareket etmİ! ol
duiunu görünce ileride buna yetiş· 
lbeJc için bir otomobile atlamı§tır. 
Son ıüratle giden otomobilin yol

~ frenleri bozulmUf otomobil de 
hızla bir duvara çarpmıftır. 

Akibeti çok vahim olması ihfr 
~i muhakkak bulunan bu kaza. 
dan Thil mucize olarak sapasağ • 
llın kurtulmuıtur. 

Karnera 
Şmeling 

ile çarpışıyor 
Noel yortularını geçirmek ve Zen 

ti boksör Joe Louis'i dövii§Urken gör~ 
lbek üzere Amerikaya gitmiş olan 

~ııımış Alman boksörü Max Şchme
~l'fn yakında İtalyan boksörü dev 
'danı Karnera ile bir maç yapmağı 
\abut ettiğinden bahsedilmektedir. 

Bu yoldaki müzakerat bir hayli i· 
lerıemiı olduğundan maçın pek ya • 
~) llda yapılması ihtimali kuvvetle be. 
1?nıektedir. 

Schmeling'in en büyük arzusu her 
le1cten evel dünya boks şampiyonluğu 
lbıl'am için Braddock ile karşılaşmak 
br. Ancak bu müsabakadan sonra 
Jo. Louis ile çarpışmaya mu,·afakat 
~efini söylemektedir. 

Boks teşvik 
mUsabakaları 

latubul mıntakası Boks heyeti 
~fmdan tertip olunan birinci 

ho\. teıvik müsabakalan pazar 

lihıü aktamı Galata1aray kulübü 
'-!onunda yapılacaktır. 
Lı F ~dere ve gayri federe bütün 
~lere &!;Ik olan bu maçlara 
titecek olan ~~ksörler pazar gü -
llil t&rtılmıt olacaklardır. Müsa -
~larm hepıi iki§er dakika ol· 
~üzere 4 ili 6 ravund devam 

~ec:ektir. Bir kaç defa tekrar edi 
'tek olan tetvik müsabakalann-

defi akçesi olarak 2500 dolar bırakmış 
olduğunu Fransız gazeteleri yazmak· 
tadır. 

l'ukarda resmini gördüğünüz otomobU, Almanların yepyeni (;ir sanayi 
harikasıdır. Bir Alman rekorcuau1 bu araba ile, 4POO kilometrelik bir nreıafe
de saatte vasati 125 kilometre katederek dünya otomobil rekorlanndan bir 
çoğunu kınrnftır. 

Iar yapılmağa bqlamıttır. __ 1_9_3_6 __ B_e_r_O_I n __ o_l_I m __ p_D_'t.l_a_t_l_a_r_ı n-a--
t1te resmimiz, Londrada böy- 17 

ıe kurulmUJ iki kadın futbol takr A m e r i k a 1 ı I ar 
mmın bir maçıında heyecanlı bir 
i.nt gösteriyor. iştirak edecek mi? 

Fırsattan ıstif'adel - ~ -INGILIZ - ALMAN 
lstanbolspor koltlbD 

kongresi 
mtlnasebetlle Bahrlyenıerı bir 

lıtanbulıpor kulübünün ıe · futbol maçı yaptılar 
~en haf ta toplanan kongresi mü • l ilt Al .ı:...ıt.. _, na ere • manya ıuı.1J01 ma.-
nuebetile büyiilderimise ~ • çmı seyretmek için Berlinden Lond 
len ve büyüklerimizden latanbul .d - ·t · bir kı raya gı en seyırcı enn _ımnn 

spor kulüplerine gelen telgraflar rötüren Almanya Nord Lloyd kum 
şunlardır: panyasmm ''Colwnbus,, vapmu 

Atatürk Cumur başkanı tayfuı futbol takDDı, bu eeyahati 
Ankara 

Y ılhk kongremizden ötürü, ulu 
Önderimize sonsuz ıaygılarunızı 
sunarız· 

Bahir: 

' lıtanbulspor klübü 
Kongre bafkanı 

Bahir 

1stanbulspor kulübü kongresi 
Başkanı: 

birfınat bilerek, büyük maçrn CYJ8 
nandığı ayni günde Sauthampton
da İngiliz gemicileri muhtelitiyle 
bir maç yapmııtır. Şimdiye kadar 

yaptıiı bütün maçlarda galip çı • 
kan "Columbus,, takımı İngiliz ge 
micilerine (3 . 2) mağlub olmut • 

tur. Maçta 6000 seyirci bulunmUJ
tur. 

Kongre m ünuebetile Ata tür - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ke çekilen tel yazısından ötürü 
teıekkürlerini bildiririm. 

Umumikitip 
Hasan Riza Soyak 

Umumikitip 
İsmet lnönü Başbakan 

Ankara 
Yıllık kongremizin en derin 

saygılarını ıunanm. 

lstanbulspor klübü kongresi 
Başkam: Bahir 

Bahir. tstanbulspor kulübü 
I ·c- ... ,.., ,..,,_ ,_,.. 

• ~·"' .ı... •••• ":11 
Kongrenin hakkımdaki duy • 

gularma, tqekkürler ederim. 

Recep Peker 

Baıvekil 
İsmet İnönü 

Parti genel sekreteri 
Yıllık kongren izin saygılarım 

ıunanm. 

Kongre başkam Bahir 
İstanbul Spor kulübü kongresi 

Başkanı Bahir 
Sıcak duygunuza te,ekkür 

eder, saygılarımı ıunarım. 
C. H. Partisi genel sekreteri 

Recep Peker 

Amerikalılar 1936 Berlin olim- ( 
piyadlanne. İftirak edip etemmek 
huıuıunda ikiye ayrılmıtlardır. 

Geçenlerde Nevyorkta Nevyork 
belediye reisi La Guardianm Amfi" 
ri:kan olimpiyad komitesi azası 

M. Alferdlen'in ittirakile Pensyl
vanie vali.i M. Jorj Realle 'in bat· 
kanlığı altmda bir komite toplan • 
1Dif ve bu heyet Amerika devle • 
tinin resmen Berlin olimpiyatları· 
na iştirak etmemesi için icap eden 

makamat nezdinde teşebbüsatta 

bulunulmuma karar verilmiftir. 
Bu zevat Berlin olimpiyad oyun 

larının Naziler tarafından ıiyui 

büyük bir ehemmiyeti haiz oldu • 

iunu ileri ıünnekte ve olimpiyacl
lara ittirak edecek atletlerin bu 
tesirden kurtulamıyacakle.n kana· 
atinde bulunduklarını beyan et • 
mekteclirler. 

Buna mukabil Ameı ika olimpl 
yad komitesi reiıi M. A Yery Brua 
dag ısrarla Amerikalıların Berli1a 
oyunlanna ittirak etmelerini iı~ 
mektedir-

M. Bnmdag Amerikalılana 
olimpiyadlara girmemesi h1IMJIUft 
da yapılan propagandaların ecne 
biler tarafmc:lan tertib edilmekte 
olduğunu ve bu menfi propaıgan 
daya da Amerikalılarm maalesef 
kancbklarmı aa bir 1 iaanla aöyl&o 
mektedir. 

FUTIBOL'da - - J ALMANY ANIN 
Hollanda 
lrla dav 
S-3 yendi 

Dublinde otuz bin seyirciden faz 
la bir kalabalık önünde oynanan Ho
lhda - Jrlanda maçında Holaııdalı 
lar 3..5 galfp gelmişlerdir. 

Maç başlar başlamaz Holbdalı
lann pek tehlikeli bir hasım olduJda. 

rı görUimlit ve daha hemen ilk dakika 
da Holandalılar birinci gollerini yap.. 
mışlardır. 

14 üncü dakikada lrlandalılar da 
müsavatı temin etmişler ise de pek az 
zaman sonra Holandalılar gene galip 
mevkie çıkmıştır. 

38 nci dakikada Jrlanda ikinci 
golünü ve birinci devrenin bitmesine 
yakın da üçüncü ve sonuncu golünü 
yapmıştır. 

ikinci devrenin birinci dakikasın

da tıpkı ilk devrede olduğu gibi Ho. 
Unda gene bir gol yapmıştır. Bundan 
sonra iki gol daha çıkaran Holandalı. 
]ar neticede hakim bir oyundan son • 
ra üçe karşı beşle oyundan galip çık. 
mışlardır. 

Ollmplyat 
güreş takımı 

&erlin, (Özel apor aytanmızdan)) 
1936 olimpiyadlannda Alınan. 

yayı temsil etmek üzere ayrılan 39 
serbest güregi son günlerde bir 
arada hazırlanmağa bqlamqlar • 
dır. Bu 39 güretÇinin hepai tecrü• 
beli ve müteaddit araıulueal mü • 
sabaka yapmıf ve birincilik kazan
Jlllf ıençlerdir. 

Bunlardan, 90l1 elemede, 14 ki
ti aynlarak Almanyayı olimpiyad. 
larda temsil edecektir· 

Berlin polisi ve 
olimpiyadlar 
Yeni berlin polis müdürlüğüne ta. 

yin edilen Graf Helldorf olimpiyatlar 
dolayısile Bertin polis kadrosunda lıt
lahat ve tevsiat ile işe başlamıştır. 

Bu meyanda Berline gelecek mi. 
safirlere her hususta stınulet göster
mek başlıca gayedir. Lisan, adat 
ve diğer seyrüsefer farklann 

dan tahaddüs edecek müşkülitın 
önüne geçmek üzere Berlin polis kad. 
rosuna, muhtelif lisana aşina 1000 ka. 
dar polis ilive edilecektir. Bundan 
maada olimpiyat stadyomlarrnın ve 
civanrun daimi polis kontrolü altın • 
da bulunması için de şimdiden tertf • 
bat alınmaktadır. 

Suat Erler 

Bay Zaterin spor yüzünden başına gelenler 

AMERiK'\" 
PROFnYoNa. 
~e~eE~T 

6Üft-. ...... _._ 

~ aonra lıtanbul boks birinci· 
lnii.abakalan Y.apılacaktır. l b-------~~..-..--o!'!!"!!~-.~-~~-"--ıiiiiııilııiiiiiıı..-;e;;.--.-..~~~~~~~~=~~~--~-------... • 
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66 (fır akil, tercüme ve iktibas hakkı malıfuzcıuı . , -
Dostluğun bu kadarı da fazla... insana en yakın bir dert ortağı. 

