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konsey planı reye koymıyacak 
~e bir barış komitesi seçecek 
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1240 Liralık 
1-tediyelerımız arasında avaaınıza 
Qöre ısmarlama beheri 10 ar liralık 

10 adet ayakkabı da vardır 
~baliamızm şeklini çok yakm bir zamanda ötrenince kazanma fhthna • 

ne bdar çok olduğunu anltyacak ve bu fırsatı ka~ırmak fstemiyeceksfnfz 

Gün geçtikçe aydınlanıyor 
Katilleri götüren şoför 

Mustafa bu sabah bulundu 
Abdullahın katil olarak ileri 
sürdüğü Trabzonlu Yusuf 

mevhum bir adammış 1 
ı Abdullahın aptesaneye attıQı 
tabanca dün gece meydana çıkarıldı 

Ojlu F retlrik' in Almanya tcıhhna 
•etirileceji söylenen •abalı 

Alman vellalaJı 
(Y azııı 2 inciMJ 

Bulgarıstanda 
- ~ 1-1 _,~ 

Hükumeti zorla 
devirmek 

Varın mahk•m• 
huzuruna 
çıkıyorlar 

Sofya, (Özel) - Etki Tofet 
hükGmetini zorla devirerek, Bulıa 
riatandaki monarıiıt idareyi cüm· 
huriyet rejimine çevirmek iıteme
ie teıebbüı etmekle maznun ola. 
rak mevkuf bulunan miralay Dam. 
yan Velçef ile general Zayi
mof ve 25 arkadqmm muhakeme
ıine ayın 18 inde (yann) batlana· 
caktır. 

Mahkeme heyeti, General PeleT 
Petrof reia, tiinbqı Vladimir Ni. 
kolof ile binbatı lgnat Miladinof 
aza, binbatı Aıen Karof ile gene 
bin batı Semerciyef, müddeiumumi 
olarak tetekkül etmittir. 

Maznunlar, 194 tahit ıöatenn1ı 
lerdir. Çok meraklı olacak olan 
bu davayı dinlemek üzere bazı ec
nebi pzete muhabirleri daha tinİ· 

Veznedarı öldürenlerden Yunus 
ürküb'e kaçmış 

Dün meyda
na çıkarılan 
ceset mey-, 
dana cıkanl-
dıktan son .. 

ra, Katil 
Abdullah 

(Yazın 2 ncİde ) 

diden Sofyaya ıelmit bulunmak--Bakırköy akl iye hastahanesinde -
tadırlar ... 

Tramvaylarda 
Arkadan binip 

inmek var 
28 kl•lden fazla 

alınmaması 
hakkındaki karar 

geri allndı 
Nafıa nezareti zamanında tanzim 

edilen ve Mflll hükOmetin tasdik etti· 
ii Tramvay tirketi nizamnamesinde 
tramvaylara arka .sahanlıktan binip 
inmek müsaadesi bulunduğundan son 
alınan tedbirler, eskiye irca edilmiş • 
tir. Yani timdi arka taraftan da ini· 
leeektir. Aaeak, erkekler ya1mz arka 
taraftan bineeelderdir. Kadınlar ön. 
den bineeekler ve isterlerse arkadan 
da iiaebDecelclerdir. 

Tnunftylara 28 ~den fazla a
dam ahnmama&1 haldnıulald karann 
da tatbikinden vazgeçibniplr. 
$Mlrü nakil waaltt ,,_.,eaiiıe dair 
ürüncü ıagfamızda bir gazı varc" 

Bir deli, azgın bir 
deliyi öldürdü 

Şükrü elindeki kazmayı, zır 
deli Agobun başına indirince 
zavalh hemen yere Y•kıhverdi 

Dün Bakırköyde t•mrazı akliye 
hastanesinde bir de1i. çok azgın bir 
deliyi öldtlrmUştitr. 

Ölen Yorgolu oflu Agop, öldüren 
de Ştlkrii otlu Alidir. 

Da iki deliden Agop çok azgın ve 
tapın bir delidir. He:- zaman diğer 

delilerle kavga etmekte, ağız dolusu 
kiifUr .11&vurmaktadır. 

Dün Şükrü, elinde bahçeyi kaz · 
mak üzere bir kazma ilt> paviyondan 
dqıarı çıkarken Agopla karşı1aşmış • 
tır. Aıo.P Şükrüye: 

- Nereye? Bah~ye balık mı ek. 
meye gidiyo"'un diyt' ~ilkriiyl' AAtaşın 

ca Şükrü buna kızmış; 
- Ulan benimle alay mı ediyor • 

sun. Ay yokken balık ekilir mi? diye 
cevap nrmiştir. 

Jki delinin bu sureti.. başhyaa 
milnakaşalan birden ıddd~tlenmiş, A. 
gop her 7.aman olduğu gibi ileri geri 
küfretmiştir. 

Agoba nazaran b!ra;. daha usla e 
lan Şükrünün delillfi birden taı-.. 
elindeki kazmayı kaldırı11 Agobun be. 
şına vurmuftur. 

Agobun başı parçalanmı§, bemea 
ölmUştür. Tahkikata adliye ve j9a • 
darma e1 koymuıtur. ..... 
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Şükrü Kaya Ayazağa cinayetinin iç yüzü Almanya yakın 
00

:0~~::~=~d?ir Katilleri götüren şoför da imparatorlul< 
1929 da 27 milyonluk mu oluyor? 
tasarruf, 1934 de 68 Mustafa bu sabah bulundu ,.,/'lln:;!11'zoc;:"Sunda11Rrferıe,,(IDZt-

milyonu buldu 
Arttırım H'! yerli malı haftası do- Galata postahaneai veznedarı Abdullah bu sabah yüzleştirilmiı· Bundan sonra evine dönen Ab. Almanyanın sabık \'eliahdinln ot· 

lnyısile lçl teri Bakanımız Şükrü Ka. Hüseyin Hilınünün clün öğle üze. lerdir. Şoför otomobile binen dullah ertesi sabah erkenden Yu· lu Prusya Prensi Fredılkln 1918 ıe. 
ya, radyoda bir Uylcv \'t!rmlştir. Pa. ri Ayazağa da fundalıklar arasın· mütterilerden birinin bu olduğunu nusla buluşmuf, Haydarpaıaya ge- nesinde taç ve tahtındo.n nzgıçe~ 
ra biriktirmenin ve yerli malı satın da cesedinin nasıl bulunduğunu kati olarak söylemittir. çerek Ankaraya gidecek olan ar- dedesi ikinci Yflhelm yerine tahta gt• 
almanın fa7.iletlerinden ~ok 8 ,.·dınlık tirileceği söylenmekte.lir, Paril ~· 

~ bütün taf silatiyle yazmııtrk. Katil Abdullah dünkü ifade· kada11ını tefyİ etmi•tir. Lo d · 1 ah fil' d .. nıı bir Jlsanla bahseden lçbnkunımız ez- :r :\" n ranın ·ıyasa nı a ın • ""' 
ciimle demiştir ki: Müddiumumi muavini Cevdet sinde kendisinin veznedarı iftara Abdullah, Trabzonlu Yusu· günlerde ısrarla söylenmekte olan ye-

"Tasarruf terbiyesinm halk ara _ ile emniyet ikinci şube birinci kı- çağırdığını, yemekten aonra vez- fun vakada alakadar olduğunda ni ve mühim hnadis iştP budur. 
sım memurları tarafından müştere nedarm evelce tanıttırdığı Ürküp· ısrar etmekte, kendisinin vezne· Saltanatı geriye gt?tfrmek ;~il sında bir a/ılflk uc bir itiyat lıalinc bundan üç ay evvel naziler arasınd• 

nelebı'ln1esinin ilk s:arlı lıı' ııu·· l es·· ken yapılan tahkikat au"n gertik· lü Yunuı ve Trabz~:ılu Yusuf İs· darı öldürmedigwini"söylemektedir. 
y • ç )' P 

1 1
"' • 7 bir çok münıakaplar olmakta idi. O • 

ki, paranın sablamlığın:ı nlan güvenin çe cinayetin nasıl yapıldığını ay- minde ikj kiti ile birlikte Ayaza Gene Abdullahın ifadesine göre, ,·akit Ba,·yeralı Saks Koborg fit 
bütün akıllarda ı·c gönüllerde Wkleş. dmlatmaktadır. g"'aya gittiklerini, kendisinin evine Yunus, Yusuf ve kendisi Haydar· ı ..c 

} Hahenzol ann hanedanlarından halli' 
mesidir. 'tırınından emin olunmıyan K 'il · d 1 b' ı·k .J" d · ...... · " 1 · • Ş f" · 'f d b. dd l atı erın vezne ar a ır ı le "on iıgumi ıoy emı§tı. o orun ı a pa,a a ır mü et görüşmüt er· !=!inin se~llmesi I!zımreldifl kararl•I' 
bir parayı kinısc biriktirmez .. Uilletc otomobille Ayazağaya gittikleri desi ile yüzletme hadisesi Abdul . dir. Burada anahtarı ken.\1sine trrılamamıştr. İngiliz kn1 han,danil' 
bu amniyoti ı·erebildiğinıizin en canlı olan sıkı münasebetleri doJayısiJe ııL 
şahidi bankalardaki tasarruf mevdu. tesbit ediJmit, bunları götüren O· lahın bu sözlerinin yalan olduğu· vermek istemişlerse dt" Abdullah 
t rt d l( ?9 ı d ?7 ·ı tomobil ile ıoförü de bulunmu•· nu, Trabzonlu Yuauf iıminde bir almamıe., c_ayırda demir yığın· ha.ret l'ren'3 Fredrik se~ilmiştir. 

a ının a ması ır. 9_ yı ın a - mı • Y ":t Babası sabık veliaht, nazi mecli • 
yon lirayı bulan bankalardaki tasar. tur. adamın mevhum bir katil olduğu· ları üzerine atmıştır. Yusufla Yu · sinin nüfuslu azasındaııdrr. Ve on• 
ruf nıcı•dualı, 1934 yılmda 68 milyon Otomobilin numaraaı 2116 dır. nu, katillerin Orküplü Yunusla Ah nus trene binip Ankaraya gitmiş büyük saygı gö terilmektedir. 
liraya uüks<'lmlştir. llalkumzın dev - Şoförün adı da Ahmet oğlu Muata · dullah olduiunu kati surette lerdir. Zabıtanın ve veznedarın SöylendiğinP göre Hitler de bO 
let talıvillcr!ne karşı gösterdiği alaka fadır. Şi§lide Mecidiye mahalle· meydana çıkarmıttır. kardeşi ile diğer akrabalarının fikre muhalif değildir. Nitekim hUkD· 
da, devlete olan ilinıcdın en büyük sinde oturan ıoför Mustafa Bo· Abdullahın evinde oturduğu hatta postane şefinin tahkikata eJ met erkanından doktor $aht gtbl ı,.,sı 
dclilldlr. Denk, açıksız re istlkra:sız mühim üyeler de bu fikrı· şı"ddetle fi· montide ebekız sok&ğının köşesin· aıçı Mehmedin kar111 Mükafat da koyması katillerin ertesi sabah 
bütçe ıi11asasını inatla oe ıırarla tat • tizam etmek~dtrler. 
blk ve takip etmenin en lıüyük fayda. montide Ebekız sokaiının kötesin ifadeainde, vaka ıeceıi Yunuıl• postaneye girip kasayı soymaları· Ordu ve donanmant!t hetııen btl • 
sını,, m.illclirı devlet maliyesine karşı yet a-eceıi üç kiti yanlarında Abdullahın geç vakit ev~ döndük na fırsat vermemit, veznedar bu tUn ubayları kral taraftandır. fd .. 
gittikçe artan ilıtimcıdında buluyoı · _ iri bir köpek olduğu haide otomo· lerini ve bir tabancayı abdeshane· anahte.r uğruna kurban gitmiştir. dlalara göre yakınlarda. .Almanyıd• 
ruz. bile yaklatmıtlar, Ayağağaya gi. ye attıklarını söylemittir. Ankaraya kaçan Ürküplü Yu- yeni bfr kayser glJrUJectktlr. 

Müstakil olmıyan bfr dct'lctin ya. 
ratıcı ve kurucu olnıasma imkan yok. 
tur. Cumhuriyet devleti, yaratıcı ve 
kuruw bir dculet olmak ı'flBfını l:a • 
zandı ise. bunu, Büylik ı·c Eşsi: On • 

deceklerini söylemiılerdir. Dün kadının ıöylediii yerden nuaun yakalanması için Ankaraya ----"-----------

Yanlarında köpek olduğunu tabanca çıkarıhnc~ Abdullahın telgraf çekilmİ§Se de Yunusun O· Yunanistanda 
gören şoför bunları avcı zannet· katil oldutu belki de tabancayı radan memleketine kaçtığı bildi· Kral parlamento• 
mif, götürmüıtür. Yolda mütterİ· bunun ııktıiı ihtimali kuvvetlen· rilmi~tir. Emniyet direktörlüğjj nun daAıtllıp 

derimiz Atatürk'ün kunınndcm altın. 
da kur tulu zal erine ve onun idealleri 
tahakkuk ettirmekteki fJüyük kudreti· 
ne borçludur. 

lerden biri 9oföre köpeği a.-a ahı· mittir. Ürküp zabrtaama telgraf çekmit da§ıtılmamaeı 
tırmak için Ayazağaya gittiklerin\ Cinayetten sonra katil Abdul-

1 
tir. hakkındaki 

söylemiştir. lah evine dönmüt, ifadesine göre Cinayetin Yunuıla Abdullah ta. Kararını bugUn 
Şoför Mustafa bunları Ayazağa rakı da içmiıtir. Saat ikiye doğ· rafından işlendiği, anahtarların verecek 

Her 11ıl, kutluladıfjınuz arttırma 

ııc yerli malı lıaltasının bence en bil. 
yül..~ değeri, hepimize yurt ekonomisin(' 
karşı olan vaziyetinı!zl lıatırlatma!.: ve 
lıatırlamak fırsatını ııcrmcıindcdlr. 

da yolun ikiye ayrılan kısmında ru maktulün kardeti doktor Zeki alındıktan sonra Abdullahın da!· 
Atina, 17 - Kral burün parJl" 

indirmif, taksinin yazdıaı 130 evine gelip de kardetini arayınca ma kolayca girip çıktığı postaneye 
mentonun daiılıp dafılmam••ı 

kurutu aldıktan sonra Şiıliye dön- Abdullah hiç ıatalamamıı. if · girip kasnyı açarak içindeki pa· hakkındaki kararını verecektir• 
müttür. Şoförün tarifine göre, veı· tara çağırdığı veznedarın ye· raları almak tasavvurunda bulun· 
neda.rla ıidenler iki kitidir. Bun· mekten ıonra evden çıktığı • dukları anlaıılmıttIT. 

Şayet cevap menfi olursa bir k•" 
Ekonomlk saoaş:nuzın yenl 11ılına 

bu va::if tlcrindzin bUyük manasını ııe 
büyl4k rcr tini daha iyi anlamıı ela - • 
rak giriyoruz.,. 

bine buhranı bq ı&tereceii IÖY" 
lardan biri AbdulJab, diieri Or. nr, kendiıini tramvay durak Tahkikat ehemmiyetle devam lenmektedir. Kralın durumu ı,eUi 
küplü Yunuı isminde bahriyeden yerine kadar götürüp bir sakalh ediyor. Kapalı kalan k11ım, vezne 
ycnı çıkımı blı Cl•ln:nııı. 9vfthJc ada1YYI• konn•.,,.yY• 'hulaVTnrıa ı.... ~- .. ·- ~ ....... ;,.t .... :-. -··•1 «;.;.~; .. :;1_ ~C:~_ild~~·--~~~!~~!!&mento• 

rakıp evine aöndüiünü söylemiş, düğüdür. MorgCla ceaeae otopsı 

Fransız sefiri 
Aleyhimizde çıkan 
Yazı hakkında izahat veriyor 

ve diyor ki : 
Aramızdaki dostluk munaaebetını 

bozmak ist:lyen budalaca neerlyattan 
şikAvet:çlylm ve mOt:eessiflm Fransa 
ne Türkiye arasındaki mOnasebat: bir 

kelime ile mükemmeldir 
Ordr i.imli Fransız gazetesinde\ 

memleketimiz aleyhinde çık n ya
zı hakkında f t'ansız ıefiri Kame· 
rer dün ıazetecilere dem ittir ki: 
''- Bu yazı beni ve arkadaıla· 

rımı müteeaaiT etti. Yetnız erteıi 

gün aynı gazete, Franıanm Anka· 
ra aefareti katiplerinden birine 
atfedilen bu yazının geçen yaz ls

tanbuldan ıeçen bir :fehri diplo
mat le.rafından yazıldığını bildir
di. Bu cihetin Türk matbuatı tara
fından kaydedildiğini görmedim. 

