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Italyaıilar 
hezimete 
Uğradılar 

r--H-a_ ...... b-;Ş""t~arruzu Ras Sey"y"ü"m ..... ve ... ı 
·.= ltalyanıar için Ras Kassa kuv- 1 : vetıeri ilerliyor : 
: tehlikeli bir Adisababa, ıs (A. A.) - Dün ak-i l mahiyet: ahyor şam buraya ItalyanJarın TakkazeE 
1 Berlin, 18 (Radyo) - Cepheden ge- suyu bölgesinde bir hf!zjmete uğra.! 
! faaliyeti ve taarruza geçmiş olması hal· drklarına dair Romadan haber gel·= 

1 
miştir. Habeşler suyun kuzey kıs J 

len haberlere göre Habeş ordularmm = 
mında önemli bir zafer kazandhk.: 

i Yanlar için tehlikeH olmıya batlamıştır. Iannı iddia ediyorlar. ltalyanlarj 
İ Aksum civarında taarruz etmit olan· ric'at ctmeklte ve Ras Kas- ı 

l liabeı kıtalan ltalyanlan geri püskürt- sa ile Ras Seyyumun kU'\-'Vetleri ta.i 
- 1 

ı:nütlerdir. Habeşlerin bir kolu dah:ı iler· rafından · kovalanmaktadırlar. l -i 
t liyerek Takaze şehrini geçmiştir. talyanlar, çekilirken, yol üstünde! 
! bir çok yaralı bırakmışlardır. • İ 
• Harba ait diğer yazılur Hükumet bu haberleri ne teyit,! 
=. 1 4 üncü sahifemizde · ne de tekzip etmektedir. : ...................................................................................................................... : 

llabe1 imparatoru Dessülde 

ltalyan tayyareleri Asmaratayyare meydanında bir oambardıman uçuşuna çıkmazda'! önce. 

Katil cinayetini 
anlatıyor: 

" Yolda anahtarı çalmak 
istedik, muVaUak olamadık. 
Otomobilden indikten sonra . 

Yunus tabaneayı · veznedarın 
şakağıiıa dayadı ••• ,, 

Katil evvelce : 
1•ıcıaı adında kızı olan bir adam 

teşvik etti,, 
demişti . 

........................................ ----· 
ismet 
İnönü 

lngillzce Deyıı 
telgraf gazetesi

ne verdi~i bir 
beyanatta 

Türk ve lngiliz 
Dostluğundan 

hararetle 
bahsediyor 

Dün gelen Deyli Telgraf gazete.si 
Başbakanımız ismet lnönünün dün 
ya sulhü hakkında verdiği ehemmi
yetli bir beyanatını neşretmiştir. 

Beyanat, bir harici siyasanın i
deal özü milletlerin k:uşılıklı em -
niyetini temin edecek bir sulhe ma. 
tuf samimi arzuya dayanmalıdır 

diye başlamakta ve Milletler Cemi
yetinin bunu temin etmek için en 
birinci vasİta olduğu söylenmekte. 
dir. 

ıl beni 
1 

1 
: 

~ • 

Muharririmiz vak•anın tahkikatını 
baştan sonuna kadar Haber 

okuyucularına anlal:ıyor 

Sulh vasıtalarının en iyisinin bu 
cemiyette olduğunu söyliyen İsmet 
Inönü bazı eksiklerine rağmen son : 

!; meseleleri hal hususunda geçirdiği 
_ ; müşkülattan iyi bir şekilde meyda· 

Okuyucularınuza ı•ereceğimiz hediyelerden Nauman markalı dikiş maki11esi ! na çıkacağım ümit etmekte ve bun. 
~ : dan sonra Mil1etler C~nıiyetine o -

~inci yıl hediyelerimiz lan wh~ütterimizden bahs~derek 

~ ~~ ~ n Da R==I ~ n o D.1 ::~~::~~~~~=n~~~ 
~ ~ ~ ~ U U ~ U ~ mi mUnasebata geçerek bumuna· 
l• sebatın her iki hüktlmet tarafın • 

ıvıuhtelif ve kıymetli eşyadır ı dan sulhün bir ~dea_ı ola~~ ~~ıl-
; mış olmasından ılerı geldığinı soy. 

Bunlann arasında: : lemiş ve günden gün~ artan Türk 
ltadyo makinesi Lonjin cep ve kol saatleri i - İngiliz dostluğunun daha ziyade 

Masa lambalan E Uıkişaf edeceğini işaret ederek ln -
llikiş makinesi Tuvalet takımları i giliz mflletinin yeni yılını saadetle 
~lektrik süpiirgesi Ismarla ayakkaplar gibi : geçirmesini dilemiştir. 

•w•w eeaaaw..-.-••-•n••••• .. ••••--•••-....... --. 

Muhtelif ve kıymetli yüzlerce eşya 
mevcuttur 

~ .. Diyebiliriz ki: 
· 1ll.Ciabakamıza iştirak ederek her okuyucumuz muhakkak surette ve kolay. 
'•kıa Kazanacakhr. 

1 ikinci kanun 1936 

Yunanistanın meşhur 
kumarhanesi yandı 

Atina, 18 - Atina civarında 
Lutra:kide meşhur kumar gazinosu 

dün ya.nmı,tır. 

Katil ~esedi gösterdikten ı~onra dönii ıoı . - JJu,':<ll'rir:mi = rnh·(, r·crin::e 
müddeiumumi ue birinci kısım merkez nıcnw,.ile görü~üyor. - l\nfill<>~i A yaz .. 

ağaya götüren otomobil. 

Galata postanesi veznedarı Hü· ı Ben bugün bütün İstanbul h!ll • 
ıeyin Hüsnünün bir kasa anahta· kını pek alakadar eden ba cinaye· 
rı uğruna kurban kidişinin bugün tin yazılmamı§ ent:!r.?~ ~n ta.rafla. 
tam haftası... rım yazacağım: 

Veznedar geçen salı gecesi A 
.... d ··ıd · · .. 1 .. 1 .. 8 . h ft Zabıta Aptullahtan yazaga a o uru mu§ u. ır a l\ • - .:'lı h 1 

· .. .. k h k nıçın ş .... p e end'? sonra aynı gunun a şamı ava !l· 

rarınaya ba§ladığı bir sırada katiJ 
hakimin huzuruna çıkarıldı ve tev 
kif edildi 

Katil Abdullah bir salı gece~{ 

feci cinayeti işledikten sonra ya. 
tağmda idi. Bir hafta sonraki sa· 
lı gecesini ise tevkifhanede geçir· 
di. Tarihi sizin için uğurlu oıacaktır 

tiu tarihi bekleyinlz ve o gUn başlayacak 
olan müsabakamıza iştlr4k etmek 

fırsatım kaçırmayınız 1 

HABER: Bu kumarhane, bizim Şimdi tahkikatın sonunu bekH 
eski Yıldız lrnmaı-han'!sİ gibi yük· yecek ve sonra ağır ceza hakim;, . 

Hüseyin Hüsnünün kaybolu. 
şundan ilk önce Pangaltı merke-ıı 
haberdar edilmiştir. Bunu haber 
veren de veznedarın karde§İ dok, 
tor Zekidir. Ertesi sabah erken • 
den ikinci şube müdürlüğü, cina· 
yet masası memurları tahkikata el 
koymuşlar, öğleye doğru Pangaf. 
tıda aşçı Mehmedin evine gidere?< 
Abdullahı yakalamışlardır. Gayet 
soğuk kanlı bir §ekilde memurla. aek taba.kaya mahsuı bir gazinoy nin önünde sorğuya çekildikte~ 

du. ' ıonra akibetini öğrenecek. (Devam 2 incide), · · 



.. 2 HABER - '.A1'tam poıtaıı 18 LKK 

l{atil cinayetini anlatıyor ltlılfa teklHlerl kabul edeC .. ~ 

Son dakika: 

"Yolda anahtarı çalmak istedik, muvaffak olamadık. Otomobilden indikten sonra 

Yunus tabancayı veznedarın şakağına dayadı .... ,, 

Londra: 18 (A.A.) - RomaDJll 11• 

malOmat vermekte olan bir ka~~d'I: 
dan alınan hususi haberlere gort, 
Musolini, Fransız - ln~liz pJPlll' 
öneınll bir takım ihtirazf kayıtıarll 
kabul edecektir. ltalyanm Paril 11 

( Baştarafı 1 incide) 

rı kal"!ılıyan Abdulaha veznedar 
Hüseyin Hüsnü sorulduğu zaman: 

- Akıam beraber iftar ettik 
Sonra Pangalb tramvay durak ye
rine götürdüm. Orada sakallı bir 
adamla görüttü. Ben sonra ora 
dan evime dönüp yattım.,, demiş 
tir. 

Memurlar evde aratlırmalar 
yapmışlar, iftar ziyafeti diye orta
ya sürülen yemek esnasında bir ta· 
bak bamya ile pastırmalı yumurtil 
yenildiğini görmütlerdir. Halbukj 
sureti mahsusada hazırlanan bi: 
iftar ziyafetinde daha başka, fev 
kalade ve birkaç kap fazla yeme~ 
bulunması icap ederken böyle bir 
yemek yenilmemİ§tir. 

Abdulahın baştan savma sözü 
ile bu yemek faslı zabıta memurla
rının Abdullah üzerindeki füphe· 
}erini kuvvetlendinnit ve kendisı 
nezaret albna alınmıtbr. 

Bu sakallı adamda 
kim? 

Abdullah emniyet müdürlüğün 
de fasılalı bir tekilde sorğuya çe
kildikçe sakallı bir adamın Hüse 
yin Hüsnü ile görü§tüğünde 11ra · 
etmiştir. 

Hüseyin Hüsnünün ahbapların· 
dan olan ve aralarında bir emlak 
alım satımı geçen sakallı adam bu
lunmuf, emniyet müdürlüğüne ge. 
tirilmİ§tir. 

Abdullah bu adamla yüzleıtiri· 
lince bu adamın o gece Hüseyin 
Hüsnünün görüştüğü adam olma
dığı~ı söyJemit, sonradan hatırla· 
dığma göre, zayıfça bir adamın 
Pangnltıda Hüseyin Hüsnüyü gö· 
rünce: 

- Yahu, Hüseyin Hüsnü ıen 
buralarda ne arıyorsun, dediğini, 
Hüseyin Hüsnünün de lclil nasd 
diye sorduğunu söylemittir. 

Zabıta bu ifade üzerine lclil 
isminde kızı olan zatı bulmuf, em
niyet müdürlüğüne getirmittir. Bu 
sefer Abdullah gene sorguya çe· 
kilince demittir ki:: 

- Bu adamla tanıttım. Kendiıi 
pul meraklısıdır. Bana bir ıün 
Hüseyin Hüsnüde kıymetli pullar 
vardır. Onlardan çal ben tenden 
hin Hraya alırım. 

Zabıta zengin ve içtimai mev
ki sahibi olan bu zatın o gece bir 
isim gecesinde bulunduğunu, Ah· 
dullah ile böyle bir cinayete itti 
rak etmiyeceğini tesbit edince ken 
diıini serbest bırakınış, Abdullah 
tekrar sorguya çekilmittir. 

Nihayet itirafa 
do{lru 

Dört, beı gün müteaddit dl"fa 
if adeıi alınan, can s:kıntısmdan 
yemek yiyemiyen, uykusuz kalan 
Abdullah muhakemesini kaybet· 
miı, ambale olmuı, son defa yapı· 
lan sorgusunda ne diyeceğini fa· 
şırmıştır. 

Abdullah birinci kısım merke.! 
memuru Kadri İbrahim tarafın 
dan gene sorguya çekilirken de
mi§tİr ki: 

- Size her §eyi anlatacağım. 