O, sırf kızı biraz avutmak için gel· 

memit miydi? Bununla beraber, 
söyliyecek bir. tek lakırdı da bula · 

mıyordu· Kafi derecede de uzun 
oturmuştu. Fakat mutfağın bu ılık 

havasında uyuımuş gibiydi. İçin

de, uzun müddet yolunu kaybe · 

dip de sonra bulan bir çocuğun SÜ· 

kunu vardı. 

Dizlerindeki kedinin sırtını ok
şıyan uzun parmakları tutmak 

orada öylece sessiz sessiz oturmak 
ne iyi olacaktı. Çocukluğundanbe-

ertesi gün bir yabancı ... 

Bugünlerde Rabiaya, helecana 

benzer bir şey veren Vehbi Efen

.dinin ona baştan başa mevlüt Cıku

yabileceğini söylemesi. Şimdiye 

kadar hep ilahi okumakla kalmış
tı. Genç yaşında mevlüt okuyucu 

olmak gururunu tahrik eden bir 

şey. Fakat buna biraz da sanatkar· 

lığının yaradıcrlığı, tabassüsü de 
karışıyor. Şimdiye kadar onun 

şöhreti ve muvaffakiyeti mukabe
le okumada olmuştu. Hep arap-

ri, ana5ının dizinin dibinde otur- ça ... Hep yarım ve çeyrek seslerle, 

duğu günlerden beri içinde bu ka- hep ağır, derin, tecvitli bir musiki. 

dar emniyet ve selamet hissetme- Mevlüt türkçe. Sabahlan rahlesi

mitti. Artık kendini tahlil etmi- nin üstüne penbe kaplı mevlüdü · 

yordu. Mutfağın havası, Rabianın nü açıyor, bilhassa doğum kısmı· 

yakınlığı, içindeki aman verme- nı dikkatle okuyor. Bunu alelade 

den çarpışan zıd kuvvetleri barış- mevlüt okuyanlar gibi okumıya

tırmış gibiydi. cak. Hazin değil, tecvitli değil... 

-Nihayet kalktı. Kızın elini aldı . Sevinçle, zaferle, gümbür gümbür 

nabzını yokladı. Bir baba şefkati atan bir üslupla, kimsenin okuya. 

ile eli okşadı. içinden taşan rik- madığı gibi okuyacak. Sabah sa-
kat Rabiaya da biraz sirayet et

mişti. Süzük, solgun yanakları 

p!!nbe!eşiyor1 
du. 

gözleri uyanıyor-

"Rabia hanımın aleti var. He

men yatırınız ve yarın sabah da 

mutlnk do!:tor çağırın, Penbe ha-
nım. ,, 

Peabe piyanistin arkasından di
lini çıkardı: 

atlerinde bütün varlığı ile mevlüt 

için yeni bir ınakam düşünürken 

hep "Peregrini,, nin vaktile çaldı· 

ğı şeyleri de hatırlamağa çalı§ı· 

yor. 

Öğleden sonra nota yazıyor, 

müstakbel talebesine vereceği ilk 
baait pc§revleri ve türküleri ayırı

yor. Aksamları da Rakıma yar· . . 
dım olsun diye dükkanın hesap· 

"Deli gavur. Boğaz o]unca in- larını tanzim ediyor. 

san doktor çağırır mıymıı?,, Artık Tevfikten hiç bahsetmi· 

Rakım azarladı: yorlardı. Unutmuı değildi. Şuuru• 
"Amma iyi gavur. inşallah hak nun alt tabakasında hala Tevfik 

dininde can versin.,, 

"İnşallah ! ,, 
Rabianın sesine, bir aydır his· 

setmedikleri eski sıcaklığı gert 

gelmiş gibiydi. 

111 

Artık Rabianın hayatı yeni bir 

intize.ma giriyordu. Günler hep 

birbirine benziyor. O, saatlerini 

hakim, hala onun yokluğu içini 

bıçak gibi kesiyor. Fakat o, ço

cukluğundanheri kadere, kazaya 

nafile bel bağlamış değildi. Sabır 

ve tevekkül denilen şeyi hayatı

nın ilk yıllarındanberi nafile öğ
renmiş değildi. 

Penbe, Rabia ile beraber mut

fağın üstündeki odada yatardı. 

HABER - Akşam postuı \ 

----- 66 ------
Doktor Kenan, Tokathyanda, Neclantn arkadaşı 
Nesrine rasladı. Genç kız o akşam doktor~, 
şüphe uyandmcı ve manalı Sözler söylemişt•.'. 

Doktor Ken·an bir akşam T o - sadüf edilen bu gibi rahatsızlıklar - Amerikadaki hayatını t 
katlıyan salonunda otururken, ar- hakkında kolay hükümler verile- kib mi ettiniz? 
kasından akseden şen bir ıes itit- mez. Biraz beklemek lazım. - Evet. Aslan Turguda IJJek" 
ti .. Başım çevirdi: - Amerikalı doktor ne fikir • tub yazmıştım. Bana ınuhtelif ta: 

- Vay Nesrin Hanım, siz mi · de? rihlerde iki kere cevap verdi. :NeıC. 
siniz? Doktor Kenan gülümsedi: liyı haydutlar esir gi·bi saklarıllf 

Ve derhal ayağa kalkarak, _ Bir aya kadar iyileşeceğini lar .•• Bütün Amerikan poli•İ b&l 
genç kızın elini sıktı: ve herkesi tanıyabileceğini söy • mesele ile aylarca .tnefiUI ol~~; 

- Vallahi sizi burada görece· Kendisi de gece gündüz bu it u lüyor. 
gw imi hiç ummazdım. Neclanın kay rinde yürümüf. 

- Aslan T urgudtan ne haber? , 5011· 
bolduğu günden beri siz de kayıp• - Yalan, yavrum, yalan. 

b 1 - O çapkın da Amerikada ,;• u1 * lara kan§t:mız .. ? ! Bir gün i e uğ- lar herkesin söyliyebilecegt • 
d , Neclayı unutmn• .. Patanın verdi • d ~ raına ııuz • ~ dunna sözlerdir. Amerika a 

Nesrin nifanlııile bir masada ği para1arlat1efahate dalmış. fahete dalan ve bol bol para h~· 
yemek yiyordu. Genç kız doktor Nesrin gözlerini açarak: cıyan bir adam, tasavvur eder ııı~-
Kenanla nitanlısmı tanıştırdıktan - Ne diyorsunuz? dedi. Sefa- sin ki Neclanın izi üzerinde yürii" 
sonra, doktorla konuşmağa haı - hete mi dalmrı? ! Fakat, buna i • mek zahmetine katlansın!. 
ladı: namnak için, iman aklını kaçır • _Peki amma, gazetelere rıe 

- Neclanm Aınerikadan dön- malı! b a bll 
diyelim 7 ! Aslan T urgud an . 

düğünü duydum. Bu haberi alınca - Neden? Amerikalı doktor h d n bır 
meseleden hararetle ha ıe e 

çok sevinmiıtim. Fakat··· yalan söylemiyo~ ya.•.! · ·,,der· 
Doktor teli•la wrdu: kaç tane lngiliue gazete go 

~ - Kabil değil. Ben göklerin _ .J }i.t' 
B. · d d k mit· Hatta hunlardan biriııue - ır teY mı uy unuz yo · yere çökeceğine inanırım. Ameri- ,.r 

., lan Turgudun fotograf ı bile f ' sa .. · kaya Neclayı aramağa giden As· 
- Duymak mı?! Bugün hasta· 

haneye gittim .. Kendisini yatakda 
buldum. 

- Vallahi olur şey değilsiniz! 
Polis hafiyesi gibi, Neclamn Ame
rikan hastahanesinde yattığım çar 
çabuk naaıl da haber aldınız? 

- Ben Neclayı kendi kardeşim 
gibi ieverim, doktor l Onun bu . 
günkü hali hana çok dokundu. Si· 
nirlerim o kadar çok bozuldu, o 
kadar mütee11ir oldum ki .•• Be -
reket versin nişanlıma raatladmı 
da, beni buraya getirdi. 

Doktor Kenan başını sallıya -
rak mırıldandı: 

- Sormayın yavrum! Bu bir 
faciadır.. Amerikalı doktor, va • 
purdan rıhtıma düştüğünü söylü -
yor amma, bu kazaya ben pek i -
nanmadım doğruıu• .• 

- Siz ne tahmin ediyorsunuz, 
doktoı·cuğum? 

- Şimdilik hayret içindeyim. 
Tababet aleminde pek nadir te • 

Doıktor Kenan 9ataladı: 

- Sahi mi ıöylüyonunuı? · 
lan T urgudun onu ihmal etmesine 
inanamam. 

-Yalan söyliyecek değil;~ 
ya .. ! Bunu şimdiye kadar NeC J' 

Büyük bir kaza geçiren Neclayı mn babasına da ıöylemek iste~.: 
onun getirmesi icap etmez miyd;? dim. Fakat, o zavallıyı her gör~ 
Halbuki ıemtine bile uğramamış. şümde kıvranır bulduğunı iç1"' 

1

Za vallı kızcag" ız böyle insaniyetli k d b ~ L h 1 r ıı • endisin e ir tıLKı:m. fÜp e e 

· - Ba§ka türlü nasıl olabilir? 

bir doktorun eline dütmemiş ol • yandıracak olan bu meseleyi e.Ç • 

saydı, yabancı memleketlerde ö • 
lüp ' gidecekti. 

Doktor Kenan, yemek yiyen 
çiftleri fazla sıkmamak için, mev
zuu değiştirmek istedi: 

- Bu gece sinemaya gidecek
seniz, size güzel bir film tavsiye 
edeyim ... 

mağa cesaret edememi~tiın• 

Do'ktor Kenan, genç kızrD di ' 
linin altında bir çok şeyler giıledıı· 

. ' diğini sezerek, bu mevzu üzerıJ1 

başka bir gün ba§başa görüşıııe ' 
··ıı· 

nin daha faydalı olacağını düt\J 
dü. 

l< i•· 
Nesrin kaşlarını kaldırarak, - Sizi fazla rahatuz etnıe 

. rete 
doıktorun yüzüne baktı: temem, dedi, yann Patayı zıya 

gelecegw inizi umuyorum. Sizi bll '. - Asabım çok bozuldu. Has • 
tahaneden çıktığım saatten beri gün bile sordu: "Hanım kızını ıı' 

den görünmüyor?,, dedi. Malilsl'1 

Yükten yatağını çıkarır, kızın ya-
mut f sğın üstün deki oda da musiki- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!! 

tağınm yanına serer, kötedeki 

iki kere kordiyal içtim. Sinema -

ya gidip de tekrar sinirlerimi boz 
mak istemem. Neclayı ne kadar 

sevdiğimi bilmezsiniz, doktor! 