Bence bunda da bir ya.nlı,lık 
olacak. Çünkü geçen yaz buradan 
hiçbir fahri diplomat geçmemittir. 
Yalnız benim şahsi bir dostum 
gelmiı, bir ıün kalarak dönmüş
tür, Onun da böyle bir şey yazaca
ğını tahmin etmem· 

·Fransa ile Türkiye e.rasmdaki 
münasebet bir kelime ilf" mükem· 
meldir. Rüştü Araıla Laval esasen 
fevkalade dostturlar ve arada hiç 
bir ihtilaf yoktur. 

ra var. Bu manevra belki de aef a.re 
timize kartıdır. Belki de Türkiye 
de tatmin edilmemit mali menfa• 
atleri olan kimıeler taraf mdan bir 
hmç ifadesi veya bir makaada da· 
yanarak ye.zdırılmıfttt. Peklli. 
biliyorsunuz ki · Fransa.da bizzat 
Lavala bile binbir türlü hücwn· 
larda bulunan bir kıaım matbuat 
vardır· 

Bu itibarla ve ayrıca da her 
hangi bir budalanın yazılarından 
meaul obnayacağrmdan kendimi 
hiç de mazur gösterecek vaziyet
te telakki etmiyorum. Bu yazının 
budalalığı okur okumaz anlqı

lıyor. Aramızdaki doıtlUk müna
sebetini bozmak iatiyen budalaca. 
neşriyattan şikayetçiyim ve mü
teessifim. 

Yalnız yukarda da söylediğim 
gibi, mükemmel olduğunu bütün 
Türk matbuatının da bizim gibi 
kabul ettiği münaıebetlerimizin 

gene eskisi gibi devam etmeaini, 
ettirilmesini Türk matbuatının 

emin olduğum aklı selimine btta· 
kıyorum. 

Ben daha evvelki gün Rüştü 

Araala görüştüm. Tereddütsüz di
yebilirim ki dıı politikalarımız 
hakkında onun söylediklerini ben mıııı11ıııınııııııııı111111ıııııııntı111111ınııııı1ttıın11111ıtmnuıımınıın" 
de tekrar edebilirim, çünkü dıt po- Yurtdaş: Kış gecelerinde mllıafir. 
füikalarımız biribirlerine 0 kadar terine kuru UzUm, incir, fındık ikram 

d 't. müvazidir ve o kadar uyaun ur. Uluaal Ekonomi vt 
Gelelim Ordr da çıkan yazıya.. Arttırma Kurumu 

Bu yazıda benim anlayıf ve m~d· ıuıııımıııuııııuıııııııııııııııııı""ıııııınn 11oıınmnınnınnıııımn11nt 
İnatım haricinde kalan bir manev-

Hatta doktor Zeki ile otomobile yapıldıktan ıonra veznedarın her· 
binip veınedarın Akıaraydaki e· hangi bir madde içirilerek uyutu· 
vine gidip ailesini teselli bile et· lup uyutulmadığı meydana çıka· 
mittir. caktır. 

ltalya muk.abil tekliflerini 
hazırladı 

ltalyanlarln mukabil tekllflerlnde 
neler var? 

Londra, 17 - İtalyanın şu muka· 
bil teklifleri yapacağı ~öylenmekte . 
dlr: 

(1) Teklff edilen aömUrge için a. 
raıinin Mısır - Sudan hududuna ka· 
dar temdidi. 

· (2) Erltreden ıeçen bir arazi par. 
çasının Habeşi!ltana A.cıa b limanı yeri. 
ne verilmesi. 

(3) Adisababanın şarkından ge • 
çen ve ltalyan samurıecaerine açılan 
araziyi Masuah limanına birleştirmek 
için bir demiryolu inşası. 

C.O ltalyaya Harrnr eyaletinde 
ekonomik imtiyazlar Yerilmesi. 

(3) Aksum ~hrinin Habeşlere ve. 
rilmemesi çünkü bu şehir Habe~lerin 
eline aeçtlğl takdirde İtalyanlara mu 
tavaat eden papazlard'ln Habe~ler in
tikam almab kalkacaklardır. 

İngiliz siyasal çevenleri ltalyanın 
bu mukabil teklifleri Fransa ve lngil 
terenin durumunu nnlamak için yap· 
tığını s8ylemektedtrler. Y er.i teklif . 
lerf Baldvln hUkQmdi kat'lyyen knbul 
'etmiyecektir. 
Kon••Y pllnı r•Y• koymuyor 

Siyasal çevenlerin lddia)arrnn gö· 
re Uluslar kurumu koMeyl lngiliz -
Fransız projesini reye koymıyacaktır 
ve reye koymamış olması planı kabul 
etmediğine del!let edecek tir. 

Konsey buna mukubil bir barış 
komitesi ıeçerek Adlc;abn bn ile Roma. 
nrn a.rıuunın bu suretle bulunma!'ını 
lıtlyecektlr. 

ltalya Kurultaydan önce bf r ,ey 
•tlylemlyor 

Berlin 17 (Radyo tie) - ltatya 
hükQmeti neşrettfff bir Midiriğde Pa. 
rhı sulh tekltfleri hakkında yarınki 
" ~~:.,t knrult.aymdan evvel hiç bir fi· 

kir bernn edemlyeceğini bildirmiştir. 
B~rlin, 17 (Radyo ile) - Habeş 

imparatoru Reuter ajan~ı aytarına 

verdiği bir bildiriğde Pıtris sulh tek. 
liflerini umumiyetle re ılch-ttiğini, bun 
tarın kabulünün ~ade kl•tıdi memleke. 
tine ihanet değil ayni zamanda Ulus
lar kurumu paktına ihanet olaca • 
ğını söylemiştir. 

lnglll•r• atyaaaaını niçin 
deOl•tlrlyor 

Journal des Debat' namındaki 
Fransız gazcteı-:inin I.ondra muhabiri 
İngiltere hiikumetinin Habeş - ltal. 
yan mcselesiııde poli~iil.nsını ne için 
değiştirdiğini şu ~uretlc izah l'tmckte· 
dir: 

Muhabir~ göre bu dcğl.ik1141n Uç 
scbebl vardır: 

1 - Petrole ambargo koymakta. 
ki zorluklar. 

2 - İngiliz fllosuımıı Akdentzde 
tesadüf ettiği rnUşkUlf\t. 

:l - Fransnnın ltalyıı ile mutlaka 
anla mak fikri. 

I;ctrole ;;ı ml.mrgo koymak mesele· 
sinde Amerilm ev\'ela İngiltere ile 
hemfikir olarak hareket ('deceğlnl söy 
lemis \'e haftfı RuzveH hu husUBta 
Lor.draya bir takım vaitltrde bulun • 
mustu. Birkac aydanberı İngiltere -. . 
Amerika arasındaki .c;n.,.)mi münase • 
hat iki devletin hare)~etlerinde bir 
mi:Cnn•!tct te~islne yardım etmişti. 

J.'akat Amerika efktm umumiye • 
sinin Anupada ve bilhM n Fransnda 
"''5rill":t bazı karar~ızlıkJardan ürk -
me3i Ruzvelti MilJetl('r Cemiyeti ka. 
rarlarını tak\-iye etmekten · alakoymuş 

tur. 
Amerikanın tereddütleri karşısın. 

rla Rusya ve Romanya da Amerikanın 
iştiraki olm~k.c:mn petrole! ambargo 
l(onuJmıısrnn razı geltmfyeceklcrfnf 

poliı müdürü kendilerine par!!· 
mentonun per,embe aünU topl•.,a• 
caiını saylemittir. 

Diier taraftan .CSylenildiiirıt 
aöre kral intihabatı 2 ıubata bt• 
ralaruttır· 

- ~ 

Londraya blldJrmtşJerdh. 
Dljer tauftan tnıillz filosu d• 

Akdenlzde bir çok mUıkUlAtl& çar· 
pışmnk mecburiyetinde kalmıotır. ~·1 

tanın artık t:mln bir yer olmaınV1 

yüzilnden filo bilhassa tayyareler l~" 
mükemmel hf r hedef tt'şkll ediyordll• 

ıs ve 26 hirinciteşr~nde verilt11 

bazı teminatP rağmen ı.'raıt$ıZ ef ' 
karı umumiyesiuin naılk bir and• 
Uval hUkQnıetlnl bltard k.almağa ı: 
bar etmesi de İngiliz amiralllflnl dW 
şündürüyordu. 

Gene lngiliz filosunun tı.atllll ti' 
tiği nıiişkülcit arasında ltı11flü balırlv' 
illerinin lıaleti ruhiyesi d' birinci pl6JI 
da gelmektedir. 

Hllkümetlt> mukavcl~lcrl muclb~ 
ce fllolardakı balıri11e efradı ~ıt~ .. 
sene11l karada geçirmek hakkını lıctl' 
dirlcr. 

Akdcnfzde bulunan llloya ;neti' 
ıup bahriycli!erin paskolya ve ıen~~ 
fi tatillerini denizde neı:irmeleri ılı~4 
mail ve bunun balıriyeliler arasıfl , 
ho nut~uzluha seheb~y~t ı·ernıts~.Jtsfı 
nillz 1ıükılnı,.tine polıtıknsını dcgışli 
ten ıebeplerln en başınt!adır. (' 

lşte yukorda saydığımız sebtp1~" 
den dolayı Parfste tnrlllı Dısbnkıırt , 
fı erkfınındnn Peterson'un hnzırJııll 
maaına yardım ettlft İtalyan - JJll~ 
beş barı proj 1 Slr Sımoel HoB S• 
çok mUJayim 1rörUnmU tUr. Bunuıt tY 
zerine de Pııtiıtekl mUınkereler ttt , 
celendirilmistir. J..ondrada sulh şnt< .ı 
Jarı malum olur olmaz Amele (ıt~ 
ile beraber baıı MuhafazakArls t 
b 1 h.. . t b. , ... rı un ara ut'umu vazıy<· t ıraz iV' 1, 
tırdığı fnkftr edl1emez. HaU.A ~;t 
şartlarında hazı taditatrt da ~cbebl, b' 
Yermiştir Ve.' belki de bu tadllAt ~ııtl 
derin olacaktır. Fakat muhakkak sd
bir f~ll varsa o da /nglllılerlrı sıv;ilr 
lannı /ıcrgankü hôdueltre u11dıl'f ,~ 
larıdır. Bu !rtidiıeler '"" lnniliıl"~r • 
yasalarını rlı1ğiştirmcğc •·eı·kct111e1'} 
dlr. (4 ancll ıaylaya bak!"'' 



Kırtaaıve inkılabı 
~ ~~ ~ _ _,,, -

yar: • • f 1 Yunus Nadi. bizde 11Ufas klğıdı :r ...... , eefmieri halledildi!,, Muhendis Otobu·· sler de az a çıkarmak meselesinin ıorlağundan 
t"ı bahsediyor. tıanan nlf!llınek Vt! ~ut 

•altmclan ela ... dknleı mektebindeki ki lannı k8tllt11 JUdım.ak itlerine de 

~=-t!ı':ı':1~':: hidise yolcu alamıyaea ar :..~--"·lealz•dectjlnl an:; 
~";"'~. Birkaç talebenin Bu karar bir kısım yolcularm ~:.ıı:~~:!.ı~::· yaln .. nd ~ 
~,Allah razı olmn!.. Gene çıkardığı anlatılıyor otobüse binememesi ~U:n~~~:~::":.~=~:::e:~:;·d: 
~- alhl, arabalarda tıklım tık· Mühendis mektebinde bundan net·ıcesı·n·ı dogv urdu mrz bUtUn tlnlet cihazında işleme d. -" ...-ı,. htifi olacatrz... Ne bir müddet evel ppılan "açlık sre hetlnden bir Kuruna vwdallik vardır • 

.. ·-~-,.. '"" itini tetkik ec1en eaJJDdırbk H al I ç va p u r I ar 1 Maliyesi öyle, adliyesi öyıedır. 
'l91Lm aHıeledlrı Bakanlılı bat milfettiti Nulfin Halbuki devletin tesbı ettlji lnhL 

.!..~71 ........ etmek için bqkanbpndakiheyetbuhuauata· seferleri de ihtiyacı =~l~~~;::~=~daban~r::an'b!!~ 
~ ~ ftl'IDI r 0 imm kay- ki tahkiJcabn ilk aafhuım bitir· k 1 atmek huaannda bir kıttasiv~ inkı • 
~-, IOlll'a huldunnuılar... miftir. Şimdiye kadar ppılan ar Ş 1 ayam 1 y O r IAbı bOttin vurd11 oh dedlrtenıktfr • 
..... 41 ele cam ıibi.... tahkikat srne sebep oian naiJet Son zamanlarda hadia olan ba ( olarak kalktığı için yolda dile·· Evvela llAç, sonra 
~ki, tedbirlerin noban ve talebenin ne bdar lmmnun it- m nziyetler lıtanbulda gerek de- yerlerden otobüse binmek iıtiren - - Pivano - " 

tatbik edilmesi yüzünden tirak ettiii menuu üzerinde ol- niz, ıerek kara nakil vaııtalan· yolcular yer bulamamaktadırlar. Abldln __ Da-..- k d7 t--' 
1 lıııı...._ - makta ı"dL" ih • kar 1 akta k 1 . . bah k ver, en • gaze ıımın n ~1 fhketi bu mücadele neti- nm • tıyacı t• am n ço u- Bu yolcu ar ıçın aa tan a pma a~tıjı musiki anketinden bahsediyorı 

......_ ~ wwaffidri~ kazanmq Bundan IOnra i• mektehba lqe ak oldujunu meydana koymut kadar bekleseler dahi otobüae bin Kapaanıla bilet satılan tiyatro ve 

.,..... itleri ve iddia edildili ıibi mncut tar. mek imkanı yoktur. Belediye Eyüo slnemabrrdan ajır vergi alınıyor. Daa 
t--. --.1n...n- n_,_ '-- tahaiaatm talebe i,.in aarfedillp e Gazetelerin her ailn yazdıkları hattında iıliyen yedi otobüaüu sfng, bar, lnkanta ılbl yerıerde11 alnı. 

-._ .,.., ~· .. Dellllll na· ::r • d haklk 
d L.-.1- lacak dilmedili meaeleai üzerinde tetki~ aibi tramvaylara yolcuların arka- f 1 l ald ki • . rulıaati mıyor. Bu ytiz en 'artistler ıe-

' la *h'••n ..-pm yapı elan binip önden inmeleri ıeklin- az a yo cu ı an ıçm • !emiyor batak ıösterenler ve cambaz. 
ter ,Hmat-• Diyerek... kat ppdacaktır. l yelerini aldığmdan otobüıler ihti bk ede~ler welfyor. 

mal deki usul ıtanbulda tramvayların d 9 

~lf.b lreeesi, ıibhatı ve iatira- Aldıtmuz Gmata ıire bi· yacı kar§ıhyamamakta ır. Bu vaziyet karpsmda, Abidin Da-
'-- h'..!'- hadi · bil ihtiyaçtan ne kadar ekıik olduğu ---olarak faL: .. klrmda rinci AAllD tL&ı .. t MJI • · Diğer taraftan Haliç idareai de nrliı teklif~ blrlndlerdtn wrginhl 

•ws 1 benin =·tiraJd-' 1 na ,a.termiıtir. H ttl. h tia edecek= tün ta e ., 7ae ppı mıt B I d" l l ıimdiye kadar dokuz npurla ya· kaldınlm881drr. a Cvm urtye 
iL L..o..., tedbiri-'- --'--- ve matbuata abettlrildili telrild~ e el ıkre ra nrz tramvay ara pılan ıemlİ timdi altı vapura in . musiki ank•tlne cevap ~Prenler, plya. 