Yalnız odada kimse bulunmasın. 
Bunun üzerine odada buluna.o 

memurlar dı§arı çakarılmıt / yalnız 
birinci komiser Alişan kalmı§tu· 
Abdullah buna da itiraz etmişse 
de i(adenin tesbiti lazım geldi 
tinden Kadri İbrahim: 

- Aliıan kalsın. O benim mah· 
remi esrarımdır, cevabını vermiş. 

Katil razı olmuı, ıunları anlatmıt · 
br: 

- Yunusla Trabzonlu Yusuf 
isminde iki kiti Hüıeyin Hüsnüyü 
tanırlar. Benden veznedarı eve 
kadar getinnemi istediler ve üze· 
rinden anahtan alarak kasayı SO· 

yacaklarım söylediler. Ben vezne 
darı eve iftara çağırdım, sonra on· 
larla hep beraber evden çıktık. 
Yolda çevirdikleri bir otomobile 
binerek gitiler. Ben evime dön
düm. iki saat sonra Yunua eve 
döndü. Ne yaptınız? Anahtarlal'ı 
aldınız mı diye sordum: 

- Sorma dedi. Elimizden bit 
kaza çıktı. Herifi öldürüverdik. ... 

- Aman ne yaptınız. Bunun 
için adam öldürülür mu hiç? de
dim, o eve girdi. Ben de oradan 
Beıiktaşa gittim. Elli kuruta aldı. 
ğım bir tiıe rakıyı birden diktim, 
içtim. 

Kadri İbrahim, Yunuıla Yusu· 
fun nereye ıitmeleri ihtimali ol
duğunu sorunca: 

- Bilmiyorum. Ayazağa taraf · 
larına gitmitlerdir, cevabını ver· 

orada da izahat vermem mümkün· 
dür.· dedi. 

Bu müaaade bana kafiydi. On
dan çıkınca hemen Salkımıöiüd~ 
indim. Bir otomobil kiralıyarak 

emniyet müdürlüfünün her iki ka 
pısını körebilecek bir yerde dur· 
duttum. 

Ben otomobilde, foto Ali dola· 
tarak emniyet müdürlüiünün iki 
kapıarnı gözlüyorduk. Alt kapı· 
yı ben, üst kapıyı Ali aldr. Saat on 
biri aeçiyordu. Evveli. Kadri lb
rahimin bastonuna dayana, daya
na, arkadan da henüz yüzünü gör· 
ınediğim katil Abdullahın çıktığı 
görüldü ve evelce tutulmuf otomo· 
billerden ikiincisine girdi. Birinci 
otomobil müddeiumumi, ikinci ıu 
be müdür muavini Sabri, Kadri fı, 
rahim Ye doktor bindi. 

Bizi görmemeleri için otomobi· 
li daha yukarılara aldırdım. 

B:r kaç saniye sonra bi -
rinci otomobilin Salkımaöğütten 

inerek ıüratle uzaklqtığını gör
düm. Bu 11rada Ali de otomobile miftir. 

Katil bir müdet istirahat etmif, atlamqtı. 
gene sorguya çekilince ceıedin Hayecanll bir takip 
olduğu yeri gösterebileceğini ıöy- Şoföre: 
lemittir. - Çabuk sür, iki yüz metreden 

Katil Abdullah bu sözleri pazar takip! dedim. 
günü sabahleyin söylemi§, öğleden Tam bizim otomobil Salkım. 
sonra müddeiumumi muavinlerin- aöfüde iniyordu ki heyecanla ka· 
den Cevdet, ikinci ıube müdüt tili tqıyan otomobilin geride kal
muavinlerinden Sabri, katil Ah· dıimı unuttuk. Arkadan bu oto· 
dullah veznedarın kardqi doktor mobil de hbla yetitti. 
Zeki, komiser Alitan, Muhittin, Bu tekilde müddeiumumi oto· 
Rıza iki otomobille Ayazaiays mobili ile katili tatıyan otomobilin 
gitmitlerdir. Katil dört saat funda· ortuında gitmek hiç. de dof;n::. 
lıklar arasında memurları dolqtır fildi. 
mıt fakat ceıedn saklı bulundaiu Biraz ıeri kalınca katilin oto· 
yeri bir türlü gösterememiıtir. Ha· mobili biziıeçti. Memurlar biz\ 
va kararıp da aramak imkinı kal· tanımıtlardı. 
mayınca geri dönülmüt, 0 zaman Öndeki otomobiller Eminö
katil Abdullah tunları söylemittir: nünde durup benzin alınca biz 

_ Yeri biliyordum. Fakat göa- onları ıeçtik. Karaköyde yan ıo· 
teremedim. Çünkü veznedarın koklardan birine saparak bekle· 
kardeti doktor Zeki de bizimle dik. Biraz sonra iki otomobil Ka .. 
beraber dolatıyordu. Cesedi gö raköyden geçince gene pqlerine 
rünce fena olur, beni öldürür diye takıldık. Sazan 200, hazan 300 
korktum, yeri ondan gösterme· metreden takip ederek Ayazaia 
dim. Fakat yarm ıötteririm. ya kadar ıittik. 

Kati 1 i götü ren Burada yolun ikiye ayrı!dığı 
otomoblll nasıl kısımda önde giden otomobillerde 

takip ettim kiler indiler. Dereye doiru yürüdü 

"' Pazartesi sabahı emniyet mil· 
dürlüğü ikinci tubesine ıitmiıtim. 
Abdullahın cürmünü yukanki ıe
kilde itiraf ettiğini söylediler. Ab· 
dullahi ıordum. 

- Yunuıun attıiı anahtarların 
yerini röstermek üzere KadıköyÜ· 
ne gitti dediler. 

ikinci tubenin birincı Joınnnd" 
o gün her zamankinden ziyade bir 
fevkaladelik vardı. 

ikinci ıube müdürü Necatinin 
yanına cinayet maaaaı memurlar; 
sık, sık girip çıkıyorlardı. 011 
buçuğa doğru müdür muavini Sab 
ri ile katil Kadıköyünden geldile~. 

Katil anahtarın atıldıiı yeri 
göstermif.. Bulunan anahtarla: 
raylann bir kenanndaki demir yı· 
ğınlarının üzerinden ahnmıtbr. 

Memurlar biraz sonra ceaedi a · 
ramağa gideceklerdi. Katili bi· 
zim de takip edebileceiimizi ıöy· 
lediler, fakat müddeiumumi Cev
det: 

- Katil, dün bizi dört saat do· 
laştırdr. Yeri göstermedi. Buıün 

sizi görürse gene çekinir. Ancak 
ceset bulunduktan sonra resim 
çekmenize izin verebilirim. Ayaz· 
ağaya bizden evel giderseniz size 

ler. 
Bize kendilerini takip etmeme· 

miz söylenmitti. Fakat Ali Nat· 
pinkerton gibi sağdan, ben soldan 
öndekileri gözden kaybetmiyerek 
takip ettik. 

Hayli yürüdükten ıonra önde 
ıidenler bir yerde durdular. Oraıı 
biraz bntb, yere eiilip, kalkma· 
lar oldu. Az sonra iki ıiyah elbi· 
aeli adam ve bir jandarma bu 
gruptan ayrılınca vaziyeti anla~ 

dık: 
Cesedin yeri bulunmuıtu. Bu· 

lundufumuz tepeden bir yıldınm 
süratiyle, ıarı çamurlara bata 
bata dereye doğru fırladık. 

Birçok sürat kotucularını geri· 
d~ bırakacak derecede olan bu 
sürat sayesinde, cesedin doktor ta
rafmdan ilk muayenesi hatladığı 
zamana yetiıtim. 

Veznedann ppkası atıldığı çu 
kurda ters duruyordu. içi kanla 
dolu idi. Üzerine örtülmüı olan 
otlar da bir kenara toplanmıştı. Za 
yıf, orta boylu olan cesedin üzerin· 
de ıümüti renkte yeni bir pardeı\ 
vardı. Altı lastik pençeli olan aar1 
ayakkapları yeni idi. Yüzü idetaı 
mUtebe11imdi. Yüzünün ıol tara 
fından batka hiç bir yerinde kan 

yoktu. Kald~rıldı. Sol takağında Londra büyük elçileri b'l kayıtı.ti• 
k; yaraya bakıldı. Kurıunla öldü ne olduğunu enelkl gün bildirlllif • 
rülmüttü. Üstü batı arandı. Biı lerdir. 
sarı tesbih, küçük yuvarlak bir ay- Siyasal çevenler, miistakbel salla 
na, bir İngiliz çakısı, bozukluk planının · ki sonkanun ayında tan
koymağa mahsus küçük bir çantaı edilmesi muhtemeldir - Uval - JIO' 

ara projesine pek ziyade benziyecdi
küçük beyaz bir mendil bulundu ni, ancak şeklinin bafka türlü olad • 
Aitın saati çıkmadı. Katiller bu· ğını bildirmektedir. 
nu almıtlardı. Vücudünün muhte· B k 18 15 (i'8 
lif yerleri yaklandı, yara, bere yok u a şam , 
tu. Göğsü yer yer kızıllaımııtı. Karmen 

Muayene bittikten sonra ceae- fı. 
din ba,ına nöbetçi dikildi. Operasını dinleyin ,. 

C d. .. ·· ba 1 k • Bu akşam, Moskova rıadyoeu Ti 
ese ı gorunce ygın ı il""t k' i . "Ka wnı.,._ . . . . d" ıye ~ın rmen,, operasını o, •. r 

ren doktor Zekının koluna gırıl ı. caktır. 
Cinayet yerinden ayrıldık. O gün Geçenlerde büyük Sovyet san•' • 
saat bir de matbaaya dönmüı. bü karlarile birlikte şehrimize gelmiş r 
tün gazetelerden evel cesedin na lan değerli metzo sopr:ıno M.uai'" 
sıl bulunduğunu resimleriyle bera va bu temsiJde Karmen rolünti o).P 

b ku 1 . . . yacaktır. 
er o yucu arımıza yetıttırmı!· T .1 b' . t" :-'L. t ıa ıJ fk. emsı ızım saa ım~ am "' 
ı de başhyacaktır. 

Bundan sonraki safhaları, toföl Diğer Avrupa memtrketlerinltt • 
rün nasıl bulunduğunu dün bü kine nisbetle bugiin pek Htrde oldul'
tün gazetelerden evel yazdık. T ah nu teslim tttiflmiz SoTYet o,.. 
kikat dün saat üçte bitirilince ka· ra sanatinin, doet meudekete ~ 
til Abdullah, aşçı Mehmet, metre· tiği bu bedii ziyafeti ne kadar -~ 

ve heyecanla karşılasak yeridir. 
si Mükafat adliyeye teslim edildi· Sovyet opera sanatkArlan me1111' 
ler. Halk bunların adliyeye aeti· ketimiıe geldiği vakit, halkımız keJI -
rileceğini haber almııtı. dilerini pek sevmiş, sanatları kart' -
Yukarıda Sultanalımet sulh ceza smda derin duygularla dolm111tu. JJft 

zamandır özledljimiz bu HSlerin, " 
hak yerinin bulunduğu koridorlar' akşam bilhassa bize hl tap ettltfnl ifl'" 
.akakta büyük kapırun önü tıklan, mekle çok mütehassis olacaflz. 
tiklnn dolmuttu. "Karmen., operası bu akpm o1 • 

Katil Abdul-lıah ile amcaıı Meh· nanırken perde aralanncla ttirkce ,. 
met ve Mükafat üç buçukta bakim tank izahat da nrilecektir. ~it 
Retidin huzuruna çıkarıldılar. Geçen gtin bir telgraf lıatuı ola,... 

operanın verileceff tarih g dfye ~it 
Katil Abdullahm aaık&lları ve ve ogün oynanacak diye yazılallf~ 

bıyığı çok uzamqtı. Arkasında si· Sonradan bu tarihin 18 o!dufu anı.' 
yah bir palto, ~da licivert §Ilnnştır. ,,_ 
bir atRı vardr. Saçian ortadan ay- ... _..._ _____ _.._.~ 

ra asfalt yola çıktrlL Bir otobii8le fflı 
nlnuştr. döndük. 