Ben onun Amerikadaki hayatını 

da adım admı takib etmiştiın. 

siz de onun elinde büyüd~niiı·· 
ıCendiıini böyle zamanlarda 1 

sık ziyaret etmeniz, belki •i:ıin i 
çin zahmetli bir it olabilir, fak• 
onun için ne kadar büyük bir te 

sellidir bilseniz .. ! 

mum iskemlesinin üstüne zeytin 

yağı kandilini yakar, yatağa gi

rerdi. Fakat Rabia yatmadan 

ca bir taraftan da bakıcılar, bü-

yücüler yaaıtaıiyle perilere, cin

lere başvururdu. 

Onlara ne kadar horoz götür· 
Doktor Kenan hayretle genç J 

j (Devamı oar J kıza sordu: 

ıir.e hasrediyordu. Boğazında bir 

fey kalmamıştı. Penbe, yemek pi* 

tirirken onun ekseri hicazkirdan 

tutturduğu şarkıları itiliyordu. 

Hep neşeli ve canlı şarkılardı, çin

ıene batını sallıyordu. Gençlik 

bu! Tevfik gideli daha henüz iki 

ay olmamış, Rabia ne§eli şarkılar 

söylüyor! 

uyumazdı. Kızın yassıyı kılı§ını 
müf, ne kadar kırmızı krepte bağ- --------------------------

seyreder, ve her akşam bu uzun h lohusa şekerleri taşımıştı. Pen· 

_ , 

zahmetli işi dütünmeden yapışı-

na şaşardı. Kendisi ömründe na 

maz kılmış değildi. Bu dinsizliğin-

beye göre, cinler periler, dirilerle 

daha sıkı münasebette, her dakika 

den değil, belki tenbelliğinden ile- ı k Rahiaya gelince, 0 1 hayatında lar. Onların gön ünü etme biraz 
her evin içinde,her i§le alakadardı 

açılan yeni yolda eski azmiyle, es· ri geliyordu. Hem 0 kadar büyük daha kolaydı. Çünkü göze görün

ki muvaffakiyetiyle yürümeğe ka- ve yükseklerdeki AUah zavallı bir me:.eler de yaııyorlar, dolatıyor
rar Ve'I'mişti. Vehbi Efendi hafta- çingenenin namazını ne yapsın ]ar, halbuki evliyalar türbelerin

da iki defa geliyor, onu musiki ho* Eğer insanın Allahtan bir dileği den hiç çıkmıyor. Garip olarak 
cekti. Peregrini de, den verdiği olursa, evliyalar ne güne duru

nasihatler veriyor. tlk fırsatta ken- yor? Türbelere kandiller yakını-
disinin bırakmağa karar verdiği 

talebeden bir kaçım ona terkede· 

cekti. Peregrini de, ders verdiği 

ailelere onu alaturka musiki hoca

sı olarak tavıiye ediyordu. Fakat 

bu havadisi Rabia Vehbi Dededen 

yor mu? Pencerelerine bez parça· 

ları bağlamıyor mu? Namaz kıl

mak, dua etmek Allahtan bir şey 

istemek değil mi? Evliyalar, diri

lerin dileklerini allaha anlat -

makla mükelleftirler. Buna muka-

almıştı. Çünkü Peregrini o aktam- bil diriler onlara kurban kesiyor. 

dan sonra gelmemişti. Her esen karanlık türbelerinin ışığını temin 

rüzgarla dönen fırıldak! Bir güıı ediyor. Penbenin bir isteği olun· 

çingene Penbe, cinlere, perilere 

karşı biraz daha hürmetkardı, on

lardan daha çok çekinirdi. Her la
kırdıda yakasına tükürür, "İyi sa

atte olsunlar,, derdi. Fakat adak 

adayıp da bir şey istediği bir ev

liya işini çabuk görmezse homur~ 

danır dururdu. "Tezveren Dede., 

ye son gittiği zaman fikrini çok 

açık söylemiıti. ı 
(Devamı var) 

. 
Geçen gün büyük bir fırtına eıma•ında Franaamn Biariç ıshJ~ 
sahillerindeki caddeler hep su ve dalgaların köpükleri altı" , 
kalmış, bu caddelerde gidi§ gelif durmu;;tur. Bu o.racla bir oto, 
mobil dalgalar arasında kalmı~ . yolculan bin mütkülatla p,ar 

tarılmıılardır. 
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ıstanbul gençliğine müjde 
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lstanbul Halkevi 

Kırk yaşına. doğru 
Kadınlar güzelliklerini muhafaza 

etmek için neler qapmalıdır? 

Bir spor ve tiyatro 
salonu yaptırıyor 

Bu salon, bugünkü Halkevinin 
yanındaki arsada inşa edilecek 

dır. Bu miktarla hatırlamıt oldu .. 
ğumuz büyük proje!l;n tahakku• 
kuna başlanacaktır. 

L \ ir kad.m için en tehlikeli çağ, 
~k yatına basarkendir. Kadın 
~divenin bu basamağına adı • 
~ı atınca gerek dütüncesinin 
~llıneti, gerekse görünüıünün bQ. 
~lnıaması için kendini üzüntüye 
F Phnnamalı ve sükununu muha· 
lla. etmelidir. 

d ~ı·hk ihtiyarlıiıın çö1anekte ol-
'-&unu hi1&ettiğinizi göz önüne 

lttirelim: Yüzünüzün kınımağa 
~ladığından, çene çizgilerinizin 
:~~~dar güçlü olmadığından, ger
~ızın katlandığmdan korku • 
~l"•.~uz. Bu durum karşısında SÜ· 

"Qtıunüzü bozmayın ve bütün ü • 
~İtlerin mahvolduğunu sanmayın. 
~ Eğer iyi uyku uyuyorsanız, mu 
. dınızdan bir saat evvel yatağa 

tİlin. Eğer uykusuzluktan rahat. 
~ltk çekiyorsanız öğle yemekle... 
~en ıonra bir ıaat istirahat 
'clhı,. 

Bir iı kadını iseniz eve gelir 
~ltll.ez bu istirahati yapın. Ayak
bl..~ın yüksekçe bir yere dayayın, 
~ ~ıza bol yastık koyun, üstü • 
~hafif bir battaniye örtün ve 
l\· uza giden bir kitaba daim. 
d 1lt.bı elinize almadan evvel de 
~nize iyi cinsten olmak üzere 

leyici bir yağ sürün ki okuma 

~ında deriniz bunu İyice em . 

h\y lboniızü r!ıa düzgün, boya 
'd~ teylerle zedelememeğe dikkat 
~Ilı. Onu temizleyici bir losyon, 
~'it. tuvalet sabunu ile daima 
~ l tutun. Yıkarken evvela sıcka 
~ a toğuk su kullanın. Fazla sı , 
~ tabut çok aoğuk su deriyi ku· '1: yq ileriledikçe çok bu • 

1) •• 
~lt ~l'i tarafından kolayca emile-
~Jı.~r mm seçiniz. Yüzde fazla 
~ çııkmasına mani olacak 
~ ler vardır. Öyle ilanlara ka· 
~~rastgele kremleri kullan .

1

1 

~ çekinmelisiniz. 
~ ~enıleri yüze masaj etmek İ· 1 

'1~~di camdan yapılmıı hususi 
~vardır. Bunlar bir değneğin 

' ıeçirilmit yun camdır. 
~,~ tereyanmı hoş bir surette ha-
'1 ~e getirmek, ayni zamanda 

b.hı ~emi kola~hkla çekmeai-

ni temin etmek için bu yanı cam· i 
larm içi ııcak ıu ile doldurulmak· 
tadır· 

Bütün kremler masajdan ıon • 
ra tamamile ıilinmeli, yüz bol so· 
ğuk tu ile yıkanmalı ve iyice ku • 
rulanmalıdır. 

Atız ve burun hatları için en 
iyi egzesizlerden biriıi de tudur: 
Ağzmızı hava ile doldurun ye hu
nu yanaklanmzla üst dudağmrza 
karşı şiddetle itin. Dudaklarınızı 
açık bırakarak havayı bir boruya 
üflüyormu~sunuz gibi yava1 ya . 
vaş salıverin. 

* Leke peydahlıyan çene hatları 
için deriye kuvvet verici losyonlar 

Gardirop parası 
Muharrirlerin genç ustası Ercü • 

ment Ekrem Talu bir yarısında Anka
ranın lokantalarında , aynca "gardı
rop,, ücreti olarak bir para alındrğın 
dan ve bunun kaldırılması uygun ola
cağından tem~nni yollu bahsediyordu. 
Ve diyordu ki: 

"Bakın, lstanbulda böyle bir şey 
yoktur. Müşteri şapkasını, oturduğu 
masanın yam başındaki çengele asar 
\'e kimseye on para vermez,, 

lstanbulun bazı lokantalannda şap 
ka ve paltonun , incelikle alınıp, içeri
lerde bir yere saklandıktan sonra , çı
karken yine bir ipek nezaketiYle insa
nın sırtına kondurularak pek alı\ para 
kopan1dığı mahlmdnr. 

Mesele bu değil. Mesele, "Gardırop,, 
ücreti diye para devşirmek üzere ıs. 
tanbuJ şehrinde ideta bir teşkilat bu
luğundandır • Banu, ehemmiye • 
tini gösternıek için bu şekilde yazıyo~ 
ruz. 

Kahvelerde, h.~le "Modem',, bir bi· 
\İm verilmiş, çaylı pastalı oturma yer
lerinde, paltonuzla otursanız dahi onu 
üzerinizd~n alıp bir para temin et • 
mek için elinize marka sıkrştınyorlar. 

* Bizce Barlar ve o çeşitten yerler 
müstesna olmak üzere her istirahat 
yeri, Miişterilerin palto ve şapkala.mu 

vardır. Bu losyonlar bir lastik pon 
ponla yüze çarpılmalı dır. 

Şu egzersiz çok faydalıdır: 
Baıınızı hafifçe arkaya eğin, ağ· 
zınızı mümlfün olduğu kadar faz
la açın ve dudaklarınız biribirine 
değinceye kadar alt çeneyi gere · 
rek ve kuvvetle yukarıya doğru 

kapayın. Bunu on yahut yirmi de
fa yapın. Büklüm, büklüm olma· 
ğa baılıyan gerdan ve ense için 
bu hareket faydalıdır. 