L..~ _ 8R1J' vnn DUKRD bir 'açlık pe'ri,, olmaktan çıkar· bu usa ü oymakla kalmamış, oto- . . .. .. nolarclan, nota!ardan da verglnhl 
~Ye plimıs hareket edildi· mqbr. Alman ifadeler bu ite bi: blls ifliyen hatlara da seyrüsefer dırerek vapurlann üçunhu. ba~la · kalkmasını 1'\1 suretle mwıılldnln teı • 
• iokalir memurlan ıöndererek otobüsler~ mqbr. Bu ıuretle ıe nn em vik edilme11fnJ istemişlerdir. 1 

• t-.. talebenin, mektebin ııkılqan h d ot bü h d Ba - ., 4rl.dan binip andm inme, i'::babndan ıiklyetçi oldukları muayyen bir miktardan fazla yol· tramvay em e o ı ve em e . na gnre-
....._ --_. __ vWm.ı" eekiz w.:~ al-

1
• ,.;w_ La-le b=· -·nret ı·hcl-- ettikle cu konulmamaarm temin etmi,tir. vapurlan ihtiyacı karfdryamamak 1 - Bar artlstlerinc'en geretf gle 

~7•-- ,,--- •"J'&o1· 7._ uu~ .. ·--, uaa tadır. Bu böyle olduğu halde alı bi vel dırgi alınmıyorsa en şiddetlisi ab1111 

~~ dmaldarda ııraya durma mul- rini •• banan mektebin diler tale Şimdi Eyüp - Kereattıeiler, Sir ma 1 r 
.._ f-'- ·:• el &-..1 k-ı· _ Bakırkoy-, Takaim -Yeni nan tedbirlerle bunlar biraz daha 2 _: tı.ıı. ... ıara -....ı lr .. nalan, k-. -Jl llllml-. m\aKe1'111'" usu- beleri:rle hlr allkuı olmadıfnu - ~ .......... v ._ 

F'-'-· · ld mahalle hatlannda bir de otobü~ azalblmrfbr. koca patlar -pTm1n bir memlekette, -t, ıtHı y&n11 yapı ı. giSltermekteclir. Bu birkaç talebe " - ~ 
buhranı nrdır. Netice ıu: Bu tehirde bir nakil mU8ikl, piyano ve ecnebi piyanist hl-

1.; .. •-..lt..L..I- tatbik edildiX.: -"'-- bu i_.e J&lım kalmamak için iti d 1 -•--"kl"I" d ma... edil-- E-JA ıJA'"- sonra pl-WUUll"ftll" aa .,..... ,.. Meaela otobGaler Eyu00pten o u vasıtası mul 1 1.,.... ır. ,,e ~---- """' >" 

laıfmda takMlerin on kuruta büyütmGtler ve mektep haricine --------------::-:----:::------~::-=- yanor. 
"-tapma•ı menedildi. de bu aaretle abettlrmiılerdir. Gu··ı·ızarın Liman hanına 182 ~·a!k_ v!z_•t'•~d~ 
-., Genebuaraclablrtakımtalebe . bin lira veriyorlar hikayesi gibi mı? L-:· -.,. J va'WJC &-o Al'fl .-pmap aA11 -"*- aewamaıauaaan, Tıtıl si runan tirlüiliniıı aeôli ft· - - -- ... .._ 
~~ arabalardan arta kalan ti ıeceleri dqanda blmak vazi- ııtalan 400 bin liraya 1atrlaufb. Tllrldyede Turizm işınln hUkG • 
~nuılnakleclilecekti? •• Bu, yetleri de menuu bahaolmakta· DUn ağır cezada Liman ham ve eıki 9hketin Balat• mete geçeceğine dair, Al.şamcı bir ma 
"-doldu da dütilnülmedi7 dır. devam edfldl Şahitler taki atölyeıi ile diier binalan da kale yazmış. Seyyahlar•o Türkiyedekl 

sırf tabii manzaralan görmefe gelml-
1'1-mfty firketintn imtiyaz.. Fransız ticaret dinlen dl bu ayın Jirmi dördünde pazarlıkta yeeeflnt yazıyor. 
~ nakliyab idare edecek ve- h 1 Jt Erzincanda kardqini öldürdü· 1&lıf& çıkant.caktır. Turizmi f1I mesele!e? lt' bafb göriL 
~.olnwmeıı, orada nakliyatm eyet dundft iü için kan güderek buraya gelen Evvelce 325 bin liraya almmıı yor: 
t."'lllllllamuım mı icap ettirir? FJ. Uzun müddetten'beri tehrimiz· ve Kar.köyde KizDDJ öldüren olan hana 132 bin lira verilmek- 1 - Eski eserler ve hafriyat .. 

d L....I F d d" 2 - Otomobil yollan. , 
L._- tabiler, on kunJıt& adem e uu unan •e ramıs en üatriıi Güliamı muhakemesine dün airr te ır. 3 - Asrt oteller. ·· 
~bilmelidirler ve bundan son- için lbmı olan ham maddeleri ıa· cezada devam edilmittir. FakJr ~OCUklara dOn 4 - Pasaport itlerinde kolaylılf. 
~~in yapılacak ..,., otobüs tm almak üzere tetkikler yapan Gülizar kucağmdaki küçük ço- yemek verllmeğe Kısmen dofnı .. 
~lerl! Franaas ticaret heyeti Framaya calile salona girmiıtir. 7. Fakat aklımıza şu frba geldi: u. 
'li dCSnnıilıtiir. Hqet buradan 140 Eneli Gülizan yakalayan po- başlandı pfm canı su tçmek lsterndş de, Oşe • 

L-tamny meselesi bitmemiftlr. bal•a ti6.!L -e yapas. ı'-ttürm::•ıu·· r. Kızılay kurumu dünden itibaren nlrmiş: 
_.._ L!..! ___ ,_ ( h deci" ' n1& " •• u ..,. lis memuru Rıza tahit olarak din- k 
t...: UK~ ve bize o ) ~ Bunlar nlmune ve tecrübe mahi. fa ir talebeye yemek daiıtmaya - Ah, efendi sa lstPSe de arada 
~ tadwı Jetinde allDIDlfbr. lenmif, cinayetten sonra Gülizan bqlamııtır. Şimdilik muhtelif ben de t~m - dennfş.. 

n.._. _ tabancaaile birlikte yakaladığım ıemtlerdeki ilk mekteplercle iki" Biz, prplmm apC- delfllL. 
.~ Ye tabilerin on kcwll'8 '-d • · • · • Btitft b •·ıert ll L ı le ~ ta11111aıma mani olunma Birinci ekmek baglln :: ;yı:.~:=-yetını ıtiraf ettiii· bin kadar talebe doyurulmakta- çin yapa:..~ Mı e;;eTa=~:ls~n.. 

1 lndlrllecek Gülizara bazı sualler ıorulduk · dır· Fakat tarih. yol, otel gibi en m6hl• 
(V Esirgeme kurumunda hu yardı· 1•1erlmlzf sev-1.1ar 1-' ta zf t _._ 

-
_______ ._._n_o_>_ Beledi--'-'--•" - .L"!- ... _ tan IODra batka ıahitlerin r•ğırıl- "9 J.UI ~·'I n m e m~ 

General Asım 
Btlkreşte 

'°'1a, (Özel) - Bulıar telgraf 
~ verdiii bir habere ıöre, 
~..,_,.-kim harbiyeai mümeaaili 
.~ Ceneral Asım, yanında da. 
\ '9 9klnı harp zabiti ile birlik. 
~ Bükrete gitmiftirr. 
~al Alını, birkaç vakittenbe. 

"-...ıatta bulunmakta imif. Ha
~ ~diline göre, Türkiye, Ro-
~ Ye Yugoslavya arasında ıi· 
~ Ye ukeri bazı müzakereler 
~etmekte imif .. 

~ birinci noterlllfne: 
~ "1otı111ula Asmalrmesdtte H. O
' -.n... 38 No. lı dfikkAmnda ee. 
-........._ lleafttiie iştigal eden "Sahalı Pa. 
~Ye Dacat Derdtr)en,, unvanı 
~~ koUektif tirketimiz 1-1-
~ laroamden itibaren fesholunaca -
~ lfrkef • izin zimmetinde ala. 
\ L.._ .... lan, yedlerindeld vesallde 
~., da zarfmda yukarda gösteri. 
~~ mftraeaat f't~elerl flAn o-

...... PllllMJ/Ôll, Dtrat Dn-tl~,.,,,. 

.. -11n1a...._ ,,_ uua,,_. r- ma ittirak etmeye karar vermiftir. kendimizi blr nevi yarı mDsfemleke 
pacağı toplanbJJ basüae bsak· maaı için muhakeme batka bir gii· Bunchuı batka muhtelif mektep. halkı olarak kabul etmekle eştir. 
llllftır. il--.!:- Lkmc• 1•-..: ekmek n• bırakıldı. Biz, efendi ... •! --.1111 ua .-.. !erde de himaye heyetleri kurul- ~-

fi,.tmm inclirilmeai elrafmcla bir Tasarruf haftası muştlD'. 
kararmlecektir. canlı geçiyor Hava tecrObeslne 

K81tDr mDdDrft 
Ankaraya ıcttU 

Kültür müdiirii Tevfik, lllMl'İf 
~tleri hakkntda :reni emirler almak 
üzere dün akpm AnJrara,. ait· 
ıııiıtir. Birkaç sün 10nra dönecek
tir. 

Tasarruf haftasmın beşinci gilnü hazırlık 
de canlı seçmiştir. Bir çok mektep • OniimUzdeld cuma gün8 Beyofhı 
terde mUsamereler verilmiş, tutum ve dhetlnde yapılacak ışıklan l!IÖndllr • 
arttırma mPvzulan etrafmda konfe. me tecrübesi için Beyojln kaymakam
ranslara devam edilmıştir. Yemiş m6. lığı tarafmdan yapılan hilyük beyan. 
sabakasma gösterilen rağbet hergün nameler dün umumi yerJere asılmış. 
artmaktadır. Bu mBnasebetle 'Ekono. tır. lntizamm muhafa.zast ve tecrübe· 
mi bakanı yann akşam Ankara radyo nin muvaffak•yetll ı,ı- netice vermes: 
aanda bir konferans verecektir. l(fn çok phşılmaktadır. 

(Bal- Sllr) 

Çocuk 
babaları 
Kendiniz ve kendiniz yqta olar 

lar için aldıtınız pzetede yavru. 
lannm da alAkalandıracak krsım 

lar bulanmasını temine plışar 

HABER 
çoc11Jdannızı hem etlendirecek 

• ], hem de kendllerfnkl memnun ede . 
cek bir fş yapma maksadlyle: 

Sizden eunu 
ıatlyor 

il · Mektebe giden 

( ŞEHQİN. ,_DERDLERİ 
Kanalizasyon 

Slleymanb-ede Blmanaf mahaUealnd• aylar var ki 
kanalizuyoa tnpatı yapılmütadır. Ba sebepten dola-
11 80ll stınlerde yalan hol JBfmarlann da tesirile bu • 
Yollar tam maU4ile ~mez derecede bir çamur deni. 
zl hallnl almıftır. 

Maamafila bunu tabii ginaek llmadır. &la.sen biz 
de bu ~ar del'JBSI denmep eer.a sokaktan şlklyet e
decek detnfl. 

Pakat en prlbl bna~on lapatı bltad§ olan 

geçen yo ar 1 çocuklarınızın bize 
buna dvar sokaklann ela inşaatın devam "'titl eokak- reslmlerlnl 
dan farksız derecede berbat oluıudar. 'l'qlar gayri U d 1 1 
muntazam, gelişi rtizel konulmuş, yeryu toprak yığın. Jr D er D Z 
lan sokağı VJcık vıcık çamur içinde bırakmış, ve sokak Bu fotograflann arkasına ceea -
böylece yanyana ve gayri muntazam olarak yen çik . tunuzun ismini, yapm. devam et· 
mtiş hecin devesi stirüsU maıızarasım almıt- tlti mektebin ismini, llangl sınıfta 

BelediyPnfn nazan dikkatini celbederlz. KanaHzas . , oldutunu •e mektep numarasını da 
1cn•·"""'""b .. yon inşaatı yapılan sokaklann daha bi olmumdan vaz ___ .._ ............ __ .._ •• _. 

~tik. Fakat hiç olmaua eski lıaliae konmuı lbmıdır.j 
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ibnissuud 
Şımendiferlerin 
işte~llmesi için 

tamamen yerh bir 
şirket teşkilini 
düşünüyor-

Kudüı, 16 (A.A) - lııgiliz iş. 

aüderi lbnissuud ile yapılan mü
zakereler sırasında, Akaba ve lran 
körfezinde hava meydanlan İn§ası 
meseles1ni tekrar ortaya koymuş
tur. 

lbniasuudun, pek yakında açıla· 
cak olan Anıp İttihadı kongresi 
vesilesiyle, Hicaz timendiferini 
müzakerelerin ön safına koymek 
ve yabancı sermayeleri katiyen 
iıtirak ettirmeksizin bu §İmendife
rin işletilmesi için tama.men yerli 
bir ıirket teıkilini teklif etmek ni· 
yetinde olduğu bildiriliyor. 

Bütün Arap memleketlerinde 
mevcut infiaklen dolayı lbnissu· 
udun bu teklifinin muvaffak ola· 

cağı, çünkü Arap bitaraflığı endi
teaine uygun olduğu bildirilmek
tedir. 

Arapların •llAhlanması 

Kudüs, 16 (A.A) - Gazetelerin 
yazdığına göre, Maverayı Şeria 

hük\ımeti Arap lejyonunun takvi
yesine ve techizatmm modem ha
le getirilmesine karar vemıittir. 

Irak hUkOmeU Habeflstana 
doktor gönderiyor 

Kudüs, 16 (A·A) - Irak hükU
meti Habeşistana doktorlardan 
mürekkep bir heyet göndermeye 
karar vermiştir. --------
Şima i Çinde 

Muhtar yet 
aleyhtarı t:alebe ile 

polis çarpıştı 
Şimali Çinde muhtariyet ilim 

meselesi etrafında karıtıklıkla~ 
hala devam etmekteair. 

Pekinden gelen bir habere gö 
re, şimali Çinin muhtariyet hareke· 
tine kartı nümayiş yapmakta elan 
1500 talebeyi polis dağıtmıttır. 

Japonyanm tecavüzüne karşı 

silahla mukabele etmek taraftar: 
be§ bin muhtariyet aleyhtarı tale
be ile zabıta arasında geçen evelk: 

bir mücadele neticesinde on nüma. 
yişçinin öldüğü ve on bet nümayiş· 
çinin de yaralandığı timdi öğrenit. 
mektedir. 

Sükfuı avdet etmipe de bütün 
polis ajanlan, bir ihtiyat tedbiri ol. 
mak üzere karakol gezmektedir · 
ler. 

HABER - ~qam postası 

are'u mes•uı gibi göstermek manasız. 
dır. Hoare'un mes'uliycti, Eden de 
dahli olmak üzere herhangi bir İngi
liz bakanının mesuliyetinden ne faz... 
la ne de eksiktir. Ya bütün kabine is· 
tita eder, yahut hiç kim~e istifa et -
mez.,, 
Habe, imparatoru ne diyor? 

Habeş imparatoru, foklifleri red. 
detmekte oltluğunu anhtan diyevler 
l"ermekte de'tam ediyor. Son bir diye • 
vfnde ince bir noktaya da dokunarak 
şöyle diyor: 

17 tLKKANUN - 1935 -
S4lasa - --
İngiliz btlkO.metlnld 
kaı·~ıJaştıgı gilçlüktet 

Pariste Llı.vaı ile '::>lı ::sa.moel tıoat 
arasında kararla~tırıJan barış pJAııl 
lngilterede heyecan uyandırmakUl11 

hali kalamazdı. Hü.kılmete muhalif 0
• 

Jan Amele fır.kasııun, şimdiye ıuıdıt 
takip edilen ve Milletler Cemiyeti ya: 
BaSına dayanan politikanın birden~~ 
değiştirilme.sine şiddetle itiraz ed~· 
şüphesizdi. l\luhalefetiu şiddetli hö -
cumlarına muhafazakrlrlaruı bir .k.ıS
mmın da iştiraki calibi dikkattir. fs: 
kat bwıun izahı müşkül değildir. 

Bir ay önce yapılan lntihnbattA 
muhalefet namzetleri1e beraber oı0d· 
hafazak:irlar da Habeş meseleSO .• 
Milletler Cemiyeti yaaasına aykıtl bif 
politika gütmiyeceklerinl vadetpıif • 
lerdl. Baldvin hükumetinin I>aşlıcl 
azalan tarafından da miikerreren te. 
yit edilen bu siyasa intihabatta A11tt~~ 
fırkasına rey vermek istemiyen bıU 
çok liberal müntehipleri ıni1 
hükfimet namzetleri lehine imale et· 
miştf. 

Hfikflmetin şimdiyf' kadar taJdP 
edilen siyasadan ayrılarak başka bit 
yol takip etmesi intihabat esnasın.fi 
bir çok vaitlerde bulunan muhafa:r.B
Ur saylavlan mUşkUl bir vaziyete 
sokmuştur. Ve bunlan şiddetle harf
kete getirmiştir. Diğer tarafta.il İll • 
giltcrcnin haklı olarak dıpnda dÖ • 
neklikle itham edilmesi de lngiliz ef .. 
kan umumiyesi üzerinde derin bir te
sir yapmıştır. 

• • • 



Zaii in 
~ntikarnı ı 

Yemek yediği esnada üç zabit 
!araf ından delik detik edilen 
eski diktatör Rodrigez hak· 
kındaki hikayeler pek çoktur. 
Bunlann kimi komik, kimi feci. 
~imi korkunçtur. 
Aıağıda anlatacağımız da bun 

lar meyanındadır. 
• • 

~o.:r:aez, her ıeye burnunu so· 
kardr. Hatta, siyasetle uğraımı
yan insanların hususi ya,ayııla· 
rıns bile tecavüz ederdi. Emir
lerine, iradelerine mukavemet e
dilmesini havaa!anın almıyacağı 
b:r it olarak telakki ederdi. Bun· 
fara ceza vermek en fazla zevk 
:111dıiı 9eylerdendi ! 

Zalim adam, bilhassa kadına 
d:iıkündü. Bu kadar ~nıCuı ;J,t:. 
--- .... ~cuvt:u nt:reaen ouıuyor-

<lu? Malum değil .... Tanıdrğı ka 
dınları, kocalarının yanında alır. 
r.ötürürdü. Tanımadıklarını da 
çajırmak ·uıulü gayet basitti: 
. Baloda, sokakta, pencerede iş-
tıhasınr celbeden bir güzel ... d.. gor 

u mü, penbe bir mektup gönde 
rirdi. Mektupta, Saray kapısında . 
ki nöbetçilere hitaben ~u amiri\· 
ne ·ve çapkınca cümle yazılı 0 . 

lurdu: 
"K umruyu bırakın ... ,, 
:Sütün memleket, bunun ne de

nıtk o!duğunu bilirdi. 
. PC"~be davetiyeyi alan kadın i

Çm, artık, yapacak bir tek fey 
kalırdı: Saraya gitmek ... 