Evvela hakimin karşısında ilk Maksadımız n~nedar Hüseri' 
verdiii yalan ifadenin doiru ol· Htlsnüyü öldürmek detfldL Cebtad• 
duğunu töyledi ise de sonra c:loi· anahtarları çalmak ve sonra poetalt

1
"' 

runu anlattı: kuasmı soymaktı. Bu pllnı ben 'fO • 
nusa açtım. O da, kabul •ttl. Nfko1' 

- Bir buçuk senedenberi Hü· köpek satacaftmız falJLn hep no.eri" 
seyin Hüsnüyü tanırım. Evine de HflsnilyU Ayazafaya götllnaek 1~11 

sık, sık, gider, gelirdim. 19 yqın· uydurulmuş bir pllndır. 
dayım. Hukuka girdim. Fakat Tabanca)'! ben amcamın kartfl' 
ıonra Ditçi mektebine devan:a MUkAfattan YunUM on Uraya 8atael .. 
batladrm. Ürküplüyüm. Ahbapla· iım diye aldım. 

Gece doktor Zeki kardetint ara • 
run ve amcam atçı Mehmedin yar
dımile geçinirim. 

Geçen pazartesi günü ukerden 
yeni terhis olunan Y unuale. pc»t&• 

haneye gittik. Hüseyin Hümü ile 
Yunusu tamıtrrdım. O gece için 
veznedarı iftara çağırdık. evinde 
misafiri olduğunu aöyliyerek ı;el· 
medi. Erteıi ak;am için randevu 
aldık. Ertesi ıalı (ÜDÜ poatabane
ye gittim. Beraberce Pangaltıclaki 
eve gittik. Amcam Mehmet, Yu· 
nusı veznedar, ben hep beraber if· 
tar ettik. 

Amcamm karısı Mükafat da b~
ze hizmet etti. Sa.de kahve pitir· 
dik. Hüseyin Hüınü içmedi. Şe· 

kerli istedi. Pi!irdik· Bunu içti. 
Sonra Y unut da yanımnda oldu· 
ğu halde evden çrktrk. Yolda gider 
ken veznedara: 
-· Dayının verdiği köpeğe müşte -

ri çıktı. Ayazağada bir çiftlikte otu
ran Niko isminde biri.. Köpeği sata. 
cağız. Oraya gidelim dedim. 

Beyaz köpek de yanımızda idi. 
Bomonti l"tasyonundan bir otomobile 
bindik. Ayazağada indi'~. Şoförti 130 
kuruş parasını ,·erdikten sonra sav -
dım. Otomobilde giderken Yunus or • 
aomızda oturan Hüseyin Hüsnünün 
cebinden anahtarları çalmak istedi. 
:Fakat muvaffak olamadı. Aya:ıağada 
Nikoyu aramak üzere aşağıya dol -
ru giderken Yunus bf rden tabancasını 
~ekti. Hüseyin Hüsnüyü ba§ından 

vurdu. Veınedar kurşunu yeyince dti. 
şüp öldü. Sonra bir çukura attı. Us •

1 tüne oradan bulduğu otları örttü. Son 

yınca ve zahıta da bundan haber~ 
edilince ertal rUnü kasayı soylll 
saya dflıtü. 

Ben poataneye sık, mk giderdllllt 
Oradakiler !>eni Htiseyln Hüsnünti• 
akrabut ıannedlyorlard,. Bundan iJ ~ 
tlfade ederek erkenden postaneye ırl' 
dip kasayı ben 110yacaktım. tş meyd,_ 
na çıkmca Yunusla erkende Haydat• 
paşaya geçtik. O Erenköye kaçtı. 1Je' 
geri döndüm. Anahtarları da orscll 
bir yere attık.,, 

Abdullahdan BOnra ah~ Mtll' 
met sorguya çekildi. Bu adam da '""" 
Iarı söyledi: 

- Benim dnayetle hiç bir allk'tf 
yoktur. Sah ak,amı veznedann 11ust: 
yin Hüsnü altı buçukta ~eldiler. Jf, 
tardan sonra çıkıp gittiler. Rf19e~ 
Yunusun babasmı tanıdığını siyi t 
Görüştüler. Gece Yunusla Abclall.lt 
döndü. Köpek yanlannda yokta. Je 
başka bir şey bilmiyorum.,, ~ 

Abdullahm metreat Ktıkl!at da dedi 
- Ben tttar emumda hlrmet ettia:t- 1" 

bancam eski kocamdan kalmadır. ,,.tıd'l1-
lah tabancayı benden latedl. Y'UDUA Ol\.~ 
ya satacağım dedJ. Ben de verdiJD. ~ 
sabah Abdullahm od&lmda dolabul Q9PP"-. 

tabancayı buldum. Aldım. ôtıeden .00: 
polla benim ttademl almca k~ktum ta~ 
yı abdeathaneye attım.,. OIJI 

Bu 80rıulardan eonra Uk!JD bet 

hakkmda tevkif karan verdl Katil AtJ4!Jl ~ 
!ah önde, diğerleri arkada mahltenıe .,.ıoıı tıl' 
nun önttnO kaplryan halkm ar&IJlld"1 tP 
mtıfldll&tla çıktdar. Han 1,Soe ~ J 
Jaııdarmalarm aramnda ~oto ttd 
ltne btndfrlldll•. otomobil karanlJ)lta J(a 1 
gGnnek ~ ıttten. kalnpn baJJd r-~ 
uzakl&ftı. stttt. 

Yekte Ragıp o..-



• 1UDLUf1JR - na - .... 
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Çocuklarımız 
babalarına 

hıak eıretsın .. 
•••kırdlatan 3 t• v 

BiZde aiallk kaidelerinin ak· Cumur ba•kanı zey tnyagl 
ı~e~0:'ı.:~ Ankaradan fabrikası 

Mühendis 
mektebinde 

11111 : .... w.. ,.. ....... şehrimize geldi açılacak 
nn..-., .. ııerikomılmuttar.Ea. Parlse gidiyor Fakat husust fabrika 

Yapılan yeni 
IAboratuva~lar 
tamamlanmak 

O zere 
•h••lrm bekçili Uıti,...lardı, Bir 1mta .nıldllt&- tetkikleri sablplerl itiraz 
lles-clerolmabdır. içiD , ............ olan Bat- edJyorlar 

• • • lmdilıt.a C..... J.fkem Tahirof Ziraat Bakanlığı memleketimi· 
Cup dUlerinde "mlltilr,, ltbde clGn ~ daımüttür. zin mühim ıelir kaynaklanndan bu yıl yeni illf& edilmekte olar 

Yüksek mühendis mektebinde 

nafi,, denilen halet, am11mi· Tahirof, Aakuacla ~ kül· biri olan zeytincilifimizin ve zey· Elektro· Mekanik laboratuvarı ile 
e ldmaqe taTıiye edilemez t6r ~ ıemıif, kül· tin aanayiinin ıslahı için mühim ka 

-harada, belki ileri' ıiiriillf' tir ,U..iyetlerimble temu etmif- rarlar almqtır. Bu meyanda Zi. 
tW. Baawlm Parile sideceık ve raat bankuına da mühim vazife 
kükir •lwamdaki tetkiklerine ler verilmittir. Aldığımız maJO. 
cleftlD edecektir. Bund.n batka mata göre Ziraat Bankası önümüı 
~ahirof, SoYJet Rusya.da anmla- deki mevıime yetiıtirilmek üzere 

diğer liboratuvariann intaatı ik· 
mel edil.mittir. Bu libo.-atuvarlar 
memleketimizde tim:liye kadar 
eti bulunmayan brier fen kurulu· 
dur. Bu bakanduı Yükas müben 
dia mektebi lwkikaten çok yüksek 
bir fen miieueai haline gelmekte
dir. 

• ••• 

(Vl•NI) 

' 
~..__.eni rekort
menin başına 

gelenler 
~det. Londra 

.. •korunu kırdı 
amma •• 

'L Ces-Jerde Londra - Bafdat 

. -1 edebi kıoasre ,...,ılıclıiı ıırada Uç büyük zeytin yap fabrikası 
tamf9Ut olclaia buı Fransız mu- kuracaktır. Banka bu husustaki 
harrirlerini de Pariate zİY.aret. ede- tetkiklerini ikmal etmİftİr. Beherı 
cektir- on albpr baskılı olacak olan bu 

Şimdi lihoratavmiann leftZlllU 
tamamlanmaktadır. Bilhassa Elek 
tro-M41-nik liboratuTar için l 00 
beyıir kuvvetinde bir türbo elek 
trik almmıftır. Bu tiirbin yakında 
yerine kurulacaktır. Bundan ha,. 
ka &JDI llboratuTar için daha bir 
çok elektrik malzemesi almmak 

Stlt gllğDm c rint 
çalanlar yakalandı 

Geçen hafta Kljıthane köJiin· 
debirıirkatvakuıolmatta. 

Ba k81de Kerim aiamn man· 
clrumdan ıüllmlerle dl çalm· 
mala bqlamq " •aki olan tiki· 
yet üserine S&nJer jandarma ku· 
maacWılıima merbut Kljıthane 
karakola tahkHsata haflamıfb. 

Bir haftadanberi ppılan tah· 
ldbt neticesinde diln m .. le ay· 
dmlanmq, Karahiaarm KoJunhi· 
sar kuuından Hacı Omer adm· 
ela bir •••la, memleketliai Şefi. 
lia, ita lunnlılı yaptıldan anla
ııllDlfllr. .il\! Wa~ cfWl&J"A .. 
lerini ere kenarmda saklamakta 
soma oradan çıkararak, Betikta· 
ıa ıötilrüp bir 7olurtçuya satmak 
ta imitl .... 

fabrikalann ilk ikiıi Edremit Te 
AJT&hkta, diieri de Aydında Jm. 
nılacaktır. 

Fakat, ba fabrikaların zeytin 
sanayiine yardnn defil, zarar Ye· 
receii iddiasiyle zeytin yalı fabri
katörleri Ekonomi Bakanlılma 
müracaat etmiılerdir. Bu müraca· 
ate henüz bir cevap çdnnamıfbr. 
Fabrikatörlere ıöre Ziraat Ban· 
kası zeytin yatı fabrikası yerine! 
pirina ve rafin6ri f abrikalan teıİ• 
ederek memleket mahsulünün bu 
itler için Y unanistana ıitmesinia 
önüne geçse daha doiru J&Pmlf o
lacaktır 

tadır. • 

Mektebin hemen hemen yeniden 
telİI edilmit olan fizik l&boratUTa
n i6in de kıymeti on bin lirafı bu
lacak oLm ,.U mabeme almmak 
GzerecHr. Bu sm-etle bu liboratu
nrlann bütün ebikllcelri lNNm.
lanmlf olacak •• talebe burad ı 
çalqmala bqlaJ&C&ktır. 

Fabrikalar ••1en, nelce 13 8aJ111dırlık mbnlıtı bGtBn !rJ 
milyon kilo mahsul Terirken •imdi alit ve levazımm almmuı için yir 
en bereketli pllar ela bile 8 mi!Jo'" iDİ J>et hin liralık tahtlsat vermit
Clan fazla mamul Termfyen z... tiJo, M~dia mekteltine ,..u -
aiaçlanmmn 11laln için Ayvahkt ·ı lenecek olan mektep pansiyona 
bir zeytin emtitüıil kurulmumı için inpat tubesi talebesi plinla·· 
da istemektedirler. hazırlamıılardır. . 