~ 
. O ğle yemeği saatlerinde mun
tazaman güzellik tuvaletinize dik
kat edecek olursanız gençlik ve 
güzelliğinizi ebediyen ıürdürebi • 
lirıiniz· Bunun için muhtaç oldu
ğunuz bütün malzeme, el çanta • 
ımda taşıyabileceğiniz küçük bir 
fite dolusu temizleyici losyon, ter 
temiz bir tülbende ıanlmrt bir pa 
muk ponpon ve kullandığmız 

kremden küçük bir kutudur. 
Ellerinizi yıkadıktan aonra pa· 

muk ponponu losyona bat1rır, es· 
ki makyajınızı ıiler ve yüzünüzü 
iyice temizlersiniz. Temizleyici 
losyonlarm hepainde bir mikdar 
sabun vardır ve yüzde bırakıll11'ıa 
deriyi tahrif eder. 

Tem izledikten sonra temel kre 
mini sürer ve pudralanınınız. 
Ruj ve dudak boyanızı tazeler, 
kenarları da tülbentle silersiniz. 
Tülbendin ucunu ıslatarak kirpik 
ve katlarınızı da ıilin. 

Öğle üıtü yani günün yarısın
da yapılacak bu tuvalet eski mak
yajın yüzünüzü kurutup bozma . 
11ndan korur. 

Güzellik DOKTORU 

lıtanbul Halkevi ilQ§kanı 
Agah Sırn 

Bundan birkaç ay evvel, litan
bul Halk Partisi Başkanı Hilmi O
rayla yaptığımız bir konuımada, 
İstanbul sporculannın. pek yakın· 
da kapalı bir ıpor salnnuna sahip 
olacakları müjdelenD"'itti. 

Şimdi memnuniyetle öğreni
yoruz ki, bu müjde, yakında kuv
veden fiile çıkacaktır ... 

Şehrimizdeki bütün gençliğin 
en büyük ihtiyacı olan bu salonun 
yapılı§ projesi ve kuvveden fiile 
çıkması için, büyük bir gayretle 
çalıtan İstanbul H?A 1kevinin kıy
metli baıkanı Agah Sırrı ile bu 
mevzu üzerinde görü9tük. J3ize 
ıunlan MSyledi: 

- Halkevinin satm aldıiı tim
diki binanın yanındaki arsada, bir 

konferans, temsil ve spor salonu 
yapılmak üzere, büvük bir proje 
hazırladık. Belediyeden aldığımız 
45 bin liranın 15 bin lir as mı bu işe 
harcadık. Bugün bu paradan eli
mizde (30) bin lira bulunmakta· 
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Çok tabiidir ki, bu 30 bin lira, 
bütün projenin başarılmasına kafi 
değildir. Fakat bu hayırlı işe b3f"' 
Jamak üzere belediyeden ve bele-o 
diye reisi Bay Muhiddin Üstün~ 
dağdan gördüğümüz kıymettar 

yardımlardan cesaret alarak. ite 
ba,Iadıktan sonra, bf\~ka yardım• 
lar da istiyeceği:z .. Her halde şar .. 
bayımızın, ,ehrin en büyük ihtiya• 
cına cevap ·verecek bu it tel müm .. 
kün olanı esirgemeden yapacak• 
larına eminiz. 

Proje, timdiki h~ lkevini de içi .. 
ne alacak tekilde ha2'1rlanmı§tır .. 
Ve bir ek teklinde olmıyacaktır. 

Yeni bina cadde üzerinde gü• 
zel bir cepheye malik olacaktll'. 
Alt katta 800 kişi alabilecek genit 
bir salon bulunacak ve bu kısmı 
gösteri§ şubesine tahsis edilecek .. 
tir. 

Üst kat salon, tamamen spora 
tahsis edilecektir. 

Daha üst katta, balkonlu bir 
koıu pist'i ve aynca ekzeraiz ya p
mak için lazım gele':'l saha bulu .. 
nacaktır ki burada da, ayn ayrı, 
50 erkek, 25 kızın soyunma ve 
duş yapmalanna imhan ternirı e... 
dilecek vasıtalar hazırlanacaktır. ' 

Projemiz, bütün dünyada, son 
zamanlarda bu şekHde yapılmıf 

en modern binalar göz önünde tu• 
tularak hazırlanmı~tır. 

Tekrar edeyim, s ılonun inşqsı ... 
na, İs!anbul beledivesinin ve kıy .. 
metli reisimizin yUksek himayele
rine güvenerek, hiç vakit geçirme
den başlıyacağız.,, 

Yazanlar: 

Hi/(met Jlı/iinir 
VE 

ilftl/Yld c'Jerto4llt 
( 

parasız ve rahatça asabilmeleri için de seçilip bir silah gibi benimsenen san anla.blır, teşrih edilir. Bu suretle ~e-
askı bulundurmalıdır. lardan bir kaçıdır. kiz aydanberi aşağı yukarı bu sütun. 

Belediye, bunlan kahvelere , pati- Geri kalan güzel isimler de, Türkiin da lstanbutun 230 derdi yazılmıştır. 
serilere mecbur etmelidir. Büyük kah- diğer güzel meziyetlerinin dile gelisi- ts 
veler ve patiseriler, paltoları ve şap _ ~ Fakat tanbulun dertleri o kadar 
kaları için aynca para '\"erdirmek su- dir. çok o kadar çok ki, bunları her güne 
retiylc mUşterilerini zarara sokuyor- * sıkıştırmak mümkün olmuyor. Bunun 
lar. Halkı, faz1a para harcamağa zor. için bir kısmı ihtiyata ayrıhyor. Hu 
Iuyorlar. "TÜ nel kapıları,, suretle ihtiyata ayrılan dertlerin miıt-

Bir kahveye gidip on kuruş kahveye Son bir sene içinde Tünelde bir in· tart kaça mrmıştır, biliYor musunuz? 
\·erseniz, yüz para da bahşış verseniz, kilap oldu. Eskiden vagonlar hareket Tam 193 taneye_ 
beş veya on kuruş da gardırop için mi etmeden evvel ikişer memur kapıJarım 193 d<'rt daha yazılmamrştır. 
vereceksiniz? itina ile kapatırlardı. Şimdi bu iş oto- Varın lstanbulun dertlerini siz he. 

Umulur ki, Ercüment Ekrem Talu' matikleşti. Kapılar kendi kendilerine saplayın! 
nun dileği, bu son nokta ile de tamam- açılıp kapanıyorlar. * 
lanarak yurtdaşlarrn menfaati korun- Bu otomatikleşme neticesinde beş • • 
sun. Kahve ve patiseriler, Halk için altı kişinin işlerini kaybetmeleri Bır Arnavut hıkmetl 
serbest elbise askıları bulundursun- ni bir tarafa bırakınız •• Fakat bu ter. 
lar .. Para almasınlar, alamasınlar. tibat cidden lüzumsuz, hatta fazladır. 

lf. Çünkü gün geçmiyor ki kApılarrn ba ~e 
r kilde açılıp kapanması neticesinde bir 

Soy adlarımızda ki l yurtdaş arada sıkışmasın, yahut kotu. 
nu, bacağını acıtmasın. Sonra makine 

mana ne kadar tekamül etse yine makinedir. 
Soy adları çıktıktan beri , Tüı·k Hiç bir zaman bu şekilde otomatik 

ırkmın ne kahraman , ne temiz bir ırk surette açılıp kapanan kapılar elle açı
olduğn bir kere daha kendini göster- hp kapatılanlar kadar emniyetli oJa
di. Türkün içinde nasıl bir ateş yan. mazlar. 
dığı n ne temiz bir su çağladığı bir * yol daha belirdi. 

Soy adlan çıktıktanberi ne gibi ad
lar seçildiğine bir durup baktınız mr? 

"Yılmaz, Yalçın, Er, Erkan, Soy . 
kan, Sağ. Sağlam, Yiğit Er,, soı:i sefer-

Dertler I 
İkimizden biri gazetemizin "Şehir dert 
1cri,,sütununu idare eder. Bu sütunda 
her gün lsta.nbulun dertlerinden biri 

Çok hoş bir Arna\-ut darbımeseli 

vardır: 

AKIL iNSANiN T(()LJHINDA 
BiR ÇiViDiR l'Uh!RUGU 
YEMEDEN iÇERi GIRJIEZ 

Biraz düşününce, bu darbıme-seUn, 
basit olmakla beraber ne kadar ince. 
ve ne kadar kuvvetli olduğunu anlı • 
yacaksmız. Bir defa çivi k\jlalun içfn. 
de ne kadar güzel, ,.e ne kadar mil • 
kemmel bir şekilde sivri tarafı aşağı .. 
da ve yassı yeri yakanda olmak üze
re dimdik durabilir? Ve küJaha yum· 
ruk iner inmez ne kadar rahatça n 
iı::ıabetle içeri girer. Manası da hak.ika 
ten ne kadar uygun değil mi? . 
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Dün Habeşistandan gelen1 

istanbulin bir kadın 
"Krallar kralı,, nın memleketinde 
qördüklerini, qabancılara yapılan 

iqi muameleyi anlatıqor 
Habeşistanda dikkati çeken üç şey : Yabancı 
kadın pek azdır. Habeş kadınları arasında çok 

güzelleri vardır. Orada herkes tepeden 
tırnağa kadar silahhdır 

Harp bqladıktan sonra Habeşfs. 
tandan Türkiyeye ilk gelen yolcu teh 
rfmizln çok tanınmış Ermeni ailesin
den blrimne mensup bir beyan oldu. 

Diln Habeşilıtandan gele bu en 
teresan yolcu için, sa.dece (bir bayan) 
diyorum .. 

• Çünktl, kendisi, bir çok sebepler. 
den dolayı isminin ve resminin neş -
redllmemestnf ısrarla rica etti. 

• • • 
Gtlnla esrarlı havadia kaynafl o. 

lan Habefistandan heniiı çlkıaıt olan 
bu yolcuyu, 15 gün süren uzun seya -
hatlnln yorıunluğunu bir ıün olsun 
~ıkarmasına vakit bırakmadan, Şişli· 
de bir apartımanda ziyaret ettim. 