Büyük dıı kapıdakı" n"'b t ·ı • o e çı er, 
ona selam dururlardı. Bütün ic 
kapılar, tanki ıihirli irn'ı "b" b: 

b
• l gı 1 1• 

:rer ırer açılırdı. yalnız , en so-
nuncusu 'kumrunun ij... • k 

d 
,, .. erıne a· 

J>anır r. 
Burası, diktatörün atk · 1 • t h . .... ıı erıne 

a 111 ettıgı daireydi. 
Penbe mektubu alan bir 1 .. ıel, haddi varaa, davete • bu. 

et • r O ıca et 
mesın. zaman ya kocasının 

Ya bab ' lı uımn, ya nitanlıaının, ya. 
ut ta çocuğunun veya kardt-§İnir 

~~tına bir feliket gelirdi: Bir der. 
ıre ortadan kaybolabilı"rd". . h I . ı, meç-

1
.u ınıanlar tarafından vurulab:. 
ırdi · bi "ft" ' h ' r 1 ıraya uğrayabilirdi· 
apse atılır, idam edilebilirdi. • 

~ :(. 1(. 

h.Jıte, zavallı Agneı de b .. 
1 

b , umut· 
f pcn e mektuplardan b" . . 1 d Ah ırını a. 

~... , ne derneğe 0 akıanı 
ıınoya •t • • d ga .. gı mıı h e zalim d 
torünmü r· 1 H a ama b" ~ u.. albuki sevd" ... 

ır adam vardı Ona h. ıgı 
rı~k b ... ıyanet et · 

- ya ut onu felakete sü Ukl 
llıe't k d' • r f'. 
ci • :. -~~. mne ayni derecede ft> . 

.. aorunuyordu. Bütün g . 
toz Y•tl . . d ecevı 

arı ı~ın e geçirdi. Ağladı, 

inledi.. Bir kurtulut çaresi düşün· 
dü ve buldu. 

Diktatöre bir mektup yazdı. 

bunda diyordu ki: 

"Efendimiz! . 
Bana verdiğiniz ıerelten dolayı 

son derece mütelıc.·ıis ;.'ll. Buna 
rağmen vücudumun utanma hille 
rile aarııldıiını hi .. ediyorum. 
Çünkü fok ao/uyum, davetiniz• i· 
cabet ederken cehennemlik ola· 
cağımı •anıyorum. Efendimiz! 
Bana verdiğiniz ıerelle ahiret 
korkusu ara11nda mütereddidim. 
Bar.i, günahım alledilecek tekil· 
ele olıun. Karanlıklar, beni göz 
günahından koruyabilir. Buluta • 
cağımız oda tamamile zifiri ka · 
ranlılt olıunl,, 

"' ... 
lf u mektuba müsait bir ce~ap 

geldi. Agnes, vücutça kendisine 
tıpa tıp benziyen hizmetçilerin . 
den birini kendi kılığına soktu. 
Zalimin sarayına gönderdi. 

Hiı:metçi, kap karanlık bir o

daya alındı. l.:ızım gelen bütü-:; 
tenbihlerle kulalı büküldüğü içi~ 
her ne kadar aabah olmadan ~• · 
raydan ayrılmak istediyse de 
Rodrigez onu koyuvermedi. Sa ~ 
babın ilk ıtıkları, dı§:ırımn ıniip 
hem ınanzarası ıibi, hizmetçinin 
yüzünü de zalime gösterdi. 

Vay! Demek ki bu geceyi o ne 
f İs kadınla de fil de çil yüzlü hiz 
metçiaile geçirmiıti ha?.. Dikta 
tör fena halde kızdı. 

Bir haf ta sonrası için Agnes' e 
penbe bir mektup daha yolladt 
~iktatör bunda, hileyi keşfettiği 
nı yazdıktan sonra diyordu ki: 

. "".orkmayın! Siz• karıı hiç 
bır kın beılemiyorum. Hatta, r?:. 
günahını/an korunmanız için ge· 
ne odayı karanlık bıralracafım r .. 

Mevzuu bahıolan, ıevgiliıinir. 
hayatıydı. Kadıncafız bunu bil
diği için, nefret ede ede, dikh· 
törün davetine bu sefer icabet et· 
ti. 

Fakat vücudü iıyan ediyJrdu 
Kendiıini ıaran kollardan kurtul
mak için mütemadiyen çırpmıyor 
ıibiydi. 

Fakat, kendiıini tutuyor, pot 
kırmamaia aayret ediyor, tevek 
külle teslimiyet ıöıteriyordu. 

Bu hal, sabaha kadar sürdü 
Gün ağarınca, diktat3riln yüzüne 
bakmak jstedi. Artık müsaade is
tiyecekti. 

Fakat, ne görsiln? 
Meğer, zalim adam, mukabele 

de bulunmuş .. Kendi yerine bir 
cüzamlıyı odaya koymu! ! 

1 
Nakleden: Hatice SUreyya 

• • 
INTIK 

TefrrBlka numaırası: 96 Vazaıli"il: (Va-NICJ) 

Kızım gün geçtikçe babasına benziyor. Ondan 
nefret ediyorum. öyle sinirleniyorum ki, babasile 

birlikte kızımı da mahvetmek istiyorum 
Geçen kısımların hUll•a•ı 

Anita intikam almak için 
Hızırın yanına lolcı olarak 
gönderildiği vakit, · neler 
yaptığını ve neler hi11etti• 
fini ba§ papa• Sino•, a an· 
latıyor. 

"Birdenbire, Hızıra dönd~m: 
" - Senin de falına bakayım! 

.dedim. 

" Bil;yonunu:ı. ki, ben, eıkid~n ı 
kızımı canım gibi seviyordum Fa· 
kat timdi ondan nefret ediyorum. 
Onun yU:ıüne gülüyorsun. Fakat 
bir ilet olarak kullanmak 
için .... Fakat, Lidya, gün ge;tikçe 
ahlak. ıeciyye itibariyle babasına 
benziyor ... Her gün , kartımda di· 
ti bir Hızırın gezdiğini görünce öy 
le sinirleniyorum ki kızımı boğ . 

mak istiyorum. 

vaffak olamadım. İşte timdi kızım 
yetiıti ! Benden daha mükemmet 
hazırlanmı§ ve bu iti geye de edin . 
mit olan Lidya .. Onda, babaaının 
çevikliği, atikliği, kurnazlığı ve 
fedakarlığı vardır. Elbette emeline 

ulatacaktır .. 
''Kendiıini ıuna razı ettim: 

"Barbaros: 
"- Ben, fal iatemem ... 

inanmam! . dedi. 

"O, Beni aldatan, inkisara uğ
F ah ratan lsığımın bana yadigar bırak

''Evvela, Hızırın metreıi ola~ 
cak .. Sonra, yüzüğünün içine sak
ladığı zehiri, Barbarosun ıerbetine 
dökecek .. Ve nihayet, yüzüğü ona 
gösterecek.. 

CI O" uıes: 

" K - uzum, baktır ... Ne olur· 
sun? - diye ıarar etti. 

" Belli ki onun da yüreiine bir 
ateı düımüıtü. 

"Hızır, seı çıkarmadı. 

"Bunu bir nevi razr olmuf gibi 
telakki etttiğinı için, fa'tına bakma. 
ia batladım. 

"Dedim ki: 
" - Sen, kahramanlık itlerin· 

de birçok muvaffakiyetler göster· 
din ve göstereceksin ... Fakat, atk 
itinde batından büyük bir felaket 
geçmeıi alnmm yazısıdır! 

nır -an ltVVll raıa ınanmam) 

diyen adamın halinde büyük bir 
c' }işiklik sezdim. Korku nedir bil
miyen bu ıözlerden bir irkilme, biı 
açılıp kapanma oldu. 

"En ha11aı yerine baımııtmı, 

belli! 
"-Ne gibi bir felaket? - diy~ 

irkilerek ıordu. 
" - Sana çok yakın, çok mah . 

rem ve dince, an'anece yaklaıma· 
ıı çok günah olan bir kızla aenhı 
bir yatakta yatman mukadderdir' 
- dedim. 

"Hiddetle ayağa kalktı: 
" - Defol buradan! - diye ha': 

kırdı. 

" - Defolsam da, olmaaam da • 
bu, böyledir! 

Mukadderatı deiittiremiye-cek· 
ain ! . dedim. - zira, fal böyle ıCSy. 

lilyor. 
"Beni kapıdan dııarı atarlar 

ken, yüzü gözü f İ§, ıakil bir kadın· 
la karşıla§tım. 

" p 'b . - rense& . urada ne ara~ 
yorsun? Şimdi Hızırın haber ver. 
mele ıidiyorum ! M dedi. 

Meler bu, Zübeyde imif. Anlr
yamadı iın bir sebepten dolayı bu 
hale gelmiı... Her halde falcının 
kim olduğunu Hızıra haber ver. 
mittir. Ben de bir daha saraya da. 
nemedim .. Fakat dönüp ölmdilr· 
memde de bir iaabet olamazdı. 

" Siz, bana onu öldürmeği va
zife olara k vermiştiniz... Ölüm, 
böyle bir adam için nedir? o, zaten 
her gün azraille karşı karııya ... Fi\. 
kat , onu yaıatara1t • ona İ§kence 
ed~rek kendisinden manevi bit in· 
tikam almak ist\vordum. Bu, öde· 
rin en büyük, en korkuncu olacak. 
tı ! 

" Günah çıkarmağa buraya bu 
ıün ıelmemin sebebi de budur 
efendim... ' 

tığı mel'un bir mahlUktur ! 
"Babasını da, onu da mahvet 

mek istiyorum. 
" ihanete uiradıiım aklımda 

yer ettiii gündenberi, dimağımda 
sade bu emel yatıyor: 

"Lidyayr babaımın metresi 
yapmak! ... 

" Sinoı. aüldU: 
- Fena değil ... Fakat, kadınca 

bir intikam .. Aııl mesele, onu, at. 
dürmek, bu beliyeden hıristiyan 
alemini kurtarmaktır. 

- Geç olaunda srüç olmasın . 
muhterem peder! Herhalde, Bar· 
barosu sağ Cla bırakacak değiliz ... 
r.".~kaı. ben, rulıun bakaama kan1 · 
im ... Şuna eminim ki, inıanlar, öl
dükten ıonra, ya,ayanlar gibi hat' 
ralarını m\lhafaza ederler Sevinç 

"- 1ıte ! - diyecek - sen, bu 
yüzüiü vaktile benim anneme veı: 

mitsin .. Ben, onun kızıyım .. Biricik 
kızıyım .. Ve ıenden intikam aldım. 

"Can çeki9irken Barbarosun 

bu sözleri itilmesi ne tesir yapa .. 

caktır, siz dü,ünün .. 

Sinos: 
- Mükemmel.. - dedi .- Ze 

hir meselesinde ben size yardım e
derim. 

- Zaten ben de si:ze güven 
mittim .. 

-Kızınızı da Baı barosun yam 

na Könderirim .. 
- Öy]eyse itimiz nasıl muvaf 

fakiyetle neticelenecektir, ııörür· 
sünüz. 

li yahut kederli ôlUrler. (Devamı uar) 
- Tabii 8yledir... Hakkını?: -----..;..· --~-----

var! 
-Bunun ~yle oldufunu bil. 

diiim için. istiyorum ki, H .. 
zır, kızını kendine metres yap 
ıın.. Bnu anlasın ve bundar 
ıonra ölsün... Yarabbi o za 

' 

Sasın 
kurumunun 
çıkardığı 

1936 
man ne büyUk bir haz duyaca 
ğım .. Hem rakibem Düses di PitıM Almanağı 
'd · t'k H · En güzel bir yılba~ı armaaa . 

en ın 1 am... em de Barbaroıun e 
dirisinden ve Cilüsünderı intikam.... nıdır. Bütün ıaylavlarımızla ga-

- Peki, bunu nasıl yapmajı zetecilerimizin resim albümü 
dütünUyorsunuz? içindedir. 

- Siıin yardımınızla. .. Bir kaç güne kadar 

H 
yor. 50 kuruşa. 

çıkı . 

- er zaman hizm~tinizde bu. 11111------------..J 
lunmaia hazırım ... Söyleyin: ne 
iıtiyoıunuz? 

- Ben, kızımı, türklere karş . 

ıonıuz bir dütmanlık hissiyle terbı 
ye ettim ... Onun na.zarında, Barha· 
roı koparılmaaı llzım gelen bir baş 
tır ... Bu ıaye1• ıdaımak için her 
ıey caizdir .. 

"Kızım biliyor ki, Türkler bu 
mühim korsanlarını her türlü

1 

ıuit 
kast tehlikesinden masun bir hal
de bulunduruyorlar. Ona bir hiya 
net ancak bir kadın eliyle yapıla

bilir... Bu adama kurtun iıleıni . 
yor, kılıç tesir etmiyor .. : Muhare · 
belerde bir tek kiti olarak koıko 
ca ıemilerin ortasına atlaması rJ" 
bunu iıbat ediyor ... O, böyle teh 1 
Ukel~re kartı evinde, barkında dl\ 
emnıyet altına girmittir ... Kaç ca
sus gönderdiniz, hepsi de suikas 

HABER 
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iLAN TARİFESİ .. 
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Sahibi ve Neşrıyat Mütliirü: 

Hasan Rasim Us 
Basıltlıjı qer (VAKiT) matboaşJ 

da kalktı. Fayda verdi mi? Teşeb-r-------------• 
büılerinden evvel yahut te§ebbüs . 
leri eınaaında yakayı ele verdi . 
ler ... 

K Li Pt)N 

338 
17· 1.2·935 

'
1 En iyi öldürme vasıtası ka

dındır! Buna, siz de kail olduğu 
nuz için, Taktile beni ııönderdi -
niz .. Fakat, anlattığım sebeple mu . ._ ____________ : 
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Ispanak kavurmasına 
süt kor musunuz'/ 

Bir kaç gün evvel etli ıspana 
ğın nasıl pİ§İrildiğini tarif etmit • 
tik. Bugün de ıspanak kavurması
nı yazacağız. Kavurma, etli ıspa · 
naktan daha m•sraflıdır amma 
dah:ı lezzetli olur. 

Bunda da ıspanak ayıklanır ve 
ha§lanılır. Haşlanırken bir parçl" 
ufak yemek sodası atmak lazım . 
dır. Bu ıspanağın yeşilliğini mu . 
haf aza ettirir. 

Ispanak haılandıktan sonra ıo 
ğuk suyı.n altında tutulur, sıkılır 
Doğranır. 

ALATUIU<1 
AtAfRANGA 

Y/lEl~lEll< 
ırAirıLıı 
KiTABI 

Fiyatı 100, ciltlisi 125 kuruıtur 

10ve15 liraya 

Kışhk palto ve 
pardesü 

,~AH.ER - Akşam poıtaar 

Anne •• , Ma,uka.,. Hatif me,reb IU 
Hep aynı kadın l!I 

E L iS A B E T H B E R G N E R 
••BUYUK KATERıNA,, filmini yaratan bu ylldız: 

CMRCMCE SENİNİM 
Fransızca sözlU tllmlnde lflkane bir hayat ya,ıyacaktır. 
Bu pek m0ess1r ve müstesna film, bu per,embe ak,amı 

SARA V Sinemasında 

uıııuuı.ıı Q(l~ı.ıı'iıı.~ı Satılık 
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Bir günlük çocuğun 
macerası 

Yeni doğmuı ve henüz bir gün 
lük olan bir bebek, lngilterede 
timdiye kadar eıine rastlanma
mıı bir macera geçirmiıtir. 

Babası, bu yavruyu annesinden 
habersiz olarak alıp sarmıf, sar• 
malamıf ve bir tayyare içerisine 
koyarak İngiltere üzerinde 2000 
kadem irtifaa havalanmııtır. 

~ehirTiyatrosu 

111111111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

KARAMAZOF 

Türkçesi 

Yazan: 

Tayyare hava bo,luklarında sı_ç-ev ramıı yuvarlanmıı. kaymıı, ıon 

111...111 Reşat Nuri 

111111111 

Fransız ti1}atrosu 

Cibalide Küçükmustaf apafa ha- hızla ilerlemiı ve on bet dakika 
mam sokak 28 numaralı kirgir be- bu halde gittikten sonra Greyvıend 
ton üzerine yağlı boya üç katlı al• hava limanına inmittir. 

Bir günlük çocuğun babası 
tı odalı, elektriği, ıuyu ve bahçesi 

Braven isminde ve Greyvsend ha· 
elan ev satılıktır. 

va limanında mühendis olarak ça· 
lıpn biridir. 

Bir kilo ıspanak için 40 gram 
yağ, 25 gram doğranmış soğaı bir 
tencerede kavrulur, sonra ıspanak 
üstüne dökülerek on dakika ka . 
dar da beraber kavrulurla~·. Bu sı 
rada dört, bet gram tuzla 75 gram 
çekilmit kaşar peyniri, 75 gram 
süt de üıtüne dökülür. Yarım li · 
mon da .sıkılırsa daha lezzetli o 
lur. Ispanak biraz da bunlarla ka" 
rulduktan sonra indirilir. 

20 ve 25 liraya 
ısmarlama kostüm 

HALK OPERETi 
Bu akşam 
20.30 da 

Görmek istiyenler içindekilere 
~örüımek istiyenler de Türkiye

Milli Sigorta Şirketinde Hamid~ 
müracaat etmelidirler. 

Çocuğu, tayyare istasyonuna 
arkadatlanna göstermek üzere gÖ· 
lürmüı, herkes beğenmit "Matal-
lah,, nevinden sözler söylemi~ ve 

~IADO~LER 
.. ~ 1 Perakende 
j ~ F.naz / En çok 
• ı:. Krş. K~. 