Bu ıirbb yapanlarm ikiai de 

.... ,........... Edirnekapı tramvaqları 
En •Uzel vitrin Niçin teke 
mlsabakası 

Ulusal arttırma haftumda yer. 
li mal~I• liilleaen maiaza vit. 
rialeriDl tetkik eden jüri buaün 
saat OD albda bir toplantı Japa· 
cak •• biriaci ft ikinci ıelen vit
rin:Jm aeçecektir. Oaldldar, Kadı 
klJ', lleJoilu .. lstanbal ha teç· 
mel.de &Jn birer mmtab sayıl. 
maktadır. 

ıtaıra ile ticaret 
anlatmamız 

ltalJa ile aramızdaki ticaret 
anlapnaıı 1arm nihayetlenmekte· 
dir. Ba anlatma ile beraber ltalya 
lle olan lderiq aalapnut da bit· 
mcktedir. Maamafilı bu anlqma 
larm tekrar mablmuı muhakkalr 
a&ülU,.. Bizim ltalyadan hiç 
ithal&tımm olmamalda beraber ı. 
tabana claha WMlen ~k alacağı 
ıe1ı.1nthmmaktadır. 

indirildi 
Bunun önüne 
geçmek ıazım 
Tramvay itlerinin büsbütün 

prbalqblı bugünlerde alqamları 
aut 8,5 elan eonra Edirnekapıya 
aiden tramvaylar çift iken teke 
indirilmiılerdir. 

Halbuki Ramazan n kq olmak 
itibarile halk geç vakte kadar Bey 
otlu ve Şehzadebatı taraflarmda 
bulunduğundan bu saatten ıonra 
evlerine dönmek için tramvay bu!· 
makta eauen güçlük çekmekt~ 

idi. Şimdi nadiren buldufu çift 

rak yerlerinde b6,ok bir kalaba 
lık tramvay beklemit- Yirmife,. 
dakika, Y&nmf&r saat fasıla ile 
ıelen vqomua tek tramva1lar 
bklım bklım halkla dolduiu ıibi 
pek çok kimselerde otomobil veya 
yaya olarak evlerine dönmek mec· 
buriye!inde kabmtJarcLr. 

Tramvay tirketinin bu hatların 
biç olma••• eskisi ıibi çift araba 
itletmeaini temenni ederiz. Bu it· 
te teknik bir mahzur olup olma· 
dıfmı anlamak için tramvay ICH· 

yetesine telefonla müracaat ettik. 
t 1 dtıa. IODI'& arabalann tek ola· 

rak itleticliiini, mumefih bu ihti· 
yaç kartısmda araba saydarmm 
artınlacatı cevabım aldık· 

an.balar b~denbire pek erkea 1 ............................. .. 
saatten itibaren teke indirilince 
halk büsbütün mütkül vaziyette 
kalmııtır. 

Yurtda~: BankaJ& yatınlan pa. 
ra, tarlaya atılan tohum gibidir: U • 
rer. 

Bu ıebepten dolayı diln ıece Ulaal Eltonoml N 
Arttırma Krmana 

Bayezit, Şehzadebqı tramvay du· ------------

~~ kalk•n~~en!O~J&ll ş E H R 1 N D ER D LE R 1 

MeAersa sa{I .. ,_,_ .... ............ 
sosvaııstmlşl .. ~ ,_, __ .....__, 

ZAMANCI arkadaşunız L. lngf1. 
terenin Lord Amele.si Snovden'in fa 
fildrlerlnl beğenmiş: 

-zaten biz amelenin dUeği, f" 
DeıJG bil ma.kaadı takip ederek orta!ı. 
ğı altillt etmek, gahut bütün mcnıle. 
keti ıırf ameleden ibaret görmek, a. 
1Mlenln menlaallnden ba:ka bir men. 
f aat görmemek, galıut anı1-leden gag
n IUU!lan mMleye eztllr1Mk değU • 
dlr. Bizim bütün mabaJunız ameleyi 
lManca uQfatmak, amele ~inde her. 
hangi aebep gilzünden ifalz kalan a • 
meleyl açlığa ve ölüme mahkUnı et • 
memek ve ona yardım eduek haya • 
tını kurtarmaktır. Blıinı bütün da ·a
mu budur. "e bunun ~in ralıı tık, bu. 
nun (çln çalıtmaldayız.,. 

ZAMANCI meğerse sağ sosyalist· 
mit de haberimiz yok! Fakat, sağ sos
yalistliği tahlil ederken şunu da te • 
barUz ettirmek llzımdı ki. Zamancı, 
unutmuş: "Slzl mUdafa.-ı edeceğim !,. 
diye ltçi sınıfının içinden myrıbp 
Lord olmak f. "Gemisini kurtara11 
kaptandır!,. nazariyesi .. Daha dofnl. 
811, yolculardan evvel kendisini kara • 
ya atan kaptan... .. 

JI. 
Nasradcrın Hoca 
"' ~ -- ,_, ~~ .-
va Abidin Davar 
Ben dün §Öyle yazmıştım: . 
"ilaçlara vergi konulan, ka1koctl 

pullar gapıfan bir memlekette muail:f. 
pl,,ano De ecnebı piganiat himaye edl. 
lerMz. &velti Uôç, aonra plgano.,. 

Abidin Daver şu cevabı veriyor: 
YergUerln alırlığı gilzünden nıern 

kkU tek ecnebı .anatkdrı 11elmediğl 
için, on para wrgi alıntlılr tla yoktur. 
Klmblllr, belltl bu giJzdm Utiç gilıl 
.rC1TUr1 Uıtlgaçlara vergi konulmak lü. 
zumu lıtuııl olmaktadır. Ecnebi aanat. 
kdrlann gelmeıine müsaade edUir ı·ı 
lnuılann mllaamerelerıt-den ma'tldtı 
wr,,Un alınına, Ulçlara Dergi kor:ma 
ğa lDzrun kalmaz. Detn#k ki, benim 
iltedlğim "Hat. Sllr,.ün ldedljw te. 
mln edecekUr. 

Biz Abidin Daverin mantığmı kıs. 
kaç gibi kuvvetli ve kavrnyıeı biliriz. 
Halbuki ba mUdafaa oldu mu ya?.,. 
Okuyucular söylesin: Uydu mu Al • 
1ah muı için: 

Piyano ve piyanist releceff için 
lllçtan vergi kalkacak?! .. 

ÇUrük nazariyeyi müdafaaya kal 
kan en sağlam mantıklar da bu va • 
ziyete düşer işte.. Nasraddın hoca • 
nm pamuk ke"anı yollanna dikea 
tohumu ekmesi daha muvafık bir Ur. 
tfaadl tedbirdir. 

* Davuldan şikayet: . --1-1-~- __, ~ ........... 
AKŞAM gazetesindt Akşamcı Ra. 

mazan davulundan şikayet ediyor. 
Bu fikir eskiden de ortaya atıl • 

mqtı mesetl: 
Hastası olanlar, ~eutu huysur.. 

Juk edenler, yann işe erken gideceği 
için oruç tutnuyan Mftslümanlar ve 
nihayet MüslUman olmıyanlar vardır. 
Davulun bunla~ rahatsıı: etmemesi f. 
çln, zilli saat kullandma.'IJ yahut za· 
ten sokaktan dolaşan bf.kçlnin orat 
tutanlann kapılannı teker teker çal. 
mUI tavsiye edilmişti. 

Akşamcının Ramazan davulun .. 
dan tiklyetl hayli mevc;lmsizdlr. Bu, 
muameleye konulmata kalkana, kır
tasiye işi gfflktirir, bayram davuluna 
JQTederler 1 L. 

(Hat - sar) 
~'!':~ rekorunu kırmak iber• [ • • J 
~ bir ermemnın yırmı dört _ . _ 
· . .--- Loadraya ıiderek JeDi ı,u as • =• = , Ekmek fiyatı 

~~.~:Ortaköy-Aksaray tramvayları ~!:~i::=::nnd ... 
~ llaidatb ermeni ,.,ıı....ı. Bir ...... ..ıat&ı la ..,,,,.,_ 6lr ~ '""""""' ,,.,,._ .~ ola • itibaren birinci ekmek 12, ikinci 

olchıiu eziyet kifi delil· - OMaı K.._., U..lntt gllllyor. Biz de Aha • yor. BulruuJalu zaman ile tıklım tıltlun doludur. ekmek t t Ye francala ı 7 kanıftm,, 
lild bir de İngiltere buduchm· ,.. .,.,.,.,.... Bftta6' ur . .ıaman Aksaray - Or • Tramoa11 .aagdainln bU/uıaa mekteplerin dairi • ------------
-~ tiirlü mütkülata ~ ,,,,.. ,,__,,,. _,.,.,., .a,,or. ma ıaatlerlntle bu laatda ,,ııuen uzun meaateıı tram. Baabakana teaekkllr 

Elinde ne ehliyebla· ,.,_, ,_ ..,,.,,,,,,.,,. -.-.Zan JMldebbulen d8 • oaglan azalt111a11 dslll. 6Udldl çoğaltma.. ldzuntlır. Y y 
' ..1_ b. !•--- la ,..,.. tamı-..,__ lu•11uıula plc llkıntı çekmek. Çocuğum IS gqından btıglildür. Herglln mekübe gl • Ankara, 17 (A. A.) - :-.ııbü•,,. ı .. 

ft • uw ır vesuuaaı o a v ııı..L _ __... __ enin • __ LL Wlr. Cldll .......... - Ortaldlg hattmda lfllgen dip gelmek iP,. Ud tramvay degiıtlrmek 11e bu •uretle met inana, Tuarraf baftau dolayııiyle 
·....an tanaresı mauae· ,,._,_. ar ......,. aifamlan J1UUJ1111en bir •aat • gilntk on Nklz lruTl'f otus para verrnafc lldebarigetln· ımmleketin her tandmdan aldrklan tele 

taJ1a edeceli cezaya kaclu fM '°""' ...... ta6eldlannı dellftlnneld.e w Orta!W11 de kalıl/or. snflua kup ~ bildir . ..p 
~·Mı blacakbr. - .,,.,,.,. ı~ olınaldadırlar. Bltta6l pe1' faz • Bu Jtlerln dbeltilıalllal dileriz. \Ja ... Ajuama _.._ elmittfır, 
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Konsey bugün toplanıyor ~ _ Hoere 
Kral bir beyanname • j 

Yunan parU\mentosu 

Feshedildi 

neşrederek ltaiya cevabını bu akşam Cenevreye yetişt·rece tek ır1erı 0 ınz 
va2tiyeti anlattı ' kabinesini 
Dün aon haberler e.rumda ver

d ~ğimiz gibi Yunanistan kralı, 

Başbakanı saraya çağırarak parla. 
mentonun feshine dair emirname
yi imzalamlflır. 

Slr Samoel Hor siyasi bir hastalıkla yatağında yatarken dflşflrecek mi ? 

Kral bu emirname ile birlltt•, 
Başbakana klnunusaninin 26 am
da yeni seçim yapılacağını bildir-
mi§tİr· 

Batbakan bundan aoma kabine
yi toplayarak, vaziyeti arkdqla
nn.a anlatmıı ve emirnameyi net
retmiştir. 