Çok Uzttntilü bir yolculuk yapan 
bu gen~ bayan, bUtiln yorgunluğuna 

rağmen ~ r benim kendisile konuşmak 
teklifimi reddetmedi. Ve büyük bir 
nezaketle karşılaştığnn apartımanın _ 
da bir buçuk saate yakın bir zaman, 
BOn gilnlerde, hiklyeferini, havadis -
lerfni blnblr gece muallan gibi din -
ledlğimil, Habeşistan hakkında ken _ 
dislnden malumat aldım: . .. .. 

Konuşmamız şöyle başladı: 
-1Jabe~tandan niçin gelatntz 

ve ne zamandandır oradasınız? 
- Kocam Habeşistanda rahştığr 

Uç aenedenberi, Adisababada oturu -
yoruz. Bu müddet zarfında muhtelif 
defalar seyahatlere çıktım, bu meyan 
da, ailemi rörmeğe Türkiyeye ıeldim . 

- Bu seferki seyahatinfzln sebehi 
nedir? 

- Tamamen tablfdir. Gene ailemi 
görmeğe geldim. 

Bunun harple, harp korkuslle 
hiç btr al!kuı olmadrimı size kat'i. 
yetle s3yllye1rillrim. 

ÇiinkU, Aclisababada, harp hit bir 
korka uyandırmamaktadır. 

Binlerce ecnebinin &al11tıduğu bu 
phrin, tayyare hlcumlanna, maruz 
kalacaft dftşfln01mUyor bile .. 

Ş111111 ela söylemek isterim kl, harp 
:Adillalııahum tabii bayatını, hllJledll
mfyecek kadar, az değiştirmiştir. 

- Adisababsda bayat nasıl ıe -
!ft? 

- AdJsaı.ba, bir meclent insanın 
her aradığını mükemmel bulabileceği 
bir yerdfr. Mükemmel harlan, sine -
malan ve eğlence yerleri bulunan bir 
tehirdlr .. 

Çok ınedenl ve nazik blr zat olan 
Nepg, ecnebilere mümkiln olan kolay 
lığın, dostluğun gösteritm.esf için,kat' 
! emirler vermiştir. (İtalyanlar düş -
man olabUir, fakat burtin burada ka.. 
lan öbUr ecnebiler, biıim dostumuz 
ve misafirimizdir, onlara dost moame. 
Jesi edelim) sözleri de Negüsündür. 

Adisababada, bir ecnebinin bu -
Jaeaft en büyiik kusur, elektrik ol -
mamasıdır. 

Filhakika, zenginler, kendi mo -
törleri ile elektrik istihsal eder. Ve 
yan lanıuJaJtl bir kaç kolllş•ya da bu 
cereyandan verirler. Fakat umumi -
yetle petrol limhıisı yakılır. 

Fakat umumi hayat 11\mba ve 1ü -
küsle geçer. 

Sokaklar da geceleri karanlıktır. 
- Harpten sonra, Adisababada 

ne gibi değişiklikler oldu? 
- Yukarda da söylediğim ribi, 

btl deffşlklik çok btiyük değildir. Ta.. 
MatfJe eskt hayat kalmamakla l»era -
her, (4000) ecnelJlnln bulunduğa bu 
tehirde, eflenee ,.e gezme yerlerl eski 
hızla p.bştıir gibi, şehrin tabii haya. 

tmda da hiç blr pyr.ftabJfUk yoktur. 
Yalnız, göze batan, Kırmızı Salip 

tarafından hergtin yollanan, yeni ye. 
nl sıhhi levazım. ve bir de cepheye gi. 
derken, Raalarm, topladıklan asker -
JerlJe beraber krallann kıabm gör _ 
mek tlzere Adiaat.badan ~elerl -
dir. 

Dffer taraftan tonu da s8ylemek 
isterim ki, bir ~ok ecnebiler, sefaret
haneleri tarafından yol paralan ve _ 
rilerek memleketlerine yollanmakta.. 
dır. Habeşistandaki son ltalyan, bir 
buçuk ay evvel, huduttan çıkanlmIJ -
tır. ıHarpden sonra rörülen manzara. 
lardan biri de, gazeteci bolJufu oldu.. 

Bfr aralık Adisababada tam (1Z5) 
gazete muhabiri toplanmıpr. Fakat 
MMUrün bulunmuı, resmi kaynak -
Jann da fazla hiçbir naaJömat verme
mesi bu gazetecilerin, elleri kollan 
bağlı, sabahtan akşama kadar fpfz 
kalmalarına, hfç bir şey yapamama_ 
l:ınna sebep oldu. 

Ba fJğzJik ölye bir hal alHd, ar. 
tık bu muhabirler, mahalle aralarm
da, kahvelerde, hangi aiızdan olursa 
olsun. duydaldan havadlsf sahi 
gibi, remen gazetelerine bllclfr. -· ~.-.~ ........ 
atını da böyle bin bf r fe§f t uyclaraa 
havadi.tlerle doldurmağa bqladırlar. 
Mese1A, ben &rrarda bulandafum, 
,.e bu güzel şehirde hiç bir gayrital>if 
hfıdlse reçmediği, hattA keşif l~n ol -
sun bile tek bir lta1yan tayyareıdnin 
şehrin Usttlnde rlrUlmeclfti halde, bu 
muhabirler nereden duydularsa day _ 
mUjlar, o pn, bUtiin dünya razetele.. 
mde "Hanarı müthiş bir İtalyan 
bombardımanı ite harap etmişler!.,, 

işte, Habeşistan hakkındaki bütün 
havadisler, böyle en az yüzde seksen, 
buan da yüzde ,.Uz, yalan yanlış olu.r 
Bu gazeteler, Habeşistana ıelince, o
rada en güzel bit nıluh mevzuu olayor 

Maamafih, htrglln uydurma ile 
vakit rt9rmek, ve bunan ·~in hlr ~ok 
muratlara slnuk manuız olacağını 
anl!J'&nk. btr razet. •.alıaMrlerlnin 
yUz kişiye yakın büyük bir kısmı, mem 
Jeketleriae dandüler. 

Şimdi, Adisababada belll batlı bir 
kaç gazetenin ve büyük ajansların 
muhabirlerindea başka kimse kal _ 
madr. Habeşistanda nakil vasıtalan -
nın da hükfimet tarafından tamamen 
toplandığı doğru değildir. Dünyanın 

en ıü:ıel taksileri ve bu.ut otomobil. 
leri, arabaları, Adfsababada eskisi 
gibi dolapnaktadır. Hiiktm.d yalnız 
radyo 111akinelerinl toplamıftır .. 

Yalna ben ge1irke~
1

hlik6met me.. 
murlarr, ınağazalan geziyor ve mana
n tesbit ediyorlardı. Çinldl devlet 
lüzum görürse, bir çok •ırayı, mali -
yet fiyatım vererek ıatın alacakmış .. 

- Orada hayat ucuz rnadur7 
- Evet, bayat ucuzdur. Fakat 

para da azdır. Az kar.anılır •. 
- Vehip paşanın vazifesi nedir? 
- Vehip paşa, Habeşlerin kendi -

sine çok ehemmiyet verdikleri, günün 
en mühim adamlarından birisi ve te
nup Ha.bet ordasu müf ettifidir. 

- Habeşistanda iyi mektepler var 
nnchr? 

- imparator ve lmparatori~enin 
iki lisesi vardır ki, Fransız hoealarm 
ders okuttuı?u bu mekteplerle kendi 
sefarethanelc:dn himayesindeki, Ho -
ibda, Belçika gibi ecnebi mektepleri. 
okuına ihtiyacına kafi gelmektedir. 

- Habeşistan Ja.akkında başka ne ı 
clbl entereean maltmat verehflfrslniz. 

- Zannedersem iç ıey slyllyebf • 
llrlm. 

Birisi, Habeşistanda eenebl kadın, 
çok azdır. 

ikincisi: Habeş kadınlan bilhassa 
Harrar kadınları arasında çok güzel
leri ve renk itibarile adeta beyaz de -
necek kadar açık olanlan vardır. 

UçUnctisU de: Habe§btanda her .. 
kes, pürsilAh dolaşır. 

Yerlilerin, hele harb bqladıktan 
sonra, en büyük zevkleri, slTAhları 

takıp takıştırıp, bellerinde flşekHkle -
rl, Ye yanlannda iki metre boyada 
bir 1IZ1Ul kılıç dolafmaldır. 

Fakat çok tahaf tır, herkesin bu 
kadar allAhh olmasma rafmen, bu 111-
llhlar hiç bir zaman fena işler için 
kuUanılmaz ve lfizumsuz yere kafiy
yen kınından çıkanlmu. 

- Habqlstandan btanbula nasıl 
seyahat etthlls. 

- Burası, benim ipn bflytik bir 
derttlr. 

Trenle Adfsababa4an, Cibutf JI • 
manına ve oradan vapurla M181ra ka.. 
dar çok rahat reldim. Mısırda, her şe-
yim vizelerim falan tamam olduğıı 
halde, Parla tariklle Jatanbal& gel -
iiea ~ Fl'UIQ buoloA mUMad 

4tme4J. 
7-8 gün beklemem lbımgeldJfl

nt, telgrafla sorulacağını 8Öy)edL 
Öğrendiğime nazaran, bu yola ta. 

kip edecek Tttrkltte hep blyle ıorluk 
~anlıyor ve çok zor nu ediliyor -
11111f. Ba vuf1et karpılda vaıgeçtfm, 
vapurla Pireye ılttlm. Fabt orada 
daha 1 ena bir hidise ile kal'fllattııL 
Beni vapurdan çıkarmak istemediler. 
Çıkmak tçln ısrar edince de, derhal 
ihti1Attan menederek, vapurda pollsl 
beklemek şartile gece otelde yatıp, 
sabahleyin erkenden gene polis refa. 
katinde tayyareye kadar götürUlerek, 
bir tilrlü aalamadıtna .....,lwdea, 
heni derhal Yunanistandaa çıkardı • 
Jar •. 

Yalnız blr kadına yapılan bu hak 
8IS maameledea ~oll ....... r ol • 
dam. Ve sebebini öğrenmek için ellm. 
den geleni yapacağım. 

Şimdiye kadar bu yollardan bir -
kaç kere geçmiş fakat böyle bir mu -
amele ne hlç karşılaşmamıştım. 

* * * Konupnamız burada blbnittl. Ar. 
tik Yeda etmek üzere idim. 