BAKKAL/YE 
BuJgur 

Fasulya çalı 

Fasulya horoz 

12 
22·J2,35 
15 

Fııııulyıı ufa.k 10,5 
Mcrdmek 20 
Nohııt 9 
Nohut na.türel 12 
Peynir B. yafh 26 
Ka,ar ya.fb 50 
K~ar lldncl 40 

Geytlnyaf eks. ekı 39 • 47 
Yemeklik 32 • 40 
Yağ Trabzon 70 • 80 
Tereyağ 120 ·200 
l'ai ye,ıp,çkllk 50 • 60 
Yağ bfrfiıcl Ur:ta 70 
l'I ~inç 

l\lakarna 

Zeytin 

Sııbun 

8. 35 
15 • 18 
15. 29 

24,5 25,5 

17,5 22 
15 23 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 J7,5 
15 22 
3.5 40 

60 80 
50 70 
50 59 
40 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 
22 26 
11 • 45 
~ 50 

SEBZELER 

lnoe bl.bcr 8 • 10 10 12,5 
Kı:mw biber 3 5 
Bavuo 2 • 3 5 
Prasa 1 • 4 3 5 
LAhana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Pat.ate. 4·5 • 6,5 9 12,5 
8ofan 5-5,5 6 7,5 
Kerevb 6-5 7,5 12,5 
Yeeu domatea 3 5 5 7 ,5 

YEMiŞLER 

A.,va ekBt. ekıt. 6. 8 10 15 • 
Ayva blrlnd 5-6 6 7, ı: 
A;yn Udııd 3. 3,5 5 7 
Nar eUt. ekst. 6 7,5 10 
Nar lklncl 4 5 7/J 
Elma Karadeniz 4 . 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma 'Cnye 4. 5-9 5 15 
U:r.Om sJyab 7. 15 17,5 25 
HandaUna 5 3 2 5 
Portakal 5 5 1 7 
Oevlz 11 • 18 12,5 20 
Kestane &8-10 10 15 
llup:uıla 3-3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 250-385 1,5 4 
IUSmllr 2,5 3,5 2,5 4,5 
Kok 
8Gml kok 21 

Ev geçindirenler: 
Gazetemizin bu sütununda hergün 

böyle bir cetvel ve işinize yarıyacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı hir malümat bulacaksınız! 

Safi yün müntehap çeşitli yerli ku· TELLi TURNA 
Sultanahmet üçüncü sulh huku.lı sonra onu tekrar tayyare ile 

hakimliğine/en: on bet dakika içinde evine an· 
maşlarrmızdan en son moda iki prova 
temiz malzeme iyi iş yapılır. 

Ankara caddesi Orhanbey han bi. 
rinci kat. Terzi Halil Kamil. 

Taksitle 
Manto ve tayyor 

ve roblar 
En son moda kumaf ve mo
dellerle giyinmek isteyen 
zevki sellm Sultanhamamın
da Camcıba,ı hanmda birinci 
katta bir numarah Leman 
Hammın Şermin terzihane-

sini •ereflendlrslnler. 

-

Beklenen 
Büyük Operet 

Yazan: Mahmut )~.d. Müzik: 
Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon (1819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-300 

Kenan Hulusi 

Bir yarasa 
Bir kıza aşık oldu 

Yakında kitap halinde 
çıkıyor 

Posta ve telgraf idaresinin Sa nesinin yanına getirmittir. 
Annesi havadisi işitince sinir 

buhranluı geçirmittir. 
Babasının ve tayyae pilotunun 

anlattığına göre, çocuğu hiç" hava 
şun tahsili hakkında açtığı davada tutmamış,, dır. Sapsağlam gittiği 
müddeialeyhin ikametgahının meç gibi dönmüttür. 

matyada Hüseyin ağa mahallesin 

de Nuri efendi sokağında 1 No. da 
mukim Hilmiden 27 lira 91 kuru· 

bul olduğu mübaıirin verdiği met· ------------...--

Sadakai fıtır ruhattan anlaıılmıf ve davetiyenin 
ilanen tebliğine karar verilerek du 

ruşmanın 20 - 1 - 936 tarihine 

müsadif pazartesi saat 14 e tali~ 
kılmmıı olduğundan yevmi mez 

kW-da mahkemeye gelmeniz, aksi 

takdirde gıyabınızda muamele 
yapılacağı ili.nen tebliğ olunur. 

En iyi iyi Son 
K K K 

Buğday: 17 16 14 
Arpa: 24 00 00 
Üzüm: 105 80 55 

Hava kuvvetimizin yükselme 
ve artması için her türlü yardımın 
yapılması yurt borçlarımızın en 
ileri gelenlerinden bulunduğu gİ• 
bi bugün diğer milletlerin de ken· 

• ---'-'·'--·-· 1-------1 .. =-: ... .-ı~·--

BOGON 
KUM6AllASINA 
PAll&ATAN 
~OCOK EL 

maksızın hava kuvvetlerini arttır· 
makta oldukları görülmekte oldu· 
ğundan bu bapta Diyanet işleri 
baıkanhğından veril mit olan f et· 
va mucibince Sadakai Fitir ve Z!'· 
kit ile mükellef olanların Türk 
Hava Kurumuna yardımda ve bu 
suretle ana yurda hizmette bulun· 
malan lüzumu ehemmiyetle il~11 

olunur. 

_ _ YA{llN 
CEK DEFTElllNE 
, .IMZAATAH 

r>OYOK EL 
OLACAKTIR 

lst Mü/tisi 
N. Fehmi 

Haliç İdaresinin 
yeni merkezi 

Yeni Haliç idaresitıin kat!r ostJ 
tamamlanmıttır. Yeni idare içirı 
Galatada Mehmet Alipafa hanın· 
da bir daire tutulmuştur. YakındJ 
orada faaliyete geçilecektir. Şim 
diye kadar Haliç sosyetesinin Av
vansarayda bulunan merkez bina 
sı eski sosyeteye bırakılmıştır So• 
yetenin Ayvansaraydaki fabr;ka~ 1 

daha evel bozulduğundan kullan•· 
lacak halde bulunmadığı anla,ıl · 
mı,tır. 

Rıı sahibi. ı TORK(Y 
Veni neşriyat 

Urfahnın vaazları 
Urfalı Mahmut Kamilin ramc: 

2an mib~&..."'!i~ &jUJt camiin 
de vermekte olduğu vaızlar e.y · 

nen not edilerek birinci ve ikinc 
dersler Asarı ilmiye kütüphanes\ 1 
tıı.rafmdan neşrolunmuştur. 

rs 
r>ANKASI, 
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Kadınlar 
boşanır? 

30a(Ô)Ô)(Ô) 
Karı koca hakkında . 

Boşanma kararı veren Amerikah 
bir hakim bu suale cevap veriyor 
Boşanmaıann çoğu ufak 
tefek ve pek ehemmiyetsiz 

sebepler 
yüzünden 
olurmuş 

Amerikanın Rcno 
şehrinde yirmi dört 
yıldan beri hukuk 
!takimi olan To 
mas F. Moran tanı Nevyorktan yazdıyor: 

"B l ~ h 1 'k"' 30.000 karı koca 
O§annıa arın en çogu a .n ' , 1., 1 b 

rıanıanc a oşanmc. 

kalb kırgınlıklarından doğma tra· ı·~···'"' .. , , .;~lir. 
jedilerden değil, ufak tefek can 
sıkıntılarından, ehemmiyetsiz şey
lerden olmaktadır. Erkekler için 
tehlikeli yani sadakatsizlik göster 
meleri en mühtemel olan yaş kırk 
ile kırk beş arası ise de kadınlar 
için bu çağ evliliğin ilk on beş yı
lıdrr., , 

niçin 

Latife latif geren: sözii ne kadar doğ 
ru imiş: Nev Jersey'in Kanden şeh · 
rinden Bay lVesley R. Karter sanki 
yapılacak başka şaka yokmuş q;nJ 
rısının. koJ'sesine ka5ındırıcı 
ekmiş olduğu için onll 
elinden kaçınm~trr ! 

Bu sözler Amerikanın me§hur 
boşanma yeri olan Reno şehrinin 
hukuk m3.hkemesi başkanı hakim 
Tomas F. Moran'ın ağzından çık
mıştır. 

Birleşmiş Amerikanın NEvada vUayetinReno mahkemesi 
boşanma bağlannı çok çabuk çözen bir 

30.000 kişi hakkında boşanma 
kararı vermiş olan hakim Moran, 
birbirini seven erkeklerle kadın
ların, ayrılmak ve tekrar serbesti
lerini kazanmak için neden mahke 
meler düştüklerinin sebeplerin; 
dünyada elbette herkesten iyı bi
lir. Bu zatın dediklerine bakı1ır 
sa, on beş sene devam eden ~vli 
tikler yüzde doksan dokuz ö1ün
ciye kadar sürüp gitmektedir. 

Bunun da sebebi karı kocanın 
bu müddet zarfında birbirlerin1 
daha çok sevıneği öğrenmiş oima
ları değildir. Bilakis iıayatı ger 
çekten zehirliyen o küçük ve e 
hemmiyetsiz şeylere göz yumma
ğa alışmış olmalarından ileri g e 1 
ınektedir. 

On beş sene sonra koca ıutık 
iateCliğini yaptırmağa muvaffak 
olmuştur; yahut da her-gün söyle 
tnekten artık bıkarak bundan vaz· 
teçmiştir. Kadın da bu müddet 
~arfrnda ayni durumu kazanmış 

bulunur. 
Kocasının, boyuna dırlanmak 

•uretiyle, başının etini yemekten 
bir şey çıkmıyacağmı artık anla
tnış ve boş yere çene çalmaktan 
:Yorulmuştur. Evlilik ve aile haya
tının on beş yıllık ravndlarına da
l'a.nabilmiş olan bir erkek, karı . 
•ınm manasızhklarına aldırış et· 
ttıiyeceği gibi, bu kadar zamandn 
~ile ringinde durabilmiş bir kadın 
da kocasının zırvalarına göz yum
tll.a ğa alışmıştır! 

Bunların ikisi de karşılıklı fe
dakarlığın manasını anlryacak ve 
lakdir edecek olgunluğa varmış
lardır. 

Hakim Moran evliliği iki &ıs
tna ayırmaktadır: 

1 - Erkekle kadın bir birine uy
~un olmadığı için daha başlan~ıç· 
ta ümitsiz başhyan evlenmeler. 

2 - iyi başlayıp da devam et
l't\esi lazım gelen fakat ehemmiyet_ 
•iı:, mi.nasız küçücük şeylerdetı kı
ttlan izdivaçlar. 

Bu wlenmeierde mahkeme sa
!onlanna intikal ettikleri safhada 
'-tlık Umitsizdirler. 

Hikiın Moran hususi misaHer 

yer olmakla §Öhret kaza:nmzJtır, 

(; :ziV tJSTTE : 
f .Y St. Luis'ten Jfadam 
tr Elvira Howard'ın :zengin 

kocasından ve kaynanasından 
bozulan asabını düzeltebilmesi için 

doktoru ona senede bir ay paydos 
· tavsiye etmi~tir. 

ALTTA: 
Madam Loretta Miller kocasının 
lıo§rına gitmek için saçını boyatmış 
ve bu yüzden onu evden ve kendin 

den kaçınm'}tır. 

diltrederken şunları söylemiştir: 

"- Çok iyi ve yüksek tahsil 
görmüş yirmi dokuz yaşında bir 

kadının boşanma için müracaatım 
hatırlıyorum. Kadın zeki, g:.izel 

ve kültür sahibiydi. Kendinin de 
itiraf ettiği veçhile zeka ve tahsil· 

de denk olmıyan bir adamla ev-

lenmi§ti. 

Kadın umumi vasatiye göre çok 

yüksek zekada olduğundan naza· 

Aşkı bir kase çorba içinde boğulan Şikagolu madam Jozef Veverka! ko· 
cası bir çorba fabrikasının çeşnici başısı olduğu lıalde orrun iJnilne bir kô.~e 

dolusu çorba koymak gafletinde bulunduğu için kocaman tası başına gi-
yen ve bu yüzden boşanan kadına ne demeli? 

rı dikkatimi celbetmişti. Yedi se· 
nelik evlilikten sonra neden boşan 
mağa kalkıştığını sordum. Aldı · 
ğım cevaplarda, sebeplerin pek 
entipüftü ıeyler olduğunu gör -
düm. Fakat bütün bunlar bir ara · 
ya toplana toplana o kadar büyük 
bir yekUıı tutmuşlardı ki artık ka
rılık kocalık vaziyetinin devam 
ettirilmesine imkan kalmamı§tı .. 

Arada çocuk olsaydı belki iki 
taraf da tekrar barıştırılabilirdi. 
Fakat böyle bir bağ da bulunma· 
dığı için bunları ayırıp manevi iş
kencelerine son vermekten başka 
çare yoktu. 

inkisara uğramış ko.ealarla ka
rıların ileri sürdükleri sebepler ve 
anlattıkları hikayeler tıpkı par · 
mak izleri gibidir; bunlar birbi -
rine hiç benzemezler. Fakat hep
si de başka bir karı kocanın ancak 
başını ağrıtacak, yahut gülmele
rini mucip olacak ufak tef ek işler
dir. 

Yüksek tahsilgörmüş, ince ruh
lu ve hassa bir kızın gidip de ka
ba saba fakat güzel yiizlü ve yakı
tıkh bir delikanlı İIE: evlenmesin
de hiç bir mana yoktur. Kız bu 
delikanlıyı sevmekte olduğunu 
zannetse bile ondan uzaklaşmağa 
çalışmalıdır. Bunlar arasında "1il· 

savat yoktur, yani birbirlerine 
denk değildirler ve kadın ne ka
dar uğraşırsa uğra,s.n böyle bir 
kocayı manen kendi seviyesine çı
karamaz. Ayni ıeyler erkek için 
söylenebilirse de bir erkek kendi
ni genç kızın yapabileceğinden da 
ha ziyade, bulunduğu şerait ve 
durumlara uydurabilir.,, 

Hakim Moran karı kocaları bo· 
şattıktan, başka çif t!eri de sene
de 1000 den aşağı olmamak üze· 
re evlendirmektedir. Bu ada~ kı
sa süren tanışma ve sevişme dev
resini hiç de münasip görmüyor. 
Ona göre bu devre ne kadar kısa 
olursa, evlilik bağı da o kadar 
çabuk çözülmek!edit. 

Bu hakim, tecrübelerinin daha 
ilk yıllarında, iyi başhyan evlilik
lerin çözülmesine meydan veril
meden kurtardabileceğini düşü
nürdü. Bugün hiç ~~ böyle dü
şünmemektedir. Çünkü yirmi dört 
senelik tecrübeleri esnasında bu • 
nun bir defacık için olsun müshet 
bir netice vermediğ;ni görmüştür. 

:/- :(. :f. 

Hakim Moran diyor ki: 
"Ölen bir aşkın tekrar diriltile

miyeceği muhakkak olduğu gibi 
hala mevcut bir a!k takdirinde bi-

Londrada yüzbaşı ı·c Jladam Rl 
ljard Wyndlıam ufak tefek ihtilat 
far geçimsizliklerden koruyabi/_ 
mek biribirlcrini ve küçük kızları 

/ngridi ancak lw.fta sonlarında bir 
defa görürler. Evlilik hayatlarında 
lıcila mesuddurlar. 

le karı ve koca birbirine kcır§T Zi'\• 

lim olmağa o kadar alışmışlardır 
ki bunların artık bir çatı altında 

ya§amalarmdan hiı: bir fayda u • 

mulmaz. Bir evli acam iç:n yemek 
içmek kabilinden ol"ln bu ufak te
fek geçimsizlikler ı:liğer bir ada
ma zehir gibi tesir edebilir. 

Birçok kadınlar bar.a müracaat 
ederek koco.larının elelitrık aü . 
pürgesi, elektrik üt:isü gibi ant 
kolaylıkları kullanm:ığa izin ver
mediklerinden şikayetlerde : .. ~un. 
dular. Buna mukaHl Ş ikag-Jlu 
Madam Ester Gottş~.lk kocasının 
küçücük evlerini böyle yeni a!et
lerle doldurduğu için ho§anma is
tidasını mahkemeye dayadı. 

Zülme kimin başlamıı olduiu· 
nu birdenbire tayin etmek güç
tür. Mesela Şikagoh.ı Madam Jo. 
zef Veverka bir akşam sofraya ko· 
casınm önüne gerçekten çok lez
zetli kocaman bir ki~e dolusu çor· 
ha koymuştu. Bundt-. kızacak, si
nirlenecek hiç bir !ey yok, değil 
~i? Fakat kadın sofradan dehşet· 
li çığlıklar atarak fırlamağa mec
bur olmuştur. Çünkii çorba ka· 
sesini kafasına giymiştir. 

Mahkemede Bay Veverka ni .. 
çin böyle davrandığını izah etmi§· 
tir. Meğerse adamcağız çorba İ• 

mal eden bir konse-va fabrikası• 
nın çeşnici başısı imiş ve işi gücü 
her gün sekiz saat çorba nümune
leritatmak olduğu için içi dışı çor· 

ba kesilirmiş! Bazı gece çorba 
rüyasına girerek u \•kusunu kaçı
rır ve bunu da karrsı ço1' iyi bilir· 
miş. Şimdi bu durum karşısında 
ona çorba sunmakta mana var mı 
ya? ... 