Kralın beyannamesi 
Atina, 17 (A.A) - Kral bugün 

millete hitaben neırettiği beyan
namede, tahta çıkar çıkmaz mem
leketin bütün ıiyasi aleminde 
ahenkli teşriki mesai farllarmı 
kurmak işini kendisine ilk vazife 
edinmit olduğunu kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"Geçen 25 te~rin beyanname-
Bindede bunu ilan etmiştim. Ve her 
kes için adalet ve müsavat vadey
lemiştim. Bu gayeleıi tahakkuk 
ettirmek içindir ki, parlamento 
öışmda bir kabine teşkil ettirdim. 
Böyle bir kabine, bütün partiler 
nezdinde daha kolaylıkla teşeb
büslerde bulunabileceğinden ana 
yasanın tadili işini daha kolaylık
la başarabilecekti ve yeni seçim de 
ondan sonra yapılaca.ktr. Fakat 
görüyorum ki işin mahiyeti itiba
rile ve partilerin gösterdiği hüs
ni niyet-e rağmen yeni seçimlere 
derhal müracaat zarureti vardrr. 
Ta ki bütün partiler buna iştirak 
etsinler ve millet te ana yasanın 
esaslı olmayan kısımlarını tadil 
için 1delege'!erini tayin etsin. Bu 
fikirledir ki, şimdiki parlamento
nun feshine dair olan meclisin se
çilmesine karar verdim. Elenle
rin vatanperverliğine imanım var-
0.rr.,, 

Yeni bir fırka 

İıkeçede çıkan 7 Kfuıunevvel tarih 
li Trakya isimli Türkçe gazetede oku
duk: 

Eski dıı ve ziraaat bakam T eotekiı 
Çaldariıten aynlan 64 mel-'usla birlik
te "Milli ahali fırkas:,,, namiylc yeni 
bir parti kurmuşh .. :. Bu p;-rti ~darei 
mutlakacı yani müfrit kr~!cıdır. Kral· 
elan ziyade kral taraftan olan bu ..ıartİ· 
ye eskidc.n Çaldaris partisinde bulunan 

Laval parl8mentoda istizaha 
cevap verdi: 

"Sulh için çalışıyorum,, 
Milletler Cemiyeti konseyinin an1aıma.aı emniyetimiz için bi:I 

pek mühim ve münakaşalı geçece· şart olan Büyük Britanyanın tezi 
ği füpheıiz bulunan toplantısı bu ni kabul ettim. Ölüleri bizim ölü· 
gün yapılmaktadır. lerimizle beraber muharebe mey. 

Habet imparatoru lngiliz-Fra,\ danlarında yatmakta olan ltalya 
ıız barışı plamna uzun bir cevap ya karşı beslemekte olduğumu-ı 

göndermİ§tİr. Bu cevabın mahiye- dostluk hissini burada tekrar hatIT· 
ti de bugünkü toplantıda anlaııla- latınm ... 
caktır. Sulhtan bahıediyorlar. Ben de 

ltalyan cevabı ise, bugün Ro sulha hizmet ediyorum. Anlat· 
mada toplanacak olan büyük fa. mazlığın içine, ıu ve bu memleke· 
9ist konseyinde kararlaıtıktan tin iç siyaıası hakkında mütalea· 
sonra belki ak§am üzeri Cenevre· lar karıştırmak niyetinde değilim. 
ye yetittirilecektir. Sulh ve sükilnu düıünerek dai . 

Naner konufulacak ma vicdanımın emrettiği gibi ha· 
Milletler cemiyeti konseyinir. reket ediyorum.,, 

bugünkü toplantısında, heyeti u· 1 nglllz kabinesinin toplantısı 
mumiyenin toplantıya çağırılıp lngiliz kabineıi dün bir toplan · 
çağırılmıyacağı da kararla§acak- tı yapmıt ve milletler cemiyetind~ 
tır. ıöyliyeceği ıözler hakkında delf!. 

Konıeyin, lngiliz - Fransı~ ge Edene talimat vermiıtir. 
barıt planına rey venniyeceği sa Hasta olduğu için dıt bakanı 
n:lıyor ki, bunun red demek olaca· bu toplantıya gelmemİftİr. 
ğım söylüyorlar. Fakat toplantıdan ıonra, Bald 
Fransız parllmentosunda vinle Eden, dış bakan Sir Samoel 

gUrUltUler Hor'un evine giderek alman ka· 
lngiliz - Franıız barıt planı rarlar hakkında kendiıine mahl

nın Fransada da muhalefete uğra mat vermitlerdir. 
dığını dün yazmııtık. F ransu sır Samoel Hor'un hastalılı 
parlamentosunun dünkü toplantı · nadir 
unda, bilhassa hükumeti tutan ra Sir Samoel Hor'un hastalığımı\ 
dikal sosyalist partisi mensupları siyasal mahiyette olduğu ve yakın· 
Lavala kartı tiddetli hücumlaı da muhakkak istifa edeceği söyle 
yapmııtır. Bu meyanda 1>ir de İs· niyor. 
tizah takriri verilmittir. Sulh konu,maları devam 

Laval bunlara cevap vermek Ü· etseblle Habefl&r çarpı,maktan 
.. .. .. vaz geçmıyecektlr 

zere kurıuye ~.ıkmıt. v~ mudafaa Şarkt Afrl.kada Habeş kuvvetleri. 
yollu tunları ıoylemıttır: le dört aydır beraber bulunan B.U.P. 

"-Milletler cemiyeti misakı· ajansı muhabiri H.R. Ekins Londraya 
na sadık olan Fransa, ıulhu tesİ! dönmüş ve Habcşistanda yabancıya 
etmeğe ve tekrar batlamasma meyi toprak vermenin ne demek olacağını 
dan vermeden evel muhasamat.~ gazetecilere şöyle anlatmıştır. 

v 1 . "ltalyaya toprak veı-eu Paris sulh 
durdurmaga çah§maktadır. ngıl· 1A H b . . ta vv 1 ! y p cınına, a eşıs nın · ı e en, e ~ 

tere ile mutabık kaldık. lhtilnfrn leni,, (Habeş dilinde hay:r, olmaz de. 
Avrupaya sirayet etmemesi içine- mektir). diye haykırması tabiidir. 
limizden geleni yaptık. Fransa ib Habeşler asla mağ!Qp olmadılar. 

Ve "Frangi,. adı verdikleri yabana • 
larm memleketi taksim etmelerine 
kar11 durmata kat'l auretu um•tmlf. 
!erdir. 

İmparator tam manaslJe çiSI ol -
mıyan herhangi toprak parçasını ya • 
hancıya vermeğl Amir buJunan her. 
hangi bir sulh şartını reddetmek mec 
buriyetlndedtr, Benim rördüttlm tek. 
liflerden herhangi blrlni kabul etmesi 
tahtını terketmesi demektir. Çünkü 
bu takdirde tahtım cerçekten kay • 
heder. 

Cenevredeld hll suretleri Habe • 
şistandald harbe nihayet vermez. ltaJ. 
ya durmazsa, harp devam eder gider. 

Habeı imparatoru, bQ&Un İtalyan 
Jarm almış olduğu Tigrt!nJn bile el· 
den gitmesine razı değildir. Çünkü 
bu suretle şimdi kendisi itin çarpıpn 
herhangi ufak Habef ,eff, -?>is bu 
Ferangileri (ecnebileri) biliriz. İkin. 
el sefere, benim toprağıma Tflrllyecek. 
tir,, diye ba~şmağa başhyacaktır. 

İmparator ltalyaya karşı kend! • 
slnt müdafaa için, nüfuzlu tellerin 
bilyük mikya.stald ordulanna haldka.. 
ten ate:J alan yeni aUAhJn.r ve fifek.ler 
dafttmıştır. 

Eğer bu tefler n askerleri lınpa
rntorun İtalyaya boyun eğdiğini gö • 
rürlerse, bu stllh ve fişekleri fmpa • 
ratora karşı kullanırlar. 

Habeşbtamn cenubun& dotra, ya
bancı nüfuz ve lstismarnu. mtlaade 
etmek ancak bu mmtakRlardald a -
halinin sfl1htan tecrit edilmesfle 
mümkün olabilir. Fakat Habeş lmpa. 
ratoru şimdi kendl tebaasmı sillhtan 
tecrit edemez. 

Bu işi yapabilecek tcık kuvvet ba· 
gftn ltalyadır. 

Bütün Habqler son nefer. ka
dar İtalyanlarla çarpışmak dü§tlnce
siJe doludur. 

Binlerce ufak şef, - ki bunlar f· 
darelerinde bulundurduklan adam • 
ların hakikt hakimleridir - kendile • 
rine beyazlar karşı koydufu müddet· 
çe, hep çete harbi yapmafa yemin et. 
mlşlerdir .. HabeşlstandR halk slllh -
tarını muhafaza ettik~e oranm mils -
temlekeleştirilmesine imi.An yoktur~ 

!::•buıla•dan Har..di de dahôl ol- Dün g~len ltalyan taarruz h~berl teeyy!;it etmiy~r 
Gene Trakya gazetesnde ok~ Juğu· - - - - ------ - -- - -- - - - w 

:ü:.fn~:kib:ç:~n~U.:~0;~~~:~: Bilakis ltalyanlar şinıalde 

:i.~==.:~t:~~=m:~.!~::- 3000 Habeşlinin bücumiyle 
Emniyet Umun 

Müdürü Gerilemeğe mecbur oldular 
All'karaya döndil 
Geçenlerde vazife dolıayısile 

Beyruta giden emniyet işleri 
umum müdürü Şükrü Ankaraya 
dönmüş ve lç itleri bak<mile bu 
!1uausla görüşmüştür. I 

Suriye gazeteleri emniyet umum 
müdürünün Beyruta gitmesi üze
rine birçok aslı olmayan mülfıkat
lar ne§retmişlcr, bir kısmı Şükrü
nün Suriyeye hudut müzakerele-

• 
rini neticclendirmeğe dicer bir 
ksmı da Atatürke yapılncak olan 
ıuikast dolayısile tahkikata gel· 
diğini yazm~lardır· 

Emniyet umum müdürümüz bu 
mülakatl~nı yalanlamaktadır. An
bl.-yada çrkan Yeni Gün gazetesi 
bu husu.ta yazdığı bir yazıda ya· 
pılan görüşmelerin sınrrlarda bu
lunan mabkiimların mübad~lesHc 
müşterek bir gürori.ik tes:oi esası 
ilzerinıe olduğunu yazmaktadır. 

imparatorun ş·mal cephes·ne g·tmesi taarruza 
geçtiklerini teyid eden bir işaret saydıyor 
ltalyan - Habeş harbi yeniden 

Habeş ordusunun lehind~ bir inkişaf 
göstermeğe başlamı~tır. İtalyanların 
Ogaden'dc taarruza geçtiklerine dair 
evvelki gün gelen haberler teeyyüt et. 
memi~, buna mukabil dfln Habeşlerin 
şimalde taarruza geçtiklerine dair tel 
graflar ahnmışbr. 

ltalyan başkumandanı Romaya 
gönderdi~i bir telgrafta Habeşlerin 

l\laitinchet geçidi civarında Takkaze 
üzerinde taarruza geçtiklerini, otuz 
bin Hnbeşin İtalyan ileri mevzilerine 
hücum ettilclerini blldirmı>ktedir. 

Romadan gelen telg:-aflarda ifa. 
beşlerin bu tanrruzlanndaki m:ıksa · 
dı, ltaly:ınları Dembcguina geçidi ü • 
zerine çekilmeğe mecbur E:tmehtir. Bu 
sebepledir ki Habe~ler g~ç-idi Tekkaze 
ı~ln mansabı dhetinden ~c<'rnlşlcrdfr. 

Ji'.akat ilk tcJgrafda lıildirildiği gi-f 
bi otuz bin kişile yapıldığı takdirde, 

mühim olan bu taarruz hakkında da
ha sonra Romadan gelen bir telgraf 
taarruzun ancak Uç bin kişile yapıl • 
mıs olduğunu haber nriyor. Bununla 
beraber ltalyan tebliğlerinde, Habeş -
)erin )(Cndilerini gerilemeğe mecbur 
ettikleri itiraf olunduğuna göre bu 
kuvvetler pek az olmasa gerektir. 