Son bir sual daha sormak istedim. 
- Orada, dedim. Kadınlar flk tık 

clo1aşabiliyor1ar mı? ı 
Sordufuma cevap vermefe vakit 

kalmadan, kapı çalındı ve içeri pk bir 
bayan girdi. Sırtında, burada laakika. 
tea bir etini daha ıörmediiim, ori • 
Jfnal, canlı hatlarla süslü lıir kürk 
vardı. Muhatabım, yeni gireni göste • 
rerek cevap verdi. 

- itte dedL Kız kardeşim, bakm 
sırtmdaki kilrkU, ben oradan getir -
dim. Burada bir e~i daha olmıyan bu 
Leopar kürkünü 150 lira gibi ucuz 
bir fiyatla atmak mümkün oldu. 

Bundan daha güzel bir de Jakar 
kOrldi aldım ki, bu da ayni miktar 
para ile elde edilebiliyor. 

Burada dayanamadnn tekrar sor 
dam. 

- Peki, bu UstünUzdekt ipek 1>1uz 
ıık pijama, zarif atkı iskarpinler Jıep 
si de Habeşistan malı mı? 

- Evet, baştan aşağı hepsi .. 
Artık esrarlı belde için öğrene -

eefimf öğrenmiştim, 
Vedi ettim ve son dakikara kadar 

· Viyanada bir 
''Kıskançlık hastanesi/,, 

• di•İ-K 11kançlılı da Enfloema, J makta olduğu fabrikadan ktll 
Grip, Kabakulak ıibl bir ne yol verilmiıtir. d "' 

hastalık olarak tedavi etmek üzere Delikanlı bu candan .,ır. 40 ~i
Viyanada ruh mütehauıaı ve ıi- nı mahkemeye vererek, onu ttif' 
nir doktoru Vilhelm Stekel idaresi ra zarar ve ziyana mabk&D ~·fir 
albnda dünyamn bu neviden ilk dikten sonradır ki nitanbıı d~it" 
kliniti açılmııtır. ne devam edilmesine razı ol 

Hastahaneye dalia timdiden on mittir. 
dört kadm müıteri teda'ri için mü Altın peşinde p/ıi' 
racaat etmiflerdir. A merikada Florid&DIJI t' 

Bakın doktor Stekel ne diyor: ma limanından hafekelb'-' 
"-Birçok cinayetler kıskançlık decek olan Amerikan iatikfal if 

yüzünden olmaktadır. Eier kıı- yetleri toprak albnda gis.I:;'•· 
kanç kadmlar ve erkekler bir mü- altın aramak için Atlantik ,.ıdı1_ 
tehuııaa tedavi için gitseler bu rmda arattırmalar yap~~~flhl« 
cinayetlerin önüne geçilebilir. Mister Filip Garay'm ~f· 

iki türlü kıskanç vardır: Biri- altmda olan ilk heyet ıeçell ;oclir 
si bunu bilen Ye itiraf eden, ikin- ta yola çıkmıt olup Garbi ti bOf 
cisi de kıskanç olduklarım kendi- tan takım adalarından Jn,Uil ,td" 
lerine bile itiraf etmiyenler... 1 - ruiu albnda olan bir adaya il· 
kinciler daha tehlikeli olanlardır cektir. Burada gizli altmıll ~;,_ 

yon 400 bin lnıiliz liratı ol 
amma, onlar da WciaTİ edilebilir-
) sanılmaktadır. js· 
er.., · H~et gittiği adanın addi• 1 iti" 
E•ekarılarının 1i tutmaktadır. Buradaki :ıerıf a· 

t'ayda•ı lik Fransız altın sikkeleriyle " E tek anlan zararlı hayvan- cevherattır. ef" 
lar arasında ıayılmamab- Bay Garay yola çıkma~aıı d' 

dır. Çünkü kalabalık bir etek an- -.el gazetecilere verdiği dı1~ d• 
ıı kovam günde 25.000 kadar ka- ölü bir kaptanın son nef es1;dır 
ra ıinek yemektedir kendisine bir harita verrnİf 0 bİ~ 

Bilginlerin $OD za.manlarda mey ğunu ve bu harita sayesinde, tit· 
dana çıkarmıf olduklan bu haki- rüçlük çekmiyeceğini söyieııı:' ,. 
kat, etek anlanna kartı duyulan lnıiliz hükfuneti hafriyata 111iil' 
dUpnanlıiı bir tarafa atmıftrr. de ebnittir. fi' 

Etek anlarını &ldürmekJe, in- ikinci heyetin baıkanı 0 1· 
M. ter 

anm en piı dütmam olan kara si- Nevyork yazıcılarından 15 d~ 
nelder çofaltılrr. Btitfln diler hay Howard Kelly bir haftaya lıf et 
vanlarda olduğu aibl eıek anları yola ~ıkacak ve Floridanın ~ 
da kendflerine dokunulmadığ' nandina ıehri karıısmdaki pi' 
takdirde hlç sokmazlar. lia adasında araıtırmalar ~ 
80t0n dünyada caktrr. Bu heyete dahil olaıı b'' 

tek b 1 r d 11 1 rika sahil muhafızlarından fii~~ 

A vusturalya ayan üyelerin- tı Corc Lovesee önce adada l ,ıJ 
den birinin iimitleri ger· taflar yapmıf ve kazılacak 1t 

çekleıtiği takdirde İngiltere tayin etmiştir. 
kralı anıuluıal bir dilin kabulü Çocuklar lc:;lr1 ' 
için bütün dünya uluslarını konuı- zeka tarife.,ı ~.., 

Amerikanın çocıık hutah..,...~ 
maya clavet edecektir. 

lerinden birinde mütehas•• =...J 
Kralıı;& böyle bir davet yapması ~ 

irin A vuıtural1a par limen tosuna doktor lzak KagelmaH ~;1" ' 
3' bir çocu.tun doğumundaa ~ , 
bir takrir verilmek beredir. · il' ren geçecek çocukluk çağı ıç ıt' 

Ayandaa Muartney Abbott taitdaki zeki tarifMini ?'f'P 
vereceği takrir parli.mento tara· 
fmdan kabul edildiği takdirde ha-

:ratmcla ılHtmit oldaiu en büyük 
amaca eritmit olacağını söylemek
tedir • 

Bu zat anıulual bir dilin bant 
ve ilerle7İt üzerinde büyük tesir 
yapacajına inanmaktadır. 

El sıkmak nelere 
mal oluyor? 

Q rta Bavyerada Noerdltngen 
tehrinde iki &rkadaı ın to· 

kalaımuı birisine 40 liraya, ikin· 
ciıine de vazil•ine hatta az kal
sın nitanlrımı kaybetmailld mal 
olaeaktit 

Vilhelm Res.lorf e•leneceği 
gün birçok arkadaılariyle tebrik 
tokalqmaıı yapmı§br. Bu tokalaı· 
malardan bir~ çok )'Ürekten ıelmit 
olacak ki Vilbelm'in iki parma 
tını birclen kımuftır. 

Bu •azlyet karıııında düğün 
ı«iktirildifi gibi Vilhelm bir ay 
kadar itine gidememit ve çalıı . _ __......_ _____ ~ 
7&•1ıiı• ısrarlarla rağmea, isminin 
ve remninin saklanmunu ieti7en bu 
lla,ana teşekkür •detek, aynJdım. 

Yolda, kendi keıtdlnıe dtlştiııtiyor, 
ve Habeşistanın anlatıldığından ne 
kadar başka olduğunu mukayese et • 
meye çalışıyordum. 

~ · · luet Muhittin APAK 

tır: .,.;. 
"İlter kız, istene erkek • 1 • 

bir çocuk doğ el u i • .:,.' 
günd4ttt itibaren abınıWı, ~;; 
meli, eanemeli, ölMilrmeli, J5tt ;)il'' 
le emmeli ve elle ayı.k partt' 
rmı oynatmalıdır. ~ 

BU aylık olmadan e~I .-Aİ I 
ıinin yüziinii tanrtDalı v• ....... 
lini ağzma koymalıdır. , J'!. 

iki aylık olmadan istedii• ~' 
için baiırmalı ve hotuna ıid_., ,f' 
teY için de ıülmelidir. Altısı" IJl"' 
dan evvel de iımile çalıtl 
bakmahdır. ~ 

On aylık oldu mu dura~ 
ziyette ayağa kalkmab ve -1" • 
lrr ·l>içimde "mama,, "ana,, 
ba,, diyebilmelidir. _1' 

On bet aylık iken lıiç yt$" 
ıız yürüyebilmelidir. _.d;;/, 

iki yaıma ~ k J' 
aöy~enen her sözü kolayldd• ~ 
rar etmeli ve bir itkemle1•,..f! 
inebilmelidir. Oç yqmda i1' ; 
yrkamaaım, dit fırça~~ 1 

biaelerinin düjmelerinl 'ttPı-1:,J 
la çözüp düğmelemesinl ~~ 
lidir. ,,,, 

Beı yqında ise yardllll 11"'~ 
.izin giyinip aoyunmuınlı " it J 
yazınağa bqlamaiı öjr~ 
ınabdır. I ...._...ı. . .... ,_.µ; 
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ÇAGLIVAN 
(Eski Mulen Ruj) da dinliyeceksiniz. 

Ô K S Ü R 0 K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 
KARŞI 

Haliç Vapurları idaresinden : 
16 / Birincikinun / 935 tarihinden itibaren tatbik olunacali 

D&Mlı zeybek türküleri, Deniz kızı tarafından. Telef on: 40335 Haliç vapurları tarifesi iıkelelereasılmı!iır· (7852) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Taksit:le 
Manto ve tayyor 

ve roblar 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.tJOO 
S0.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

llrahk mftkAfat vardır. 

Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün saa! Kilo 

latan0uldaki88218 

l>emz eratı için 
lieybeliada- 12192 

c1aJci talebe ve 

4408 L. 8 K.330,61 Kr. 16/ 12/ 935 14 de 

En •on moda kumaf ve mo· 
dellerle giyinmek isteyen 
zevki selim Sultanhamamın· 
da Camcıbafı hanında birinci 
katta bir numaralı Leman 
Hanımın ••rmln terzlhane-

658 "28" 49 37 , ,, 15 de 

•lnl ,ereflendlr•lnler. 
erat için 

Yukarda miktar ve talimin e'Clilen fiatları yazılı yaf sebzenin hi
lıalarmda yazılı gün ve saatte açık ekıiltmeıi yapılacaktır. Şartna. 

lll8)i ı~rmek istiyenler her gün, ekıiltmeye girecekler yazılı gün 

~• aaatte yukarda miktarı yazılı muvıa,kkat teminat makbuz veya mek 

tlıplarını vermek üzere komisyon batkanhğına müracaatları. 