Can sıkıntısı, ba~an dargın bir 
bakı§, hafif bir kaş çatması, kısa· 
ca bir sessizlik gibi f hemmiyetsiz 
şeylerden de doğabilir. Bu izler git 

tikçe büyüyerek homurtu, tenkit 
ve şikayete çevrilebilir. Sonra da 
alay ve istihza fazlı başlar. Eğer 
iki taraftan birisi bu işte ötekinoı 

den daha kabiliyetliyse, ikinci ta
rafı adeta çıldırtır ve bu da mah· 
kemede birinci tarafın aleyhinde 

ağır basacak iddiahra sebep ola-. 
bilir. 
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68 ı Nakil, t<rcüme ve tktibo6 hakkı mahfuza .... . ı - · 
Peregrini yüzünün bütün 

çizgilerile sırıtıyor. Rabiaya pek 

hoı gelen bir dost ırrıtışı. Fakat 

ikisi de biribirinin yüzünü pek se

çemiyorlar. Havadaki kızıllık aö
nüyor, sular birdenbire kararı 

yor. 

"Gene bakkallığa mı ba~ladr 

nız? Amca, teyze nerede.,, 

"Yoklar. Ha ailem edeceğim . 

Bu ne vefasızlık· Kaç zamandır 

yine bizi arayıp sormadınız?,, 

Konuşurken bir taraftan da 

dükkanı topluyor. Her eşyanm ye_ 

rini ezberden biliyor gibi. Pereg. 

riniye geliyor ki • kızın sesi.ıdeki 

siteme rağmen . onda yeni bir se · 

v:nç var. Adeta gözlerin:n ıtdtısmı 

görüyor. Bu piyaniste, karanlıktan 

birdenbire aydınlığo. çıkanların 

ferahlığını veriyor. Herhalde Ra

bianm batında yeni bir hava esi

yor. Değişmiş. Yalnız son gördü· 

ğü meyüı akşamdan beri değil 

Eski zamanlara nisbeten bile de· 

ğitmiş. O, insanların içindeki de

ğişikliği vücutlarının temposile 

ölçmeğe nlı~.nış. Bugünkü Rabia 

çok çabuk hareket eden bir Rabia. 

Eski zamanlarda bile çevikliğine. · 

becerikliliğine rağmen biraz ya .. 

va§tı. Ona Peregrinin Andante c:!cr 

di. Şimdi :Presto demek lazım. 

Vaktile kendisinin Rabiaya göre 

fazla ~abuk olduğunu hiasederdi· 

Halbuki :.uıün varlığını bu kıza 

uydur~alc için laba seri bir tem

po ile !:urma~a mecbur. 

Kız, ba;ım kapıdan çıkardı. 

Sokağı süzdü. 

"Amca mal alr.ıağa gittiydi 

Galiba Balık pazarına uğradı. 

Tevfik gitti gideli ağzına rakı gir 

mediydi. lntallah küfe ile getir

mezler· Ah cüce amca ah ... ,, 

Gülü§ü de ayni seri tempo ile. 
"R k k · ., a rın ço ıçer mı ... ,, 

"Tevfikle hazan içerdi. Şimdi 

nerede? Cigara bile içiremiyo

rum. Siz hele şu kepenklerin ucu· 

nu tutunuz da dükkanı kapıyalım. 

Göz gözü görmüyor. Mutfağa bir 

kendimizi atalım bir kahve içe. 

lim.,, 

Rabiaya bu deruni ne§eyi, ha

yatı ne vermi§ti? Onun huzurunun 

bir dahli var mı? Kalbi presto 

presto atıyor. 

Mutfakta Rabia hasır iskemle· 

nin üstüne çıktı. Peregrini bir kib· 

rit çaktı. Aralarında lambayı yak

tılar. Mutfağı aydınlatan sarımtr 

rak ıııkta artık birbirlerini .iyice 
aörüyorlar. 

Rabia çok zayıflamıştı. Bir göl· 

ge gibi· Hareket ederken yıpran· 

mı§ siyah yeldirme altmd~ vücu· 

dünün iıkeleti olduiiu gibi seç.ili· 

yor. Dirseklerin ıivriliği, dizka

pakları, hepsi. Fakat kemikler• 

olduğu gibi rörünen bu vücudün 

kendiıine mah11M bir sihri var. 

Adeti ruhani bir zarafet. Belki de 

bu, derileri gergin uzun genç yüz
deki büyük gözlerden geliY.or. 

"Ben ıize iyi bir İ§ buldum, Ra· 

bia Hanım.,, 

"Ya!,, 

Altın gözlerdeki yeıil mevceler 

içinden yakılmıt gibi. 

"Ben Nejad efendinin piyano 

ustasıyım· Sarayda üçlük bir ala

turka orkestra yapmasını teklif 

etti. Kendisi alaturka muıiki ıev· 

mez amma Hanım sever. Onun 

için kabul etti. Sizi tavıiye ettim. 

Şimdi ben buraya günleri karar

laştırmak için geldim. Vehbi dede 

de Hanımın muıiki hocaııdır. Bu 

parlak . fikir ondan evvel bana 

geldi.,, 

Yüzümdeki buruıuklara, !•· 

kaklarındaki kır saçlara rağmen 

hala Rabianın arade kulağına çek 

tiği çocuklar gibi. Krz burnunun 

üstünde o tatlı kırı§ıkları uyandı

ran eski gülü§Ü ile rüldü. Ellerini 

çırptı. Fakat biran sonra gözleri 

bulutlandı. 

"Amma ben sarayları hiç sev· 

mem· Adından bile ürkerim.,, 

Peregrini içinden, "Belki baba· 

sının sürülmesini, felaketini sa

raylardan bildiği için,, dedi sonra 

ilave elti: 

"Gideraeniz görününüz. Hiç 

ürkülecek bir yer deiil.,, 
"Bu ne uğur1u hafta!,, 

Şimdi Rabiamn zihni sarayda 

ders vermek mevzuundan ayrıl. 

mı§, daha parlak bir vak'aya atla· 

mı§tı. 

"lkin~i mi.beyncinin konaiın· 
da her ıene mevlud okuyan Hafız 

Peyami Efendi ölmüş. Vehbi de

de beni tavsiye etmiş. ilk mevlit' 

dumu okuyacağım. Zavallı ada

ma acıdım amme .... ,, 

Artık Peregrini sözün atağıaı

nı dinlemedi. Kalbi presto presto 

atmıyordu. Kızın bu neıesi onun 

sayesinde değildi. Neden o kadar 

gülünç bir çalımla buraya gelmit· 

ti? Durgun bir ıeıle: 

"Ala ... Nejad Efendi mibeyn· 

cinin yalı komıusudur. ikisi de 

Bebekte. Yeğen ine ben piyano 

dersi veririm.,, dedi. 

Rabia hesab ediyor. 

"Perşembe ak§amı mevlud 

okuyacağım, gece orada kalaca

ğım· Cuma sabahı gider Nejad 

Efendinin Hanımını görürüm.,, 

Şimdi raftan kahve tepsisini 

indiriyordu. Fakat hep batını mi

safirinden tarafa tutuyor. Dudak

larında bir taraf ıru atağı çeken o 

çarpık tebeaaüm. Fakat üç hafta 

evvelki gibi sırf bir adale oyunu 
değil. 

"Bu mevluttan biraz korkuyo
rum. Şimdiye kadar marifetimiz\ 

hep mukabele okumada göster 

dik.,, 

"Korkmayın bu ıehirde sizin 

sesinize ve uslubunuza çıkıtacak 

ne ses ne de san'atkir var." 

Piyaniıtin takdiri yüreğinden 

geliyordu. Kızın solgun yanakla 
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Aslan Turgudun oteldeki odasında gece 
yarısında·n sonra ışık ve hareket vardı, 
Tomson oteli sarmıştı. Bir haftadan beri 

Amerikada Türk Polisi'nin · izini arıyorlardı! 
4- Uncll kısım 

-SS
Polls hafiyesi 

Tomson 
iş başında 

Poliı hafiyesi T omaon, Türk 
kızının izini aramağa baılıyaca· 

iı sırada, birdenbire Aslan Tur · 
gudun izini kaybetmitti. 

Türk polisi, yattığı otele bir 
haftadan beri gelmiyordu· 

T omson onu aramağa mecbur
du. 

- O olmasaydı, ben yer altm· 
da geberip gidecektim. 

Diyordu. 

Kaliforniya oteli diretörü ve 
bütün otel müstahdemini sorguya 
çekilmitlerd i. 

Gazetelere yeniden it çıkmıştı. 
Matbuat her gün Aılan Turgu

dun reıimlerini basıyor .ve kısa za 
man içinde Nevyorkta gösterdiği 
muvaff akiyetlerden takdirle bahse 
diyQrdu. 

(Nevyork Taymiı) gazeteıi • 

nin zabıta muhabiri bir aabah neş 

rettiği makalede Aslan Turgud -
dan bahsederken §öyle diyordu: 

Türk poliıinin bir halta 
elanberi ortaelan kayboluıun· 

elan ben hi~ le enclife etmiyo· 
rum. Yeralhnclan, Jeline çıka 
rır gibi, T omıonu naııl bulup 
çıkarclıyıa, o, fÜphe yok ki , 
memleketimizde kaybolan ni 

ıanlııını ela öylece meydana 
çıkaracaktır. Arılan Turgut tim 
eli kim bilir nerede ve hangı 

haydudun pqini kovalamakla 
l ..J•• , mefgu uur.,, 

itte T omson ancak, bu yazıyı 
okuduktan sonra sükUnet bulabil
mitti.. Çok heyecanlıydı .• 

Çok ıinirliydi .• 
Eğer o gün de gazetelerde böy 

rı altın batakların arasında açan 

iki gelincik gibi kızardı. 

"Ne kadar güzel bir kız oldu· 

ğunuzun farkında mısınız?,, 

Hay ıeytan hay! Bu cür'et on~ ' 

nereden gelmitti. Rabianın yanak 
larındaki gelincikler şimdi koyu 

lii) renrinde eıki bir ıarap gibi 
bütün yüzünü kapladı. Sivri çene 

sine kadar. Kirpikleri yanakla 

rına indi, fakat içinden gözler; 

ıtıl ıtıl. Bu hiç te utandığından 

değil. Bilakis göze hof gelen ·bir 

yüzü olmasına birden.bire çok 

sevinmit olmasından. Peregrini 
dayanamadı. Kendisine kahve 

fincanı uzatan parmakları eğilclı 

öptü. Ona, uzun parmaklı genç 

el titredi gibi gehl . Köpek gibi 

pİfman oldu. Ya kız onu terbiye

siz ve çapkın zannederse! Mut· 

lak bu tesiri izale etmek lazım. J 
(Devamı var) 

le bir yazı okumamı§ olsaydı, onu ı 
aramak üzere Meksika hududunu 
geçerek ve kıyafetini deği§tire • 
rek ( Kızılotel) e kadar gidecekti. 

Aılan Turgud ona, (Kızılotel) 
de geçen hadiseleri uzun uzadıya 
anlatmııtı. 

T omsan çalışma odasında otu
rurken, telefon çalmağa ba~ladı. 

- Allo .. Allo .. Kimsiniz? 

T omson konuıurken birdenbi
re suratını burutturmuştu. 

- Hayır .. Hayır.. Artık seni 
maiyetimde kullanamam! 

Diyerek telefonu kapadı. 

Piposunu yaktı .• 

Odanın içinde dola~·arak kendi 
kendine söyleniyordu: 

- Cim benden af diliyor ve 
tekrar yanımda çalı§mak istiyor. 
Onu affetsem bile, yanıma ala · 

mam. Aslan T urguda da söz ver 
dim .. Beni bir Türk polisinin ya 
nında öyle mahçup etti ki .. Yerin 
dibine geçtim .. Bu kadar rezalet
ten ıonra, Cimi tekrar yanımda 
çalrıtrrrrıam, gazetelerin dilinden 
de kurtulamam. 

Bu sırada Mister T omsonun 
yeni muavinlerinden biri tel&Jla 
içeriye girdi: 

- Üstad ! dedi. Sabık muavi 
niniz, Aslan T urgudun izi üzerin
de yürüdüğünü bize telefonla bil
dirdi ve bu gece saat on ikiden 
ıonra, Türk polisinin yattığı ote • 
lin taraaaud altına alınmasını söy
ledi. 

T omson katlarını çattı: 

- Siz ne cevap verdiniz? 

- Müsbet veya menfi bir ce-
vap vermemize meydan bırakma· 
dan fu sözleri ilave etti: (Aslan 
Turgudun odasında gece yarısın
dan sonra ıtık yanıyor. Türk poli
sinin iki geceden beri . kimseye 

Amerikacla her yıl ıon teırin 
ayınela " Hamdüıena günü,, 
elenilen büyük yortular yapılır. 
Bu sene de ayni §ekilcle §en -
likler yapılmıf, alaylar tertib 
edilmiıtir. Resimde muazzam 
bir kuklanın Nevyork sokakla· 
rında clolaıtırılclığını görü -

yorsunuz;. 

görünmeden • otele aelip yattıf! 
muhakkaktır. Kendi.ini bu surer 

le sıkıttırıp, bir hafta.dan beri ~ 
işle mefgul olduğunu öğrenir.i " 

niz l) Ve bu sözleri söylediktell 
sonra telefonu kapadı. Ne de ob• 
eski bir memuru.muzdur. Maiyeti· 
nizde uzun müddet çahflDJ!,. T eC 

rübe görmüş. Elbette bir fey te:Z ' 

mi§ olmalı ki, bize telefonla bU 
malumatı veriyor. 

T omson bu kadar izahat aar • 
şısmda lakayt kalamazdı. 

- Peki.la, dedi, bu gece saat 
on ikide burada bulup.hm .• V• 
Kalifomiya oteline ridelim. 

T om son yalnız kalınca: 

- Cim bu kadar daaptal de ' 
ğil ya, dedi, birfey ıezmemit olsa, 

yüzünü kızdirıp da bize malumat 
verir miydi?! 

Tomson kaç günden beri ııkıt' 
tırmakta olduğu otel direktörü • 

nün de • bu malumata göre • A•· 
lan Turgudun gece yarısı gidip 

geldiğinden haberdar olduğun• 
hükmetmiıti. 

Tomıon o a:lqam, gece yarııın• 
iple çekiyordu. Meıhur Müzi1' 

hollerden birinde takib etmekte 
olduğu mühim bir itini o gece ih• 
mel etmeğe mecbur kalmıttı. 

- Cim böyle bir yararlık göl' 
tererek, yanıma girmek istiyor aııı 

ma .. Aslan Turgudun izini bult• 
bile, onu yanım3. alamam. 

Diye söyleniyordu. 
Gece yarısına yarım saat kcı ' 

larak, yeni muavinlerinden biriııi 
yanına aldı ... 

Müdüriyetten çıkarken sekiz tİ 
vil memur da kendisini arkada1' 
takib ediyordu. 

Saat on iki .• 

Kaliforniya otelinin önünde do ' 
laııyorlardı. 

Muavinlerden biri bqmı y\l' 

karıya kaldırdı .. Aılan T urgudo11 

yattığı odayı biliyorlardı· Mesııut' 
lar hep birden, bu odanm penc" 

resini göstererek, polis hafiyesi!\~ 
fısıldadılar: 

- lıte, odanın içindeki elelc ' 
trikler birden yandı .. Bakınız. tfı1' 
di de perdeler kapanıyor. 

' Bu sıra ~a T omıonun kula;!ıJ1 
da ince ve hiç de yabancı olıııı• 
yan bir ses çınladı: 

- Ustad ! Bana inanınız .. Sil 
odada Atlan Turaudun eıyaeı dıl' 

• I 

ruyor .. Oraya ba~ka bir mü~ter"l 

nin girmeıine imkan yoktur· O ' 
danın anahtarı otel katibinin , .• ' 

nanda asılıdır. Bir aylık parası P1 

tin verilmit bir odayı ba§kasıt1' 
nasıl olur da kiralıyabilirler? ~ 
ğer Türk poliıi ıu dakike.da o0'' 
sında değilse, bir daha bana öliİ" 
ceye kadar eelim vermeyiniz!. I 

1 Tomson batını ~evirdi ve Ct~ 
arkasında gördü. 

(Devamı ""' l 
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CAl\IBAZII AN EDE. 
- Ari ayaklarımdan bir lt';kcre geldi, Çok haıta olduğu için bu akfam 

ki tcmsUc gelcmiyccebnl~! 

- dıom.ob:z /(a:ası mı? 
- E~ct, bir l1ol:sörc çarptım! 

~ 
~~ . . , 

\ - Bugün :lyarct yünü .. Ziuaretini 
~lcdijjimi:: birisi var mı? 
- }'ok ama, çilingiri rafitrsam: 

"•ı olmaz! 

Aşk 
Atktan bahsediliyordu. Herıe· 

yin gönül rizuil ve kartılıklı ola
bileceği söylenince biri buna iti • 
raz etti ve §Öyle bir delil ıöıter
di: 

- Ben elmaya bayılmm. Fakat 
elmanın da beni sevmeıini iste 
mek hiç aklıma gelmez! 

Dans ve 
cazbaınd 

Cazband bir tango çalıyor, bir
biri~e aarılmıt çiftler danıediyor 
lardı. 

ihtiyar adam, yanındaki ıence 
ıordu: 

- Danıın bittiğini muzikacıla · 
nereden anlıyorlar acaba? 

Uzun sürecekl 
Mahkemede: 
Hakim' - Katip timdi bütün 

sabıkanı:zı okumağa batlıyacak. 
Maznun - O halde oturmama 

mütaade etmenizi rica ederim! 