İkinci bir İtalyan tebliği Habeş -
terin bu mıntakada ltal;rnnlan Ben. 
teyginat geçidine kadar siil'düklerini 
haber veriyor. Bu sırada diğer bir Ha. 
beş kolu da nehri geçerek Şire mınta
ka.•nn da bir çevirme hareketine teşeb. 
bil~ etmiştir. Burn da kanlı çarpış • 
malar devam etmektedir. 

H:ıkikl vaziyet henilı kat'i suret· 
te maH\m olmamakla beraber Habeş 
imparatorunun şimal cephesine ban
ket etm!ş olması llabeşJerln taarruu 
geçtikleri yolundaki haberleri teyit e-J 
decek bir işaret gibi tel~kkf ediliyor. 

Diğer taraftan muhteolJ( eephe -
forde İtalyan tayyarelerinin faaliyeti 
de,·am etmeldedir. Dün o!l beş tayya. 
re Negelli yakınlarında Hnbcş kuvvet 
lerini bombardıman etmi~tir. 

SUve1fdan geçon gomtler 
Port-Sayd, 17 - Tutulan istatiıtik· 

lere göre aon Teırin ayında Süveyt ka· 
nahndan asker ve harp levfıznnı dolu 
olarak 66 vapur geçmiıtir. Bunlardan 
38 i yalnızca askerle dolu idi. Şimdiye 
kadar kanaldon geçen İtalyan askerle
rinin mecmuu aayıaı ite 300,00o dir • 

ltalyaya da ıon bir ay içinde dönen 
vapurlann sayısı 61 dir. Bunlann bir 
kısmı haımne gemisidir. Son bir ay için· 
de bu gemilerle 8000 haıta ve yaralı ltal 
yan ukeri ger\'. dSnmiJıtGr. Bu ınıretltt 
Afrikaya ıevkedilen bütün ltalyan at• 
kerlerinden ıimdiye kadar yaralanıp 

ve ya baıtalanıp geri dönenlerin aayı11 
ıo,ooo i butmu1tur. 

- Bis ulualar kurumu ua1JY"' 
Slyuamızı kurum e.a.alan ızeriol 
kunnata gittikçe daha bOJD bit 
metanetle meylediyonıa. vastff' 
mlzin bunu icap ettirdifine, 'f'• ef· 
renael aulb ve kanunlan ancak bd 
ıuretle koruyabileceğimiae ~: 
yonıs. dem:iıtt:L 

Fekıat Lav&J - Hoere teldiEJetl 
ile acaba sözünden d6nüy« aıuf 
Şunu itiraf etmek liznndır iri Jrıgl• 
liz baıbakanı gayet müıkül bir 
meTkidedir. Mensup olduğu ıııd' 
haf azaklr parti bu huauıta ik11' 
ayrılmıt bulunuyor. 

• • • 
HOkAmetin Cenevre paktı ~ 

ıa.amı ta bqlangıcmdanberi, satd· 
rin, muhaf azaklr olma.ama ,-1· 
men, koyu konaervatiT ~eol" 
tenkit ediyorlardL lngiliz gazett1 

lerinln en mühimlerini ellerirıd• 
bulunduran Rothermenre Te Bel' 

verbrook zocrt tedbirleri aleyhiıı· 
de ateıli makaleler yazıyorlar, bit 
"Oyuncaktan ibaret olan Cene"1" 

bı· paktı için ananevi doat ltalyayı 
I· rakmanın dotnı olmıyacağmı,,, 
1 

lan ediyorlardı. Hatta Mot0h0 

lngiliz gazetelerinin ltalyaya ıit' 
melerini menettiği halde bunları' 
ıahip olduklan Daily Exprel'r 
Daily Mail ve Obıerver gazeteleri' 

nlın ithalini menetmemi!ti. 
Bunlar lnıgilte!'enm hiçbir itt~ 

fakla ve pakta bağlanma~·~ 
durarak dün,- müvazene1ioi elııJ' 
de bulundW"arak hakimiyeti ,,,..ı 
hafaza etme1ini istemektedirlet• 

Hoanm teklifleri buııJann t-" 
rlyle yapılım-qtır. 

Maamafih partinin diler, ''İ~ 
latlon,, ıiyuetine muhalif kolu . 
uyumayıp f aallyette bulunm•Ict' 
dil'. Baldvinin, eıki dıt ~ 
Austen Chamberlain, Lord ~ 
Hindiıtan valiıi Lord inin, Ed d' 
gibi mümtaz ıahsiyetlerden ~' 
rekkep bu liberal kol Cenevre s;;. 
tı delaletiyle aulh taraftarı eJ 
Bunlar imparatorluğun at\ 
sulh oldukça baki kalacafma iı>~ 
makta ve sulhun kurum vaııta•i~
yani, mütecavizin tecaviiz ett1rl' 

takdirde büyük kuvvetlere Jel 
koymak mecburiyetinde kala~~ 
m bilmesiyle, muhafaza edile:e 1, 
ne inanmaktadır. Bunlar nu~ıt' 
lannı kullanarak ne bahaama ~ 
aa olıun kurum ıiyasa.ama de l, 
edilmesini iıtemekte ve L-"y 
Hoar tekliflerinde diler koJuıı. ·~ 
liren hakimiyetinin silinmesi 1~ 
uğratmaktadırlar. Bugiln ge ~ 
telgraflar Baldvin hük&neti-' ıJ' 
pertembe günkü paJAmento 1'0b, 
feransmdan korktuğunu, .,e ıı 
muhafazakarların d& muhalifıetJ, 
beraber ıulh teklifleri aleyhi" ff' 
rey vermesinden f Üphelenerelı ,I' 
ziyet icap ettirdiği takdirde ~fi' 
uliyeti Hoara yüklemek tufC~ ,. 

müşkülün içinden ııynlmak ~fi 
tinde olduitmu teyit etmek' 
ler. 

lfwrlll~ 
t• 

Eksperes yoldan çJ1't 
1 ölü 20 yaralı ,,~,. 

Vfyaoa, 18 - Prag-V~ oJ• 
pral Dro-micu lıtaıyona dv&J'l!lcla : f' 
cLm çılamıtır. B.ir kiti ölm\lt. IO !Öf' 
~ -
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çlçeklerl INTIK 

- Jale... l 
: size "hanım,, demeden, doi

tıadaa doinıya böyle hitap etme
llae miilaade eder misiniz? 

ihtiyar ve pek çık bir erkekla 
lair ıenç iradın, otomobilde gider
lı.ndi bi1le konupıyorlardı. 

- Ewt. claba basün t•"'fbk, 
JaJe ... F ... t tanıpr tamflllU ala-
1.ap olmamada hiç bir malmn 
JOk... Çümldi drat urınclayız. •• 
Delil mi? .• Hah hah hah.. Billaat · 
aa ben, çok ıürat permeliyim. .. 
·~. 
).,e, m.tıe:UP, IUIUY U 

H.yatmda ilk defa olarak böy
le bir maceraya atrbmftı. itte, ih· 
tbar ve zenıin bir erkekle bir ıün
llk bir münasebet peyda etmiıti: 

Biraz para ka:ıanmek arzusile 
ı..nu yapıyordu; çünkü çok 
lllabtaçtı. 

Jale, bundan altı sene kadar 
-..ı evı..nitti. Dört yıl ıüren iz· 
.tivaç ha,.tınıcla hiçbir fevkallcle 
ille hiuebdWi· Kocuı, buit bir 
~ı Eh, Allah ne verdiJM, 
'-a,.tmı kann17orda.. Jaleciii 
1-liyonla. 

Fakat, sünün birinde, felek bu 
1-itnuı sudeti çok ıirüp boz· .... 

Bir tifo, bdmcaiızm kocasını 
llrüldedi, ...... 

Jalmain bir iki kmntııı vardı· 
bert odah bir evi, bet altı parça 
"-'ı filin... Bunlan, birer birer 
tattı .. Bir ,il kadar geçindi. Erte
-t w, elde avuçta bir teY blma-
4.. J>oiıwu, ikinci bir izdivaçta 
.... ık için can atıyordu. U
ld.a, .... ba ya: Münuip lm
'-et P..,w. 

Ka.lann bile evlenmek husu· 
.__ liçliil çektikleri bu de~ 
41. dal ve puuız bdmlarm vay 
'-n..-r 

Fakat, ümit dünyuı bu: 
Jale, boyuna bekledi.. Bir baht 
~ı açılD'; bir koca belirir ean-
4'r. 

Hefhat olmadı •.• 
lı yapmak iate:li. Müeabakaya 
~ imtihanda muvaffak olama
.S.. Ne J&zık ki, ıüzelliii derece
•ı..cıe mal6matb delildi. imli bile 

1
•

111
•• .. t. ~a. Terzilik! Ne ıeser? 

._ .. llkülin& d&emndil H• 
p1qıp .. para kazanmatı ka· 

....... 1 

'6clt.an 1mJU olme•, beld, 
.......,. ltlr erkekle taıupcak, 

Tefrika numarası: 97 Yazan: (V6-NQ) 

Kuvvetli bir kanat gibi, bir rüzgar darbesi genç 
kızı, batan gemiden kopardı. Dalgalara attı. 

Lidya, bir müddet çırpındıktan sonra 
bir direğe yapıştı 

&et•n kısımların hDllH• 
Anitcr, Bar6crrodan inti

lıcrm almalı iP,. Tar• hraa 

niyle hrwli.uwleıt '°'"" 
I .,, ına'-lü ln.a Lülyqa 

p.leri70r. . . . . . . , 
Bu muhaverenin üzerinden an· 

cak bir ay kadar ıeçmiıti ki, ıeHn 
pbi tüslenmiı, bütün techizatını 
tamaml&llllf hir ıemi, Ainbos'taa 
harekete huırJandL 

Rıhtımda, SİBol'la Aaita yan ya 

türeldi bir miw..._ •is ederek na clunıy•lar, bir ı~ imla ko
metret baJ&b yqa,....... Fakat. 8iifi11orlu1b: 
o da olamadı! Lmij& Jakm açlan olan 

Nihayet ifte, ba uncba illtiyarla 1-Jm , oa 7edi 7q1anncla kadar 
tamtmıfb: ıirilni7orcha- Bir kedi J&WUIU Iİ· 

Bütün timidi ondtl , Katı elli bi aüzel•i; mania halliJ'di. Fakat, 
lira aı.. da, en ...,.._ ~ hayır! ıh aldan11orda. Zira, bp-

öd. lan kecli1e benzer ve kaplan yavru· nı ese-•• 
Bir ça)gılı lolrantaya pclillr. • munit ve aüzeldir. Halbuki , 
Ganon, onlara bir "•iP...,, Clllllll keskin tırnaklan vardır, ıiv· 

oda a&terdi. · ri ditleri vardır. itte , Lidya da blJ 
ihtiyar: le bir bplan yanuaudur. 
- Daha -.kin olunaa- Bat ha- Aynhrbn. sal elini bat papa 

ta kalmz ! dedi. sa uzattı. Ba eUa pannatında ko-
J..ido.ch ..... . • . IQ ialk.'.ı~ ir~ saklıydı. 

Gar.on, terhiyelice çeldliwNL ~· 
Pek nadir zamanlarda anc.lr çal- - Nud açılacalmı biliyomm, 
nldrkça içeri ıiriyorda. Bir Hfe- delil mi? ... itte, fm&Ja basacak•• 
rinde, zile bwldıjı vaWt ilatİJUJD ..- çekecebba... 
genç kadına fCSyle deüiini ifitti: - ~kere sllterdin, anne ... 