Kiralık katlar 
Babıalide Ankara Caddesinde 

ikdam Yurdunun katları ayrı ay. 
rı veya toptan olarak kiralıktır. 

Reımi daire ve sosyetelere elv;-. 
riıli olduiu gibi modem tesisatı 
vardır· Görmek için her gün kapı
cıya müracaat edilme-· 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır 
Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a lınız. 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruıa ders 

F el1efe ve edebiyat prof etörii 
bir Alman beher dersi elli kuru-I 
fa olmak üzere seri bir usulle Al· ı 
manca lngilizce ve Franıızca li;an 
dersleri vermeğe taliptir. HABER 
de K. E. adresine mektupla mün: 
~at edilmesi. 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgevtekliği 

ve dermansızhğa karşı Alman
ya' da kain Stc. Hormona 

(7571) 

KARYOLA IngiJiz karyo.laların_ın_ 
936 desenlerı gelmıştır 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Fevzi 

DOKTOR 

Kemalözsan 
llroloo - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Krakög - Ekıelıigor mağazaı 

ganmda. Her gün öğl~n 90nra 

A. G. fabrikasının 

G L A N D O K R A T l N'l 

kullanmak en emin ve müessir 
latanbul Rizapa§a yokuşu No. 66. Tel 23407 Operatör Dr. çaredir. Her eczanede kutusu 

SeU\b SUN 200 kuruştur. 

D • h t · C h· (! f. 1 Türkiye acentaıı: Z A M A N 
enız as aneıı erra ı .~e ı 2 • den 8 · e kadar H Tel: 41235 Diş Tabibi Kemal SU~ı ecza deposu: Jstanhuı 
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Milyon/arca Türkün kullan<hğı yegane öıkardeş mahd1r 

:: R T ·· k ,.., 1 ( BevoQI u Veri i I]~ Kadim lokantamı mecbu· il 

i
l ati p Ur O~ U Mallar Pazarı ı~ rlyet doJayıslle temiz eşya. il 

Ankara caddesi Meserret üst:ü ) ı· •ile berabt:r satıyorum. I 
•
otell
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Kar•.•.•, •• ı_n __ u_m_ rara (88) •••••••••••••• !i Adres: BeyoOlu, Osmanbay 
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- Ne demek istiyorsunuz? diye 
bağırdı. 

- Sana şunu demek istiyorum: 
Luizi Marşalden istedin mi? 

t 
- Ne delilik? Böyle bir isteğin 

akla gelmesi bile l\larşale acımaktan 
doğan bir tavırla omuz silktirir. 

- Doğru, fakat bir kere istedin 
mi? 

- istemediğimi biliyorsunuz •. 
- Öyle ise iste I 
- Hayır .. Hayır •. Oh, reddolun • 

mak halfflretfr ı .. 
- Pekala? Senin tarafından ben 

lstiyeceğim. 

- Siz mi baba? 
- Evet ben! Bu benim hakkım de.. 

fil mi? Sana onu istiyeceğim diyo _ 
rum. Bu halde iki şeyden biri ı Ya ka· 
l>ul eder .. 

Şömlye ümitsizlikle başını salla.. 
dı. 

- Kabul ederse sen de ailelerine 
dahil olarak Monmoransilere şeref 
verirsin. Kıhcın, onlarınkinden üstün 
olduğu gibi ismin de lekesizdir. Eğer 
reddederse, biz de dönüşü olmıyan u. 

zun bir yoJculuk için çizmelerimizi 
yağlanz. Haydi bakalım Luizin baba· 
sının hana hayır diyeceği 1.amamı ka. 
dar yaşamağa razı ol! 

Babasını f eJakete uğratmıyarak 

te•, başına ölmek fırsatını bu suretle 
ele geçireceğine se\•inen şövalye: 

- PekaHi, kabul ediyorum, dedi. 
Bunun üzerine ihtiyar Pardayan 

Marşalfn yanma giderek: 

- Monsenyör, şövalye ile ben bir 
.. rp meclisi kurarak şu kararı ver • 
dik. Siz, kızınız ve annesi ile birlikte 
hemen gideceksiniz. Şövalye ile ben 

hücumun başlamasına kadar burada 
kalacağız. 

Marşal: 

- Ben burada sizinle birlikte ol· 
madıktan sonra bir adım bile atmam. 
DilşlinUnUz şövalye, eğer ilk hücum • 
dan sonra beni takip etmeğe razı ol. 

mazsanız bu iki zavalh kadını müthiş 
bir ölüm tehlikesine karşı bırakacak· 
srnız. cevabını verdi. 

Şövalye titredi. 
- Öyle ise gideceğiz. 
Babası ise: 

- Şimdi beklemekten başka bir 
iş kalmadı, dedi. 

.,. .. 
Bekleyiş uzun sürmemişti. Sabah 

saat beşe doğru, askerlerin biraz öte. 
sinde bulunan bir atlı, subaya işaret 
Yerdi. 

Han adamakıllı sıcak olmakla 
beraber bu ath kendisini tamamen ör. 
ten bir mantoya bürünmüştü. Bunun 
için tanınmıyordu. 

Athnın işareti üzerine subay as, 
kerlere, silahlarını hazırlamalarını 

emretti. 
Hemen bitişik evlerin pencereleri a 

t:ılarak bir ~ok merakh başlar görün. 
dü. 

Subay, yanında ba:;;tan ayağa ka
dar siyahlar giymiş bir tüze (adJiy~) 
memuru bulunduğu halde kapıya yak. 
laştı. Bu memur bükülü bir parşiime. 
ni açarak okumağa başladı: 

' Kral nanuna: · 
f)am dö Piyen ismindeki asil bir 

· rıdının kefaletUe bu eve sığınan bü · 
yük re küçük Pardayanların cani l'fl 

asi olduktan, ı-e ev .ııalıibi tarafından 
bu ı-aktilc bilinmediği için kefaletin 
olmamış gibi sa!lıldığı Uôn olunllf'. 
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- PekAll, iyi hot fa.kat tesiri lL 

zun- • - Gelelim en kestirme bir vasıtaya: 
farzedelim ki yarın hoşlanmadığınız I 
bir kadın veya bir erltekle konuşacak 
sınız. Bu sıkıntılı şahıstan ne kadar 
zamanda kurtulmak istiyorsunuz? 

Katerin bir dakika kadar düşün • 
dükten sonra: 

- Jan Dalbrenin bugünden iti -
haren yirmi gUn, en ~-ok bir ay sonra 
ölmesi JAzımdır. Cenbmı verdi. 

- Bu i~ mümkündür madam, bu -
nun için şu raftaki şeylerden birisini 
seçiniz. 

- Bu kitap nedir? 

- Bir dua kitabı madam. Hele bir 
katoliğin elinde gayet kıymetli bir 

şeydir. Yalnız yapraklarını tevirmek 
klfidir. 

- Öyle ama, Jan Dalbre protes _ 
tandır. Ne iM ya bu Broş? 

- Çok güzel bir madalyon, yalnız 
biraz güç kapanır. 

- Sonra? 
- Sonrası. yayı onu kapatmak İs-

tiyen adamın parmağına hatar ve bir 
hafta içinde orada bir kangren hasıl 
olur. 

- Bu iyi değil .. Şu kutu nedir? 
- Görüyorsunuz ya madam, bu da 

bütün kutular gibi bir kutudur. Ara · 
Jarında fark düğme altından ve ga 
yet ustaca yapılmış olmasıdır. Bunun 
için ~ok kıymetli bir hediye olabilir. 
Bundan maada, ikinci bir fark daha 
vardır. A~ınız da görünüz. 

Katerin hiç tereddüt etmeden a ç. 
tı. Riljjiyeriden başka bir kimse- ol , 
muş olsaydı böyle kat'i bir cmni} et _ 
ten dolayı titrerdi. 

J<'akat o, böyle şeylere alışık tı. 

- Bakınız madam. Bu kutunun i.. 
çi gayet güzel bir meşin ile kaplıdır. 

- Görüyorum. Bundan ne ~ıkar? 
- Arap usulüne göre yaldızlan -

mış olan bu meşin güzel ,.e hafif bir 
koku dağıtıyor ki bunu çekinmeden 
siz de kokJayabiJirsiniz. 

Katerin, kutunun içinden gelen 
amber kok\L<ıunu tereddüt gösterme • 
den kokladı. 

- Bunu koklamakta hiç bf r teh .. 
Jike yoktur. Yalnız bu meşine doku • 

nur ve elinizi de bir saat kadar kutu. 
nun içinde bırakırsanız meşindeki bu 
koku cildinizden kanınıza ge~er ve 
yirmi gün i~inde bir hümmaya tutu. 

Jursunuz ki bu hümma insanı ne- o • 
)ursa ols un üç dört gün içinde kesin 
<kat'i) s urette öldürür. 

- Pekala. Fakat eJimi hiç olmaz. 
!ia bir saat kadar bu kutunun i ~ in • 
de neden tutmuş olabilirim '! 

- Eliniz meşine dol,unacnk ~erde 
meşin elinize dokuna nıaı m ı ? llu ku· 
tuyu s ize ' eri~ orum. Talııi nt' i tc kul 
lanacağınızı s iz lmlnrsıınuz. Ie-.sela 
c.şarbınızı ynhut eldivenlf.' rinizi hı r- l:n 
içine koyabilirı:-iniı E<=arh H ' d t' h·en.. 
ler bur,ı dn bir mllddet kalacali'n rın • 
dan bunla r da meşin ı;ihi tc~ir ecler • 
Jer. 

- Hakikaten çol: mükemmel bir 
şey! 

Rüjj iycri doğurJdu . l~imya~erlik 

gururu, hu son cümle ili.' beklediği 

mükafata erişmişti. 

- EYet, bu benim icadımdır. Sena. 
Jerdenberi deriye onu ha rap etmeden 
lşliyebiJecck olnn bu maddeyi bulma . 
la çalıştım. Hir çok geceler uykusuz 
kaldım. KokJanışı zarar ,·ermiyecek 
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Pollıl llaflyeal X:9 yahud Delalter •lahıbal etm.Jt bir ha7dat olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir ha7dudun NeVJorkta bulunan Prens Abdullahın mll1onlar deferlndeki hazbıeeini 
mat ilsen oldalma• JaaMr ftl'IMktecUr· Fakat Maronlnla aclamlan Ml§ell lldlr81orJar. Ve mlarmı bil• Mlfelln m kardefl &Ul11 da takip et.ate ko111layorlar. 