- ~ 
- Epty çok kitabın var. 
- Hepsi kitap değU, bir kı8mı da 

ödemediğim borçların senetleri! 

1Ca411n _ Biraz doğrulsana ca - - Bu ~kemlcyi kabul etmek lüt • 
'-,bir tüFlü yetişemiyorum! . lünde bulunur nuuunuz? 

.!_~ memurunu canından bezdiren mi1fterl - Şlmdı de bir mektep ~ocu • 
-:.._ ~ecek bir hediye seçelim 
~ - Qocuğa para oerşenlz daha iyi olmtU mı1. 

1 

Çaloşkan 
·memuıri 

Patron, memurlarından birini 
çağırdı: 

- Daireye iki günde bir gel • 
diğinizi öğreniyorum, bu ne it? 

Memur boynunu büktü: 
- Ne yapayım efendim, hiç 

gellmezsem evde canım ııkıhyor ! 

IHJ nzme'\cçn n n lnl 
yaır<dlomcoso . 

Bayan Fatmanın evinde neden
se hiç bir hizmetçi tutunamaz. Son 
aldığı hizmetçi kız da geçen gün 
itini bırakmağa karar vererek bu 
kararını Bayana söyledi. Sonra ~ 
vin köpeğine kocaman bir but et 
verdi. 

Ev sahibi kadm sordu: 
- Bu ne demek? Köpeğe ne· 

den bu eti veriyoraun? 
- Giderken ona bu kadarcık 

bir iyilikte bulunmam tazım, bana 
çok yardnnı dokundu. Bulaıık • 
lan hep o temizliyordu! 

- Heykelin bacaklannı "kübizm,, 
usulile yapnuştım, göı·de kumunda 
bundan vazgeçtim! 

M\tlıbanaga 
iki kaaa fabrikatörü arasında: 

-Beni myaptığım kasalar oka 
dar sağlamdır ki hiç bir yangın • 
dan müteessir olmazlar. 

- Benimkiler daha sağlam • 
dır. Bir binanın dördüncü katın • 
daki kasalarından birine üç tane 
canlı horoz koyduktan aonra bi • 
naya ateı verdik! Kırk sekiz saat 
sonra kasaları açtığımız zamnn .. · 

- Horozlar yanmıılardr, de 
ğil ·? mı. 

-Yok canım, ötüyorlardı! 
- Benimkiler daha sağlamdır! 

Benim kasalarımdan birini sekiz 
katlı bir binaya çıkararak içine 
~ horoz koyduk. Y angm bir haf 
ta sürdükten sonra kasayı açtık .. 

- Horozlar ötüyorlardı değil 
mi? 

- Hayır! Soğuktan ölmüif erdi! 

Tncaırert fftkırn 
Bir Alman fıkrası: 
Bir balina balığı bir Yahudi, 

bir Çinli, bir iskemle ve bir çok 
portakal yutmuştu. Erteai gün ha· 
linayı avlamr~lardr. Karnını aç • 
tıklan vakit içinde Yahudinin is
kemleye oturmuş Çinliye porta • 
kal ıatmakta olduBunu gördüler! 

l}={a~Ds 
Hasis ıabah!eyin uyandı, bir de 

ne baksın, karısı geceleyin ölüver" 
mit! 

Hemen palas pandıraı, gecelik
le sokağa fırladı, ekmekciye ha • 
ber verdi: 

- Karım öldü! Bize ıakın iki 
kitilik ekmek setirme ! 

Kadın - Bögle aeMlerce otuz lira aylıkla mz kalacabın? 
Erkek - Üzülme ıevgUim, bu ıahah oradan kovdular/ 

Vasiyetname 
lzak öleli otuz saniye olmut· 

tu. Bütün aile efradı müteveffanın 

vasiyetnamesine hücum ettiler, tit
riyen ellerle zarfı yırtarak vui • 
yetnameyi okumağa batladdar: 

"Bütün malımı, mülkümü ye • 
ğenim Salomona bırakıyorum. Fa· ı 
kat bir p.rtla: Beni on bin liTa pa· 
ra ile birlikte gömecek!,, 

Salomon düfiip bayıldı. Güç be. 
li ayılttılar ve Salomonun babui 
meaeleyi halletti: 

- Üzülecek bir feY yok, herıe· 
yin bir çareai vardır. 

- Peki ne yapalım? 

- Söylerim amma bana iki bin 
lira verirsen! 

- Hayhay verbim !. 
- O halde .öyliyeyim. Mezara 

hamiline tediye edebilmek üzere 
on bin liralık bir çek bırak l 

//, 

- Af/edersiniz, saati ıöyler müi -
nlz? 

- Biraz bekleyin, finult ıaatim 
yok, §U gelen yolcunun ıaatini alınca 
söylerim! · 

- Karın bayram lıediycsi olarak 
sana ne cerdi? 

- işte sırtımdaki gömleği dikti! 

Eıkl Kovbog Celltff olunca. 

- Dudak boya&ını kilo Uc salı • 
gar nwaunu:ı1 

- /pekli kumtıf kısmının aatış mc .. 
muru günden güne ıağırlaşıyor. Ne 
yapalım? 

- Gramofon plağı kısmına ı·cı ini 

lfil 



Osram·IE· 
/. 4 O İSTİFAD~LİDİR 

OSRAM llboratuarlarmın yeni 
merdana .getirdikleri OSRAM 
"(J., empullerl fennin bir mu· 
clzesl te,Akkl ediliyor. Çille 

• eplralfl olan OSRAM 0 D,, U~m· 
'•ları tab:t sarllyatıa pckçok ışık 
verlrler. Cereyandan tam ma· 
nas~le istifade etmek latirenler 

OSRAM"D ,, 
ampullerlnl diğer ıambalc:ra 

tercll\ etmelldlrler. Adi ucuz 
llm'!Jalara nazaran yUzde 40 
lstliadeild,rler. 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı popJin g6m1ek Ier yalnr7 

"BASKIN,, 
gömlek :mağazasında bulunur. Beyoflu SaJnzağacı No. 2Vl 

Afacami cinnnda 

• '··~ ,·t • ' .. . • 

·. Ilevı~t :~ ·· l)e~iryo~ar~· · ... ~~> ~iiıi~_i!l~·r(~>.' 
:işlç,tıne"' . Umum· · İdareSr · Jı~nıarı:::' 

. . ,. . . . ... 

20 - 12 - 935 Cuma günü Osmaneli köprüsünün Ripaj ameli 
yeıi yapıl~caiından mezkur tarihte 6,7 ve 8 mıınattdı~olcu ttenleri 
Hayıl~ta - Bilecik k11mm iflemiyecektir. 

Bu sebeple 18 - 12 - 935 tarihinde Elizizden 19-12-93!5 
tarihinde Feyzipa§adan çıkan 1007 ve 19 - 12 - 935 tarihinde Ada 
nadan çıkan 407 ve Mersinden çıkan 507 numaralı katarlarla deva· 
mı olan 207 /7 katarlara ve 19 - 12 - 935 tarihinde lzmirden çıkan 
1107 katara Bilecik - Haydarpa!a "Bilecik hariç,, arasındaki jgtaa 
yonlar için yolcu kabul edilmiyecektir. (3662) (7895) 

-~ .. ·· ~ ... ",'· .. . .. 

250 gramllk ambalaj 

r u R y A c saf, hazmi kol:ıy YC bütün yemPkler 
i~in kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağr 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajın da birkaç ay taze olarak muhaf:::::ı. 
~dilebilir. 
Saf nebati TUR Y AC ile pişirilen yemekler çok 

lezzetli olur. 

\\ ~" MAfııfÜc,. -
<il-qı.1. @ "'"'ıo,'> 

TüR\<iYE YAG VE MAMUlATf 
SANAYii liMiTED ŞiRı<ETI 

ıstanbuı • lz.rr .. ir 

. ·•• . ' . '. -· . ~ ~ ' i'f t ~ 

ve 
Bel gevşekliğine 

Hurma ıabunu 24 veya 12 
adetlik kutularda ıat1lır 
Gayet Mühim 

Hurma sabununun kokulu bir 
sabun olmayıp tabii kokulu ve 
emsalsiz cinste her ıey için 
kullanılan bir ev ıabunu oldu
ğunu bilhassa ev kadınlannın 
dikkat nazarlanna arzederfz. 
Bir tecrübe stzt iknaa kAftdir. 
Hurma sabunu TURAN mamu· 
la tın dandır. 

N 

Göz Hekimı 
Dr. ~ijkrü Ertan 

Babxali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. ......................... 

iyi bir terzi mı 
arıyorsunuz 

işte size bir adres : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erzilf 

lnanbal • Yenlpostane tarşuıada 
Foto Nor yanında Letafet hnıedı 

Operatör Dr. 
Selab SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi Sefi 

Diş Tabibi Kemal SUf\I 
istiklal caddesi 

No: 322 
( Bevoğlu Yerli 1 
Mallar Pazarı 

üstü> 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraki;y - Eksrlsiyur mağaaası 

vamnda. ller gün ii{Jleden sonra 

2 • den 8 · e kadar- Tel: d/235 

---~lli3!ımz!~:a=~&mBlllmıll 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Sclızadebaşı TURtlN Tiyatroaunda 
Uu gece san t 20,:ıo rl :ı 

SV.1JIER KIZI 

3 pP.rde. 

Her tarafa tram,·ay, 
Telefon: 22127 

_} 

SfMAvf YARATAN nAYİHP.Olll 

Reve dbr 
E SAN S·lOSron 

VE PUDRA 

·~. ' .~ . ... ~ 
L.T.P~VER 

PAR İS 
Parfümöri L. T. P 1 VER A: Ş .. lstanbu1 Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

20 ilkkanunda 

Philco 
fadyolarından 

büyük veni 
bir parti 
geliyor 

Makinesiz kalmamak için beğendlğtntı 
modeli şimdiden muhafaza ediniz 

Me,hur PHILCO Amerikan Radyoları dUnyamn en bUyUt< 
radyo labrlkası olan .. PHıLCO RADıO ,, teıevlslon CorP· 1 

Phlladelphla,, tarafmdan yapllmıftu·. 

Umumt müme11illiği: 

Helios Müessesatı 
lstanbul - Oalata Voyvoda caddesi 

P. K. 1400 • Tel. 41105 
11 w!lf!l!!lll' 

-
Istanbul 4- Uncil icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığına :;?;:~; 
Yeminli üç ehlivukuf tarafın dan tamamına 5446,50 lira' t<tf' ',, 

met takdir edilen Bakırköy, Zeytincik mahallesinin Taşevler sci' 

ğmda eski ve yeni 4, 6, 8 No. lu maa bahçe üç pazir ev açık arttıf; 
maya vazedilmi§ olduğundan 27. 1. 936 tarihine müsadif pazarte~ 
günü ıaat 14 ten 16 kadar dairede birinci arttırması icra edilece1't~: 
Arttırma bedeli kıymeti mubamm enenin yüzde 75 ini bulduğu tl' 

1
• 

dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son &r~j: 
ranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tedl 

edilerek 11. 2. 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya f(I'' 
dar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırıı1,., 
bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdird' ... 
satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satı§ P"' 

~indir. Arttırmaya iıtirak etmek 1'tiyenlerin kıymeti muhamıııeıt~ 
nin yüzde 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teaıifl~c 
mektubunu hamil bulunmaları laz' mdır. Hakları tapu sicilli ile sııb~ 
olmayan ipotekli alacaklılar da dı ğer alakadaranın ve irtifak bıı~ , 
sahiplerinin bu haklarını ve husuıile faiz ve masarife dair olan icid•', 
larını evrakı müsb~te~eri ile ~irli~te il~n. tarih~de~ itibaren ni~l'~, 
20 gün zarfında bırlıkte daıremıze bıldırmelerı lazımdır. Aksı t f, 
dirde hakları tapu sicilli ile sabit olmryanlar satıı bedelinin paYr 1' 
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye e 1' 

mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededetı ~e )1 

zil olunur. Daha fazla malfunat almak iıtiyenler 5. 1. 936 tarihirı :,ı 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak •rt ,. 
ma ıartnamesile 934 / 1188 No. lu doıyaya müracaatla mezkUr dO 
yada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (7901)-""" - ------ ~......._------~---------

. . . '-· .·. ~- - ·. ' •. . .·· ' .. . ·~- . .. ... ~' . . . ....... . . 

~~:ıstaiı ~.ın·~-~--l!el edi~S__lJl3nlaı:, 
... """:""· '.· ·- ; •• ••••• , ,,. p ... ~·~ . • ... .. • '. , · , .. 

Beyoğlu belediye zabıtası tarafından başı bo~ olarak dol~~ır~: 
yakalanıp daireye getirilen Boldo!c cinsi 4782 marka No. lu k0 Pe

6
! 

sahibi çıkmazsa sekiz gün zarfında ıatdacaktır, (B.) .(791 
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Artırma ve Yerli Mallar haftasında 
Tasarruf yapmak isterseniz 

Bütün ihtiyaçlarınızı 
SüMER BANK 

fi Oayyur usollle ·ı= 
Si 48 derste kendi · 
ii k d" . :: en ıne :: 

IFransızcal 
Si Bay M. Gayyur tarafından g 
h yazılıp gazetemizde tefrika e. H 
fi dilmiş olan ( 48 derste kentli Ü ii kendine fransızca) notları bu!! 
i. defa Vakıt matbaası tarafın- Jl 
İJ dan kitap halinde çıkarılmııtır il 
~i Memur, i§çi, talebe ve herkeı!J 
H için faydalı olacak olan bu hi-H i! taba, 320 •ayla olmcuma rağ n 
=~ men, yalnız ?5 kuruş fiyat ko- e 
g nulmuştur. Tevzi merkezi Va. u 
li kıt kütüphaneıi, Ankara cad-t~ 

Yerli Mallar P8zarlarından 
Alınız ve iki gll·n kaldı acele ediniz. 

~=::~~::=:!~~~=~=:~:~~~~~======::::=== r-==H 
Kiralık katlar 

iKRAMiYELi 
SATIŞLAR 

Pazarlarda her mahn yerlisi 
ve her mahn en iyisi vardır 

Ankara, lzmir, latanbul, Beyoğlu,Karaköy Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli ıatıılar devam ediyor. 
Bu ikramiyeli ıatı,Iar zamanında Pazarlara verdiğiniz paraya mukab ~ l, yüzde yüz bedava ınal almak 

Babıalide Ankara Caddesinde 
ikdam Yurdunun katları ayrı ay. 
rı veya toptan olarak kirahktır. 

Reımi daire ve ıosyetelere elve • 
rişli olduğu gibi modern teıisah 
vardır· Görmek için her gün kapı
cıya müracaat edilme· · 

I 
.................... ._·:······· ................... _._. ........ ····c;ı·;· .. h·;·k·;;;;j--.. 

ü Ratip Türko~ıu 

Nafıa 

• • l.mkanı vardır. .;; ' 

Ankara - Izmir - Samsun - Mersin 
Istanbul - Beyoğlu - Karaköy - Eminönü - Kadıköy - Beşiktaş 

Bakanlığından : 

i! Ankara caddeaı Masarret 
H otell Karfısı numrara (88) . .......................................... : ............. . ·····································--············ .. . 

SEKSÜLİN . . .. 
Ademi 

iktidar, 
Bel . · . 

24/Birincikanun/ 935 Salı günü saat 10 da Ankarada Nafıa Ba
kanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 1817 lira 14 kuruı 
muhammen bedelli 38 parçadan ibaret 660, 78 m2 yol keçesi açık 

1 eksiltmeye konulmuştur. 
BOZKURTvE HALK 

g~~ekliği, 
Dermansızlık, 

Vücut ~e 9ıma{lı.n 
yorgunıeQunda .. 

pek müessir• ve emın 
•·:rb- ., ... t '. 

TRıt~ 131Ç~l(LJ:l~I Bu işe aid ıartname parasız olarak Bakanlık Malzeme Daire • 
ıinden verilecekdir. 

Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruıtuT• M İ/y o nliuc a Türkün kullandığı yegane öz kardeş mahdı,. 
>-.:_ ,• ır 1 aÇ ır. .. ' 

Kut:usu 200 kuruş. 
isteklilerin 24 - 12 - 935 Salı günü saat 10 da Bakanlık 

Malzeme Eksiltme Komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(3580) (7737) 
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Bu anda Hüget de odaya girdi. 
Pardayan: 
- Her zaman, taze bfr turp gibi 

körpe, dişlerin arasında kütürdetme
ğe hazır •. Pembe, yumuşak ve genç!ı 
dedi. 

Hüget bu iltifatlara bir gülümse
me ile karşılık vererek içini çekti. 

Landri kadehe yakuttan bir çağla 
yan gibi dökülen bir şarap koyarken 
Hüget de bir parı;:a av eti keserek ta
bağa koydu. 

- Galiba bizi terketmek üzeresi· 
niz mösyö dö Pardayan? 

Pardayan, sandalyenin arkalığına 
yaslanarak: 

- Ne giizel bir levha. Sevgili 

Landri sağ tarafımda durarak kade. 
hime nefis bir şarap koyuyor. Güzel 

Hügetse, pembe ve beyaz kollarile so. 
lumda bulunuyor. Onümde de şu bö· 
rekle av eti salonun nihayetinde de 
temiz bir mutfak, ah, hergün burada 
bulunsaydım. Ya şövalyenin beni ölü. 
me davet etmesine ne demeli? diye 
düşündü. 