- Bir kadm, bir erkekle bera· BilmemüJba 7 
ber ıezerken ne mak•t takip Sinot: , 
eder, Jale? - Ben, sehiriD nuıl kullanılaca 

Jalenin duclaklan ucuna bdar lnu bir kse tarif ettim. Aklınd~ 
ıeldi: tattu. .. Hiç bir fabo yapmıyacaiı· 

"-Meseli benim aendm bek· •eminim... BltGn hıristiyanbim 
ledilim ancak menfaattir!. lnıldi 1111dedlr, LidyL .• 

Fakat, eöyliyemecli. Do.tluktaa, Bu aözler, ıenç kızm üzerinde 
brtıWdı mahabbetten bahaetti. bariz bir tetir yapb. 
Zira, bir pf ,.pmaktan korktu. - Bili70nun .... - diye ıazlerin-

Artık J&tb bayın keyfine payan de ıbatekler çaktı. - Evet, bıristi
yoktu. Şampanyalar ısmarladı. yanhim ümidi •. Cinsimin selimeti 
Çakır keyf, bir otomobile bindi- atacaiım adımlann doinaluğuna 
ler •• Boğaziçine clotru bir ıezinti batbdır ... O adamı mutlaka öldü· 
yapblar ..• 

ihtiyar, &YUÇ clol11111 para tarfe- c:a ince kiiıtlara aanlmıt kocaman 
di7ordu. O ıece belki JÜZ küeur bir buketle kartılaıtı. GetiTen pr· 
papele kıydı! 

Jale: 
"- Şunun yanaı kadamu ela 

bana verir yL. diye dütüniiyorchı 
Hiç ohNzaa belrkaUa kuabm 
borçlarım temizlerim..,, 

Malak JOlancla otomobille p. 
derken bunu dütünmesine ral· 
men: 

- Ciin, ne ıGzel alanyor, ha· 
km.. • dedi ve ÇamlMa tepel• ini 
ıöetercli •• Bir demet çiçek ıibi •• 
Şa Wutlana halini airiiJor mu
._7 

- Ooo.. Siz f&İr miteiniz de..,. 
Jale .• 

Sabah lralnel.W Taıü,acla 
içtiler· Soma, ,..& ba1, .-c b· 
dmı apartımanma lmaldı: 

- Sizi t..._ &IVllll I • dedi. 
"-Her ltelcle, .-.71 elime 

termeie •ılnldr. Somadan t&tde
recek!,, 

y cqunluk içinde bitap, ltleye 
kadar aylmya d.ldı. 

ZB l8liJle ..,..._ ltapıJı açın-

eon: 
- Jele hanım ıiz mi.iniz efen

tlim? ... Bunu siae ıöndercliler ... 
Gaç bdm, son kalan yirmi 

laet -....um da paket ıetirene 
.... YWtll. 

Sepeti.W.. 
Maa- illtüne heyecanla koy• 

da. •• 
Belki elli tane orkide çiçelf .. 

Bualann tanesi, bir, bir buçuk Ji. 
ra.. Sepet de, öyle yaldızlı, süslü, 
cici bici ki. en atalı on k&iıt eder. 

lıte, orkideler aruında bir mek 
~-·· P .. bunda olacak.,, Acaba 
yiizliic mü, ellilik mi? 

aeyecanla açtı ve bir art bul· 
cluı 

"Atkı menfaatin fevkinde aa . 
,.... tair Jaleye •.• ,, 

• • • 
Zazalb kadm, bu kıymetli çiçek 

ler üzefine, ıi• ,...1anm bakici 
jaleler aibi damlatarak, ailad:. 
alladı. 

Nakled•: HaUce aanııa 

receğim.. O adam benim ırkımm, 
ailemin, babamın feliketini mucip 
ODlllflw. Anaemi tahkir etmiıtir ... 
GirüJO"Um iri, mahterem peder. 

.f • _ ... _..l_!L!-. 
yazı .... .-uarllUIDo·• 

- Ent, ı&liJ'wam .. Sm tak· 
tlir ft telM:il .m,.-. .. Alla.la mu· 
vaffak etsin. •.. 

Geminin kaptanı yaldqb: 
- Müsaidm• hareket ecl• 

celiz.. ICilçük Pr r et artık iceri 
smm. .. 

Litba RalühlD elini ipli. Anne. 
tİJ'le lmcaldattı. Gemiye pdikten 
IOlll'&' Papu ....... ı 

- K•D"'• ~ iJi 7etif'lnait· 
shüs, tellrik ..t..a.... H• halde 
~ ...... _, ...... 

Aaitaı 

- Ben de.. • Wl" sl•leri ıp1. 
dadL • Bahumı ela 1mmu da mah· 
YedeceliL-

Bir müddet llllbllar. 
lldaı de silmm 1-tb alemler· 

... bu f(bel ,..._.inin ualdatı· 
flDI ..,,..ıtiler: 

Halatlar almcb.. Kürekler le ............ , ,...,_çe-
ldldl .. M.&1ur ..... ne-.. Vefok 
ıeçmed•, Gmai, ....... , ....... 
mit bir beJu ıelba sfbi, kendini 
riiqirm ilıtiruma lmJn•cli. 

Hava hulutluyda. •• 
Fırtma TU d__..ae .. rilz. 

ı&r ha,ti lmnetliJ'clL Gemi, hu 
minval Unre, yinal d&t aaat b · 
dar 701 aldı. Sonra, bora hqladı. 
iki ıün iki sece pminin ancak kii· 
çiik 7,lkenleri açıldı. Dalpla~ 
clat slW ~orchL Sular, tek· 
....ıa bir JUUDdan airiyor, &teki 
,........ çıka)•du. 

D6n1Gaci ala, hir direk kmld•. 
O aOn, akpma doiru . dGmen bo· 
zulda. Ve erteti aabah, &n ban 
uçtu. .. 

Gemi, hala yoluna devam edi 
yorda. Fakat hanıi 70la ?_ lıte bu, 
belli delildi. Putla ciclda tatml· 
aııtı. Zira, Demlen direk kapta
nın puluım da LoDllUfba. Meçhul 
bir istikamete •olN 101 alıyorlar
dL 

En tecribeli pmicil• bile: 
- BiJle ... ....iki . di· 

prlardL 
Ş.placaı tUJclu ı 
H• mia telif eltili llu hava 

da , yalnız Lid,a idüini bozmuyor 
ıibi7di. 

Boş ada ... 
Genç kız, bir ıece, kamaruında 

toiuk kaalılıkla J&tbll arada hi: 
tel itittl: 

- Batıyoruz! Babyoruz ! 
Kamaradan tlııan çıktı. 

Kendi kamarasına, da1ia timdi. 
den sular dolmağa baılamıftı. 

Lidya, baıka bir kamaranm 
açık oldufunu görerek içeriye dal· 
cb. Burada, ıemici elbiseleri hula
rak sırtına ıeçirdi. .. Mabadı bu kı· 
bkla, kayıklardan birine binmekti. 

Fakat pverteye çıkblı n1rit, 
in cin top oynadılını gördü. H~ 
ket , kendini denize atmıfb. 

- Hq ... Küme yok mu? . di
ye llaykırdL 

- ... -
Cevap yok. •• 
Gemi, çok çabuk olarak bab· 

yorcla. 
Artık bir tarafmdan bir taraf• 

bice meyletmitti. Sular, ıeııç kWD 
ayaklarına deliyordu. 

Rüzılr ve dalplann tiddeti 
dia•emifli ... Birdenbire bü,Uk bit 
kat kanadı pbi, dalgalardan biri 
pldl ve Lidyayı kavrayarak sulara 
attı. 

Genç kız, bolalacak gibi oldu. 
Karpsmda ımıi, büyük bir sür'at
le batıyordu. 

Soyunmak, bira& ~vij ıixclWI 
elW..ler mtma alırlık verdiii i· 
çin btınlan atmak istedt 

Fakat imkln b .:nadı.. An· 
cak, yam batmcla füzen bir kütiiie 
sanla bildi. 
Smwkı yapqtı. Ve bu ımp. ip

lerle vücudunu bağladı. 
Sonra, bir bayğınbk ıeçirdi. 
Glzlmini açtığı vakit, aünet 

doiuJorda. Dalğalar hbib Jabf· 
muaqtı ve onu ıüzel bir ta.hile 
dolra atıyordu. 

Litlya , çepe çevre etrafma bak· 
tı. Diler kazazedelerden kimle ıö
rünm17ordu. Acaba batmqlar 1D1J 
dı.? Y oba batb taraflara mı ıit
mitl-di? Y oba kendinden daha 
enel mi hu adaya çıkmıılarm 'l 
Anb,amacb. 

HABER 
AtceAM ~OSTASI 

iDARE EVi 
ıstanbul Ankara Caddesi 

Podlı ludww ı ldaaW 214 
Telgraf aareal: ıatanDul HABER 

Vazı ,.,_. tetoronu r 11171 
ıaare ve ııan .. : Hl70 

ABONE ŞARTLARI 
f'lrllıe EcfN61 

-.ne1111 t.-00 Kr. 2700 Kr. 
• .,,.... 7»0 .. t4SO H 

a •vt• .oo .. eoo .. , •vt• •ao .. aoo .. 
iLAN T ARiFESi 

T ....... Hanıarın•n ••tın Ul.90 "••mi uanıann •o kuru•tur • 

S.lıi61 " N•ırirpıt Mit/iirii: 

Hasan Rasim Us 
Boııldılı q•r (Y AKm ...t6o•11 

Ana haha ıünU. .. Her ket , biri 
birine girmi9 •.. Kayddan indirİJ01'· 
lar, tahta parçalanna unbyorla•.ı~----------• 
kendilerini denize atıyorlar ... 

Caç kız, Jataia ,.tarken IO· 

yunmuttu. Bu kılıkta tehlikeli bit 
deniz plcaluiuna atılmak iıtem~ 
di.. Yukan çıkb. Fakat, ıemi, tiir 
atle batıyordu • 

KUPON 
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Perakende 
En az: ı En çok 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Balgur 12 17,5 22 
FasuJyıı caı.ı 22-12,35 15 23 
FaauJya horoz 15 18 20 
F'asulya ufak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut ıuıt~rtl 12 15 22 
Peynir B. )ıığlı 26 35 40 
K~ar yutlı ~-O 60 80 
Kıışa r 1 kl:ıet 40 50 70 

t:eytlnyağ' ek~. ek" 39. 47 50 59 
Yemeklik 32. 40 40 55 
'Yııf Trabı.on 70 . 80 75 90 
Tereyağ 120 ·200 140 220 
Yoğ ycmeklil' 50. 60 75 90 
'l'ağ birinci Urfa 70 85 100 
Pl~lnc 8 • 35 15 48 
:\lalm rna 15 • 18 22 26 
Zeytin 15 • 29 J J • 45 
S:ıbun 24,5 25,5 3()-

SEBZELER 
İnce b iber 8 . 10 10 
nırınızı biber 3 
llanıc 2 . 3 
l'rıı.ııa 1 • 4 3 
LA hana 3,5 4 5 
l'aprıık 10 15 
Pataıe. +5- 6,5 9 
Sofıuı 5-5,5 . 6 
Kereviz 6-5 7,5 
'l"etU domataı 35 5 