X:I Pna A1Nlu1Jalu ha7dutlana elnaa lmrtanu11 bnrJawbı11or. Buna ip ha7dat kijafetlne ıfrlp onlarla beraber plıpnefa lıqbyor. Fakat ŞDAnm hizmetçisi Mari abtaUıkla x. 
11 ele nrf7or. X:9 ~. 

Preu AbdaDala da .. mada alemaerat kolleJad,.aa tepir etıule tarar nrmfftlr. Pollsler lnmdan enclfte ediyorlar. Fakat bu adifelerlni belli etmek istemiyorlar. Halbuki Maroal 
Pfta AWallahm "'8llUa olaa ABJI de elde etmlftlr. Şimdi de X :9 • ortadan kaldırmak prelerlnl arqbrijo{ 

Oturdala em altma bomba k01&nk onu b'f&,a 11~yor1ar. l'abt X:I ,._. .. 'b.tmn ....... Jorjla birlikte pataflde ma tlıltbt1en adıyarak ilimden kurtuluyor. Fakat ua& 
mı llalf slbl 1dldlreret b7d1ltlan kndm)or. 

Bil maada ha;,:41utlar bir tmlrla llea ŞOl11. 1aer flPNI• JorJa. ı. .. de 811&11 muhafaza eden poU. haflytll Bili Mo•n clfwtlae celp etmJtler. Ve her tl~U de ,..Ula11p bir odaJa ..,.. 
•tıalflerdl. • , . . 

X:9 da uaktan nala bpllllerllll ~ elmlf o14almic1an o da meyve lalan bir •lıa IDJ'afetlne Ilı-* I~ kitinin ha)lllt1llmlf oldafa ne ıelmlftl. iki mahalıı Jurm X:9 a ~ 
Jarnnlan lll.vl.sne -1Üllijerm. Xıt ldr ~meret IJ~ 8•• JorJ 'ff BUi kartarııor. 
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PJ.tmAYANlw UL'C'MC' 

olan fakat tlm•tl• Tlcude aeten bu 
mlthlf -- hı.at ip belki 7tls 
kere seldrleamtk tehlk .... wlracbm. 
Dada .. llutablm hami • ., ..... 
..... wreeek lılr JV&: .... ,..oe
blleeS, lpıecek lılr teT 'f&J'. e. bıa. 
ıa: ....... ..,...., ft .... 

.. lılr fltilde lllal lr:qıattm. Bu • 

.. alam -...-··· SlllHlr .. 
-Oa•ÜJMWI 
Krallp lmt11711 ....... ,. •• 

nk al& Ve iki elDe alsJeıtnl Na• 
- bdar bYırarak bir .. 1191nttı. 
Soara: 

- A11ala IJI• istiyor! dl19 mml • 
dandı. 

Bu heJkl bir kometba idi. BeDdl 
Çlnkl krallp hlJlk bir komed,aa 
ldL Fakat beDd de h bdm, taunp 
Ye alallllifn nrdfil bir Junla Tun • 
nrn epmealllbd (htldml,.U.I) laan 
1ar Bzerlade mutlak nrette bnlak 
IPn bur mltlılt 117ler dtlflnlyordu. 

Mllneedm, eameklm dikkatle ki. 
lltledf. Soara Ddsl de lllJarataTar • 
dan pktılar O pee KnHp kendi ko 
nalmda :rattı n 1IRll aman llUret 
kaldıtı rahat, tath bir aylnija daldı. _,_ 

KBALIN Blllb 
l'rauua H Mo .. orıanaWa lmı 

ne karumu Rldaia ıtlnln erteal ıtL 
al Monmarter aoblmdül nde otu· 
raalar lpa •ent bir stladL 

Bir pk htl1erle d11J111]am Mar
... blMnin pnlfl ...... feralaladı • 
IDu Jd81edi70rdL KmJll .... ~ 
... ••ılıd taprak ...,. .. ban • 
....... sbel Mr fe1 olamijaalım 
..... '1ora. Jana pllaee ona km 
• ııı• otaa bir buhrana e.talm .. el 
,. ..... ,.. ,... amma 1,0qeeefl. 

ne inanıyordu. Dellnin sizlerinde ara.. 
sıra bir Rli ıfliı airUr slbl qlayor • 
da. Fakat bir bya71 oyan dalplar 
ılbl ba bdoma kalbinde apln ;,an. 
ma lds hlr •••• bpua1Dlj&ealnn 
b11m17Drda. 

JIG'Ulde OllU tekrar akJ]JaMaa. 
ima tllllldl ftl'& 

Duan o• bMarat kencH U.dllıl· 
ne: 

- Her 1971 •Dladıiı •••• OM 
evleatp-t aud anlataainn. Gercl 
badtelnln •clakatBlzlliln• buat •• 
tlnaiflem hile pae bemın •dik bL 
malrlrlon lbım deiil mi lcllT 411Jor411. 

Jl'üat ona pek u dellfllÜt ve Mar 
janıd ormamnda beldedJfl zamanlar • 
dül kadar dzel lirdik~ lleyeean -
lumaktu kendlabd aluuyordu. 

L1llH pJince, meatnla bu aade. 
ti tadamamumdall dolan amnu bir 
tarafa lıa'Ümlak o da çok bblk bir 
aevlnç i~de idi. Ona da, Mr •1 kadar 
dneek bir tedaviden sonra unesinln 
lyll•eetln• kanaati 'f&rdı. 

Şimdi bir babam da vardı. Onu 
pek kunetli Ye pek biyfit buluyordu. 
Bundan 1ıqb htlktmetln en bllylkle. 
rlnden biri lclL ismi bir 71lcbım slbl 
drltl7or, ve tammadıfı KonetabHn 
ıilaeal onu koruyordu. 

Gerçi anntll deli ise de saf de· 
fil mi idi. Batta baha ile kız, bu k&. 
clmı ae;rretılklerl ...... onu aılalıa • 
tinde bir deflllk1lk •lm•cbinu slrll • 
yorlardr. GllJerl 8e't'ln~le parbyorda. 
Ylld pembe bir rellk almıpr. Lubı an. 
neelnl o sine kadar böyle sllzel ye ae. 
1911 ılrmemlttL 

o artık Mar,Jamideld Jan, kl
~pt prasl elmupa. 

llaqal •1111 dn llıtlyar Par• • 
;yanla tanıftı. Blrlbirlerinla eHnl 

PARD.A. YANIN ULUMU 

doeq& •tılar. Ve Laizln kapnlma.. 
8111dan hiç bahsetmediler. Ba eaki ha. 
tıra da autulmq oldu. 

pyaıyeye p)lnce, o da laer za • 
...... halinde, blru aot1lk ye k&. 
:rıtaız 'bir halde kalmıttı. 

Budan 80ar& p)ell _. de pek 
salda bir nreüe -.U. 

Bununla buüer ........ bq. 
Jansıanda 80bkta •lhla b1r MdJae 
ppnlştl. 

Marpl dl Damvll eti • ...,aza 
eden karakolq ,Wlawıla. aeltlt. Ya· 
11111da balaun kraha aüatıs alrıer • 
lerile Dujmma •erlerini deilttlr -.._Kral m~mlarmdan ltlr nbay da 
ltulara nmanda etmek için plmif 
eldat-cıa. Jan dl 1'17enln kefaeti 
Dl bbal Hen )'lllhap artık oradan 
~lmele "9ffbur oldu. 

l>Dvll aeee7i 80bkta aeclrdl. Ve 
..ı-•a brp uıkerler aramda bir te

' llt slrlndU. 
içlerinden Jlrml tanesi tlfelde. 

rlnl doldurarak •tefe hamlaHılar. U 
bUrlerl de kapılan 71kmak ip kulla· 

. nılaa bir blu, kazıklar ve bir to • 
mar ip getirdiler. 

Kapl)'I lmmala huırlancbklan 
beru idi. 

Jan eli PlyenlD kefalti artık hl • 
klıHlb bıralolllllftı. 

Burnuna eclaara bY& ıtrea deli -
tine da:rayank hamlıklan •:rreden 
Dati11.r Pardayan birle dlflnlyor • 
du. 

a ..... Marpl He flval7e)'I p . 
lrrdı. Ve oalara ela olan blteal de · 
terdi. 

Pek ••il olan ihtiyar uker pz. 
leriaden •tef a~larak: 

- Eter banlar bize aldınrlana 
bizim de artık lh8mllzde durmamıza 
bir sebep blmu. Burada madam dl 
Piyenln kefaltl altında balunuyordü. 
HtC11JD etmeleri lül inandan lnırtan· 
:rer Ye kapl8k h•lrtnn blandmyor. 
Açık bir kapı •rm. Orada bpihm, 
dedi. 

Marpl: 
- Onlar eler ll8C11JD edtrlene 

benha de fttlncem ... ar. Ma-demkl 
onlar 8kleriade darmadılal'. Biz .. 
ö7Je hareket ederiz aklerlnl alyledl. 

lhti,ar Parda,an: 

- Blemn edeceklerine fllphe et. 
meyiniz. dedikten aonra otlana din. 
dl: 

- Senin t18flneen nedir ti'f&11e? 
- Marpl Od bclmla lılrlltte .. 

radan kapın. Pakat biz kalalnn. Ban• 
lara brpbk YereHm. 

otlanan aklmdan ıe~ fe1led .. 
eezen 11111,ar Pardayan: 

- Alı, ahı .. itte tuhaf bir dlfln. 
ee! dJye homurdandı. Ve flmyql 
bir klpye ~erek: 

- ölmek mi istlyorna? dlfe •· 
da. 

-Evethaba! 
- ÖyleJM birlikte llecetlz. Bu • 

nanla beraber ihtiyar babum aoa 
bir nuihatlni dlnlemei istenin de .. 
fil mi? 

- Evet baba! 
- Mademki bu teJtan a1uı ı.uı.. 

• ,...,. • .,.eabm ft ben ........ 
)'afl18mıyaeafna. O halde llmetf la • 
terhn. Fakat ondan evvel ki~ Lui • 
zln senden ebedl11en aynlaeafma e. 
mfn olmak lbma relmeı mi? 

Şlvalye tiadtle sarararak: 