Sonra heyecanla söze başladı: 

- Evet HUget.. Biz meçhul bir 
tarafa doğru hareket etmek üzereyiz. 
Gitmeden evvel, oğlumla ben, buraya 
ufak bir borcumuz olduğunu hatırla. 
dık. 

Landri: 
- Ah mösyö, çok miitee.qsir ol · 

'duk. Gidip de hesabı bulayım dedi. 

O vakit ihtiyar Pardayan: 

- Sevgili Hüget, gerçi Deviniyere 
tlframak niyetinde olduğunu söyledi. 

ee de şövalyenin size olan borcunu 
ı-ek güçlükle ödeyeceğini zannediyo • 

i. 

----------------------- Mösyö lö Şövalyenin bana bor· 
cu yoktur. 

- EYet doğru söyJUyorsun. Şimdi 
kendisinin sözlerini size bildirece _ 
ğim. 

" •.. Güzel Hügete gelince, ona olan 
borcum para değil, hakkım da göster. 
diği insanlığa karşı iki teşekkür öpü • 
cüğüdür. Her ne olursa olsun, kendi. 
sini hi~ unutamıyacağım gibi hatıra. 
1ar1mm arasmda en yü~k yeri tu • 
tacaktır,,. 

Otelcinin karısı sevincinden kı • 
zararak: 

- Şövalye bunu mu ı;öyJedi? diye 
bağırdı. 

- Dinim hakkı için bunu söyledi. 
Hatta düşündüğiinün yarısını bile söy 

liyemediğine eminim. Onun için onun 
va.dini yerine getirmeğe çalışacağım. 

Bunun üzerine ihtiyar asker aya_ 
ğa kalkarak Hügetin iki yanağından 

öptü. Sonra tekrar yerine oturup ka
dehini kaldırdı: 

- Şerefinize içiyorum. Güzel Hü. 
get! diyerek serserilerin zarif adeti
ne uygun bir şekilde bir yudumda mi
desine indirdi. 

- Mös3ö, 'övaJyenin hakkımda 
gösterdiği bu lıltfü hiç unutmıyaca • 
ğım Liitfen kendisine söyleyiniz. Ben 
de teşekkür duygularımı göstermek 
isterim. 

- Nasıl? 

Hüget içini çekerek: 

- Kadının kendisini se·rdiğini söy 
leyin iz! dedi. 

Bu söze şaşan Pardayan : 
- O kadın kim? diye bağrrdr. 

- Kim oJacak, sevgilisi ~iizel 

Luiz. 

. . -~ 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT •• 
Eczanesi - ·Sirkeci"". 
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Babası gittikten sonra şövalye kı·ı 
Jıcını çıkardı. O da. bir iki dolaştı. Ve 

sonra kral ikinci Hanrinin oturmu~ 
olmasından dolayı konakta kral kol • 
tutğu adı verilen geniş bir koltuğa o· 
turdu, 
Şövalyenin babasına kar§ı tiddeli a. 

cılarını bir gülümseme ne örterek ke· 

der.siuniş gibi bir tavır almış olduğu 
sanıl mll8m ! 

Şövalye, kendisine karşı bile bir 
komedya. oynamadığından emin oldu· 
ğu için başkalarına karşı böyle bir 
halde hulonmayı en bUyUk ayıp sa • 
yardr. 

Ad~ti olan gülümseyiş dudakla • 
rından ayrılmadığı gibi ağlamıyordu 
da. Her duygusu içinde kalıyordu. 

O kJJdar sevimli ve :ıariC olan bu deli· 
kanlı alacağı hal ve tavırdan korku. 
yor Jtihi sanılırdr. Gerek sözlerinde 
Ye gerekse tavırlarında her zaman en 
gfü~terişsiz şekli almağa çahşrrdı. 

Hayatı delicesine, kendisine gü • 
zel görünen her şeyi taparcasma se· 
verek, çirkin gördüğü şeyler hakkında 
derin bir merhamet duyarak yaşardı. 
Yalnız fenalığın yaradılışta bulun -
rnadığı halde iManlar i~in kat'i bir 
ihtiyaç olduğununa inanırdı. Bir kav
gaya mecbur olduğu zaman kuvvetin
Mn emin olan bir aslan gibi dövüşür. 
dil. Çok saf ve ince kalpli idi. Tanıma. 
dı.ğı bir adamın felaketi bile onu mü · 
teessir ederdi. Geçtiği yerlerde bet • 
bahtların gözyaşlarını dindirmek için 
•ori derecede zengin olmayı dilşünür 1 
V<.> buna muvaff~k olamaytnca hi~ ol. 
mazsa kuvvetsJıleri koruyarak, onla· 
t'ıl ı;utmeden kuvvetıllerf mahvetme. 
il kurardr. Xihfrli olmamakla. beraber 1 
tahteşşuuru ona kendi.sinin ayrı yara. 

dılışta bir adam olduğunu !ıslardı. A· 
ra sıra ihtiras dumanının varlığmı 
kaplaması bundan doğardı. Bu ihtiras 
da şanlı bir talün sonucuna bağlı idi. 

Pek zorlukla hayrete düşen Kate. 
rin dö Mediçiyi şaşırtan, Jan Dalbre~ 
nin takdirine uğrıyan, Dük Danjuyu 
gülerek tahkir eden, Fransa kralile a~ 
Jay eden, Marşal dö Damvili yenen ve 
Fransuva dö Monmoransi tarafından 
bir kral gibi misafir edilen bu kah • 
raman işte böyle bir aslandı. 

O kadar fakir idi ki, babası tara • 
fından yağma suretile elde edilen ü~ 
bin Ekü olmasa bu konaktan çıktığı 
anda on parasız ka.lacakdı. Altının 
hürmetten daha kolay elde edi1ece • 
ğini umduğu için para işite pek uğ .. 
raşmryordu. 

Duygularında açık, biraz alayı 
.sever huylu, her türlü heyecana lmbi .. 
Iiyctıi, Samson kadar kunetli, Gi<J 
kadar zarif olan bu delikanlı bir zafer 
yolunda yürüdüğünün farkında olma. 
dan ya~ıyordu. 

Marşa.li kabahatli 1.ndmıyordu. 

Çünkü kendi içindeki düşüncelere 
göre bir serserinin mühim lıir ailenin 
biricik kıziyle e••lenemiyeceğini doğ. 
ru buluyordu. 

Luize karşı da o kadar fena bir 
duygu beslemiyordu. Son derece bir 
saf'ltkla: 

- Onun için ne büyük f ela.ket. 
Çünkü benim sevdiğim kadar dünya. 
da. onu kimse r.evemez. Zavallı Lui:ıl 
diyordu. 

Rirkaç dakika sonra da: 

- Benim uğt·adığım acıdan daha 
büyüğe uğramak tmkansızdrr. Eğeı 

bu hat' bir hafta devam etse deli o • 
)urdum. Bereket versin ki işler yolu .. 



~:9 
0iL. 
ve 

C.O~(. 
Şiı..A . . 
tÇ-tN 
ENOIŞI 
EOİYo. 

s:tL.q. 
~ 
Oı 

.. 

ŞiL.A ' 
ŞMiTE 
'tli MAt> 
ETMEK 

ı..e 
HATA E 

..._.. .... 

Prens Abdullahın 
Hazinesi 

O 6EC.E 
YEMfK 

TE 
x :g İLE 
ŞİŞMAN 

C:OR.C. 
B~RA· 
ee~ 
., t>ilt ~ --.. 

L.Ol<ANTA'(~ GtRt· 
'lOA.LA~ •. R&ic:,E 
H'EME'N HA 8.E R VE't 

Polis hafiyesi X:9 yahud Dekster ıslahıhal etmiş bir haydut olan Mişelden bir mektup alıyor • .Bir haydudun Nevyorkta bulunan Prens Abdullahm milyonlar değerindeki hazinesini çal• 
mak üzere olduğunu haber vermektedir. Fakat Maroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ve sırlarını bilen Mişelin kız kardeşi Şilayı da takip etm~ğe koyuluyorlar. 

X:9 Prens Abdullahı haydutlann elinden kurtarmayı kar~rJaşhrryor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla beraber ç:ılışmağa başlıyor. Fakat Şilanrn hizmetçisi Mari abtalhkla X :9 
u ele veriyor. X:9 kaçıyor. 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyonunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler bundan endişe ediyorlar. Fakat bu endişelerini bellt etmek istemiyorlar. Halbuki Maroni 
Prens AbdulJahın vekilharcı olan Aliyi de elde etmiştir. Şimdi de X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini araştmyo~ 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuruyorlar. Fakat X:9 yanında bulunan şişman Jorjla birlikte paraşütle evin üstünden atlryarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendt.. 
sini ölmüş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayı, her şişman Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili Monkov çiftliğine celp etmişler. Ye her üçünü de yakalayıp bir odaya haP• 
seUhıişlerdi. 

x ·:9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş olduğundan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine girerek üç kişinin hapsedilmiş olduğu eve gelmişti. tki muhafız hırsız X:9 u tanıyamadrk
larından hi:vlesine aldanıyorlar. X:9 hir hamlede ikisini de yumrukla yere sererek Şila, şişman Jorj ve Bili kurtanyor. 

B'ı.:llch!l sonra Maroninjn de içinde bulunduğu lnrsız1arm otomobilini kovalıyor. Fakat Maroni kaçmağa muvaffak oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor ve hastaneye kal .. 
dınlıyor. 

Şimdi Şila kardeşi :\fişelin eskiarkadaşlarmdan Smit isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahı hal etmiş za.,nediyor. Ve l\faroniyi tutmak için birlikte plan hazırhyorJar• 
Halbuki Smit Maronini:l adamıdır. 
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na giriyor. Bu gece Monmoransideyiz. 
Yarın Parise dönerim. O vakit, baka. 
Jım .• Onlar ne kadardırlar acaba? İyi 
bir kavgacaı olan Damvil babamın 

'bahsettiği Daspermon, Danjunun o 
üç jantiyomu. Bir de - bizim baba 
Moröver ! Hepsi altı kişi eder. Bu attr 
adamı ben ayni zamanda düelloya 
davet ederim. Bunların altısı da beni 
öldürmeğe muvaffak olamazlarsa ne 
ala! Haydi bakalım, güzel bir cenaze 
töreni olacaktır. diye ilave etti. 

Bu anda sıcak bir başın dizlerine 
'dokunduğunu hi.,setti. Gözlerini eğin
ce Piponun yaklaştığını ve kendisine 
sokulduğunu gördü. 

Pardayan gözyaşlarile gülümsi -
,.erek: 

- Sen misin? dedi. 
Pipo da sanki: 

- Evet benim! Senin dostun olan 
benim. Senin en sadık, uğrunda canı. 
nr feda eden bir dostun olduğum hal· 
de sen beni hiç düşünmiyorsun beni 
artık unuttun .. demek istiyormuş gibi 
havladı. 

Şövalye elini köpeğin başma koya. 
rak: 

- Pipo, biribirimizden ayrılaca _ 
gız değil mi? Bu benim için çok acı o· 
lacaktrr. Biliyor musun seni ne kadar 
severim. Beni Baı;tilden kurtaran sen. 
s in. Benim biricik arkadaşımsın. Ben. 
f!İZ halin ne olacak? Çünkü ben artık 
bir daha dönmemek üzere gidiyorum 
ve seni de gittiğim yere götüremiye -
ceğim. Artık buralarda sıkıldığım için 
başımı ehp gideceğim Pipo. Bu sözüm 
ant\ her şeyi anlatmağa yeter sanı. 
11m, dedi. 

K8pek bu sözleri sonuna kadar 
dinledi ve hatta sahibi sustuktan son-

ra bile dalıa bir şey söyliyecek mi 
diye bekliyordu. Gözlerini delikan • 
lmm gözlerinden ayırmamıştı. 

Bu anda odanın kapısını açan ih.. 
tiyar Pardayan: 

- Pipo! diye seslendi. 
Köpek: 
- Git! diyen şövalyenin yüzüno 

baktı. 

- Mademki usta Landriye olan 
borcumuzu hatırladın, ben de onu ö -
derneğe gidiyorum. 

- Sizinle beraber geleyim mi? 
- Hayır. Pipo bana yeter. Ha -

bercilik ,·azif ~inj görür, sen sakın 
buradan çıkma, bir yere krmıldan _ 
ma. 

Şövalye razı olduğunu anlatan 
bir işarette bulundu. Dnbası köpekle 
beraber çıktı. Düşündüğü bulduğu bir 
işi tek başına yapacağı içiu çok neşeli 
idi. Çünkü, oğlunun borcunu ödemek 
üzere ihtiyar asker, konağın gözetilip 
gözetilmediğini, takip olunup olunma. 
dıklarını, kısaca emniyet içinde bulu
nup bulunmadıklarını anlamak isti _ 
yordu. 

- Hele bir l\larjans iyc gidelim, 
bak onu bana uymağa nasıl kandm· 
rım. Dünyanın bütün Luizlerini unut. 
turmağa ve ölmekten vazgeçirmeğe 

muvaffak olacağım. Ah Ah •. ! lşte gü .. 
zel bir karar. Kimbilir, belki hiylem 
bütün işleri yoluna koyar. Bu eski bir 
harp hiylesidir. Torbamda böyle bir 
çok hiyleler vardır. Haydi, Pipo, sıç· 
ra bakalım! diye söylendi. 

Pardayan kolunu uzattı. Köpek 
kısa bir havlama ile sıçradı. 

Acaba hiylcdcn maksadr neydi? 
Nasıl bir şey düşüni.iyorclu? 

Bunu biraz sonra okuyucularımı. 
za söyliycceğiz. 
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Şimdilik ihtiyar askeri takip ede . 
lim. Pardayan bitişik sokaklardan 
geçti ve her şeyin nomal (tabii) bir 
halde olduğunu gördü. Şüpheli bir hal 
sezemediği için Sen nehrini geçmek 
üzere sala kadar indi. 

Bu suretle Sen Denis sokağma 

varıp Deviniyere girdi. Ve bu fırsat -
tan istifade ederek Katunun meyha. 
nesine kadar gitmeğe de karar verdi. 

Usta Landri Pardayanı, korku 
yeis ve ümitsizlikle karışık bit şaş -
kınlıkla karştladı ve: 

- Kimbilir, belki bu sefer para -
mı alırım I diye mırıldandı. 

- Usta Landri benim ye oğlumun 
11orçlarını vermek üzere geldim. Çün· 
kü uzun bir müddet için Parisi ter -
ketmek istiyoruz. 

- Ah, ne f elıiket mösyö. 
- Azizim Greguvar. 1\' e olmak 

ihtimali var Biraz zenginleştikten 

Sonra gidiyoruz. 
Otelci gözlerini dört açtı. Parda · 

yan: 

- İyi ama, Dam Mügeti göremi
yorum. Oğlum tarafından kendisine 
bazı şeyler söyliyecektim dedi. 

- Karım şimdi gelecek. Mademki 
Parisi terkediyorsunuz, beraberce ye· 
mek şerefinden bizi mahrum etmezsi. 
niz değil mi? 

- Sevinçle dostum. Ilen ~·emek 

yerken siz de he.cıabımızr hazırlarsrnrz. 

- Oh mösyö, o kadar acelesi yok 
- Doğru söylüyorsuııu ama, hen 

buradan rahat rahat gitmeli ve gi -~ 
elerken sizi de memnun l'tmeliyim. 

- Madernld öyle hfiyorsunnz, he. 
sa bmızm hazır ol ouğuuu söyliyebili-
rim mösyö. \ 

- Ah, ah .. ! 

- Siz keııdiniz bana emrettiniz ,-e 
iki kere de bu parayı ödemek üzere 
idiniz. Ne çare ki ikisinde de kısmet 
olmadı. 

Pardayan gülmekten bayılarak: 
- Nasıl? diye sordu. 
- Birinci defasında Mösyö Orfcg 

ile düello ettiniz. 
- Yikont Daspermon. Onu böyle 

anınız. 

- Evet, ikinci defasında ise elimi 
uzattığım zaman siz hemen soka~a 

fırladınız. 

- Evet, kollarımın arasında sık· 
mak istediğim eski bir dostumun geç. 
tiğini görmüştüm. 

Landri acmacak bir tnırla: 

- Ne yazık ki o zaman da on para 
alamadık! dediği zaman ihtiyar kurt 
ikinci bir kahkaha daha salrverdi. 

Otelci kendi kendisine: 
- Gözün kör olsun şeytan! Aman 

parayı getiren herifi sıkmıyalrm. di, e 
düşündü. 

Bu sırada küçük bir masanın üze -
rine tabaklar konuyordu. Pipo ise ge. 
ne eski adetini ele alarak yapmacık 

bir tanrla mutfağa girmişti. 

Pardayan sofraya oturarak büyük 
bir acınma ile iyi günler geçirdiği lo. 
kantayı seyrctmeğe başladı. Landri • 
nin eliyle sofraya koyduğu sürahile • 
rin güzel manzarasından, otelcinin 
kendisine karşı büyük bir adama e • 
dilen hürmette bulunduğunu anladı. 

- Rak, para her zaman iyi bir 
şeydir. lşte bana bu hürmeti ettiren 
paradır. Bu adamın hürmetini satın 

alryorum. Ya eğer sahiden zens.ı:in ol· 
samdı.? Eğer şövalye ile birlikte öl • 
mezsek herhalde çok para kazanmağa 
~alr~ıcağım diye mmldandr. 