YEMiŞLER 

Ayva ekat. ekat. 6. 8 10 
Aj'\-a birinci 5. 6 6 
Aj'\·a Udncl 3 • 3,5 5 
Nar ekat. ekst. 6 7,5 
Nar ikinci 4 5 
Elma Karadenh 4 - 5-6 5 
Elma Sapanca 5 7,5 
F.lma tl'n,.. 4 - 5-9 5 
ü:ıUm ııtyah 7. 15 17,5 
l\landallna 5 3 2 
Portakal 5 5 1 
C C\'IZ ı 1 • 18 12,5 
Keatane &8-10 10 

f 
l\lo~ula 3-3,5 5 

JJI AH R U KAT 

Odun (çeki) 250-385 
K.ömllr 2,5 3,5 
Kok 
88ml lrnk 21 

- -~-· 
At.At'U~K1 ~ ' 
AtAFP..lNGA 

VJEl~IElk 
~rfiirııtt 
Ki TABI 
ber°Qf1nplıecek ~ 
yQ:melduin ~ totlıtonr> 
y~p•lllor-Tn"ı_~ kltabdo 
bul"c!kıını3. 
• st~ .-c.. -, 1 V:i• 
UUc LAE 1( TAR~I 
a~ora caddesi nQ 1 S::J 
, ı t °"' ""' D • 1 

1,5 
2,5 

50 

12,5 
5 
5 
5 
1 

20 
12,5 
7,5 

12,5 
7,5 

15 
7,: 
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
25 
5 
7 

20 
15 
7,5 

4 
4,5 

Fiyatı 100, ciltlisi 125 J:cııruttur 

Kenan Huldsl 

Bir yarasa 
Bir kıza Aşık oldu 

Yltkında kitap halinde 
çıkıyor 

HABER - :4.kşam postası 

~~~~~·~~·~l~~~-~~~~~.~~~~~·~~·~~~~~L~l~~~-ı As~ SAR~BERNARD~ dUnyanınenbUyUk sahneleMyıldızı 
E Li S A B ET H B E R G N E R PEPO 

Ermenice opereti görmek için ancak Uç gUnUnUz kaldı. 
istifade ediniz. 

T CJ R K Sinenıası 

Yarın ak,amdan IUbaren 

ı SARAV Sinenıasında 
gösterilecek olan 

CMRCIMCE SE iM 
Hlmlf: Bu fllm, ba,ka hiçbir sinemada gösterllmlyecektir. Pek mUasslr Fransızca sözlU mm inde slzf, güldürecek ve 

1 

ağlatacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [llveten: Noel için bir renkl i SILLY SENFONll Bir har;ka: 
D88-88'882m8888880J NOEL GECESi ve Paramount Jurnal manzarararı arasında: 1 cove karNeö ms;mE~ii&L. 1-- . A•:ı•:Y• -lnglll:• adasın~ak~::bol maçı ô 

tXlburun damlasıdır. Fiyatı: 30kuruş. ' lndlStan ahra 8 1 
0•888888880 

ım~oo~nııınmıınnı~ın11ıınıını~~ D i K K A T imBlllWlll[I 

A_ ! n'!!! § iyi kr!!idir. )1 1 
Umum satış mahalli: Şark Merkez 1 
Ecza deposu. Fiyatı: 50 Kuuruşt:ur •• 

m11111R111111•lllllBlllllllllllll~ınımı.-111i 

10 ve 15 liraya 

Kışhk palto ve 
pardesü 

20 ve 25 liraya 
ısmarlama kostüm 

Safi yün müntehap çe~itli yerli ku· 

maşlarımızdan en son moda iki prorn 
temiz·malzeme iyi iş yapılır. 

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

,-Telli Turna--.. 
TELLi TURNA 

TELLi TURNA 
Görülecek büyük Operet 

iıı~nbul Belediqcıi 
~ehir1i"yatrosu Bu akşam saat 

111111111111111 HÜ~::~I 

Llll Yazan: 

Reşat Nuri 

111111111 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERET) 

Bu akşam 
20.30 da 

TELLi TURNA 

Beklenen 
Büyük Operet 
Yazan: Mahmut \ t.;h:i. Müzik: 

Sezni ve Seyfettin A~af. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 
Fiatlar: 33-50-60.75.100 Loca 400-300 

Operatör Dr.J 

Deni~:!!!si ~~r~i Sefi 

Diş Tabibi Kemal SUf\I 
isti ki Al caddesi 

No: 322 
( Bevo{llu Yerli 1 
Mallar Pazarı 

üstü ) 

r 

,,,,_.- - ·-

' 

BUGON 
KUMBAllA-SINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

, 

' 1 
edi e · i 

Milyonlara mal olmuı 
muazzam tılm. t(J binlerce 
figüran , binlerce fi). en 

canh bir mevzu •• 
Baı rollerde: 

RONALD KOLMAN 
LORETTA YUNO 

(Fransızca sözlü) 

Cuma ak,amı 1 PEK 
sinemasının en büyük 
muvaffakıyet haftası 

olacaktır. 

·yA~IN 
CEK DEFTEtlİNE' 

iMZA ~TAN 
&OYdK EL 

OLAC~KTIR 

Necip B. ıtriyat fabrikası mamulatından alınıı 
Gayet ucuz zarif ravant:aıar, koionyalar. pudralar, rujlar, kirpik 'l:uvaıetteri, biryant:inler. bilcümlB 
yerli ve Avrupanın büyük fabrika maı ~arı ve tuvalet: takımları bulunur. . . 

Deoosu: Eminönü Necip Bey ıtriyat: mağaza•' . . . 
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Jo - Luiz, Paolinoyu 
nasıl d6vdü 

Jvlaçta, S eski dünya 
Şampiyonu bulundu 

L.._ Aylardaoberi sabırsızlıkla bek • 
~n Joe LouJs _ Paulino maçının ni· 
.. 1et 13 birincikinunda Nevyorkda 
>lprJdığmr ve zenci boksörün dördttn. 
~~vuntta galip ilan edildiğini telgraf 
~'tadisi olarak vermiştik. Bugün ge
~ Avrupa gazetelerinde bu mühim 
~ dair bir çok tafsilat vardır. Bun 
ltl'J aşağıda yazıyoruz. 

Max Baer'e karşı kazandığı son 
lllrlak galibiyetten sonra dünyanın 
her tarafında şöhreti f evkalide ar _ 
tall zenci boksör Joe Loui.cı'nin Pauli. 
llo ile yapacağı müsabakada muhale -
~ galip geleceğinden herkes emin 
•lınakla beraber bu galibiyeti ne su. 
!'etle elde edeceğini merak ediyordu. 
~ltılino'yu bugüne kadar kimse nak • 
ltt edememişti. Acaba hitbir boksö · 
~ muvaffak olamadtğı bu neticeye 
"UllS Aleminde bir harika olarak yeni 
,_rlıyan zenci boksör vasıl olabilecek 
ıııı idi? 

Birçokları lspanyol boksörünün 
fe Max Baer gibi zencinin dehşetıi 

Joe ıouı. 

;llınruklan karşısında dört ravunttan 
~la dayanamıyacağını ve onun iki. 
~ine uğrıyacağını iddia ediyor \'e 
L ttA bu hu9usta bahse bile girişiyor. 
~dı. Maçın neticesi bu tahminde bu· 
~anlara tamam ile hak n~r dirdi.Koca 
~nyol ltokstirü de 12 dakikadan az 
1' rnftddet zarfında naka,·t ile mağ. 
~lretln ilk defa acısun tattı. Gele • 

rnaçın tafsilahna: . 
-. ~evyorkda Madison SQuare'de ya· 

lan b~ mühim maç büyük bir alaka 
~ndırmrşb. Müsabakanın gece saat 
~ birde yapılacağı ilan edilmiş ol -
~u halde yer bulamamak endişesile 
'a tciler maçın başlamac;ından bir iki 
Ilı at evvel tribünleri hınc-ahınç doldur 

11Mu • 
.:erirciler arasında Nevyorkun yük. 

11._ lbahafiline mensup birçok simalar 
~rı dikkati celp ettiği gibi bütün 
t-. ler bilhassa en önde yanyana o • 
'l'aıı beş kişi üzerinde toplanıyordu. 
~lar bir zamanlar hirfbirlerile bo
~ il şimdi de kardeş gibi hasbihal 
'f>teıa beş eski dünya bok~ şampiyonu 
~ Qaltısey, Tuney, Carn,.ra. Şarkey, 

eUrıg idi. 
~ Bunlann içinde Alman boksörü 
~ling mBstakbel hasmının dövüş 
~ l'tll Jtakkında fikir t"dinmek fçfn 
~ bu maç i~in ta Almanyadan kal. 

tel mitti. 

Yalnız !>ugün dünya şampiyonu 
Bradok neden ise gelmemefl tercih 
etmişti. 

Maçtan evvel tartıda Joe Louis 
91 kilo; Paulino da 93,800 kilo gelmiş
lerdi. 

Maça tam illn edilen saatte ha • 
kem Artur DonoTan'nın idaresinde 
başlanınca etrafı derin biı· süktlt kap. 
lam ıştır~ 

Gong çalar çalmaz her Od bok -
sör de köşelerini ağır adımlarla terk. 
etmişler ve el sıkışarak maça başla • 
mışlardır. 

Bütün bu devre zarfında her iki 
boksörün harekih Adeta rallnti de -
nilebilecek kadar ağır geçmiştir. 

ikisi de biribirini gözetliyor gibi 
idi ve mücadeleye girişmeden çeldnf • 
yordu. Joe Louls bu devrede hasmına 
doğru hafif b1r kaç yumruk indirmiş
tir. Paulino başını yumroklannın ar
kasına saklamış iki bilkltlm bir tarz • 
da dövüşüyordu. Birinci devre bu şe
kilde bitti. 

lldnci devrede çarpıpıalar sıkı ol 
mağa başlamıştır. 

Joe Louis hemen hilcoma geçmiş. 
tir. İspanyol boksöriintln yilzilnü ta • 
mamfle kapatmuma nfmen Joe Lou 
Is bir kaç boşluk bularak hasmının 
yüzilne mkı bir sol krofe indirmiştir. 

Elde ettiği bu neticeler üzerine zenci 
boksör meşhur olan sat operktitünü 
şimşek süratile indirmek istemiş ise 
de buna muvaffak olamamııtır. Çün· 
kft Paulino daima tedaffJI nziyette 
ve kendisini kollıyarak dövflftlyordu. 
Maahaza bu devrede lspanyol da has. 
ilinın Yftztlne birkaç yumı'Jllc fndfft -
bilmiştir. . 

Üçüncü ra,·untta Paullno hücuma 
geçmek istemiştir. Fakat zenci bu hü
cumları savdıktan sonra elln alarak 
hasmının yüzüne şiddetli kroşeler in
dirmeğe başlamıştır. Paulino bunlar. 
dan kurtulmak için vtlcut vilcuda gir· 
mek istemiş fakat zend buna imkan 
vermemiştir. Bu denenin aonunda ls. 
panyol boksörünün sol ka'1 yanlmış. 
tır. 

Dördüncü ravunt başlar başlamaz 
bir kaplan çevikliğiyle köşesinden 
fırbyan Joe Louis hasmına müthiş 
bir sağ kroşe indirmiştir. Yumruğun 
tfddetile fena halde sarsılan Paulino 
düşmemek için iplere sarılmış ve güç
Jilkle kendini tophyabilmittir. Bunun 
üzerine Joe l.ouis hasmrnı bir yumruk 
sağanağına tutmuştur. hpanyol bok
sörü fırtınaya tutulmu' bir yaprak 
gibi ne yapacağını şaşırmı§<tır. 

Yarası bütün bütün açılmı_ş kan 
akmağa başlamış ve hali acınacak bir 
şekil almıştır. Hasmına 'umruk sa • 
vurmak şöyle dursun kendini müdafa. 
a etmekten bile Aciz kalmıştır. lşte 
zenci boksör bu aralık hasmına her -
kesin dilinde destan olan o müthiş 
üperkütlerinden birini indirmiştir. 

Paulino sendelemiş, yr,• düşmüş n 
iplere sarılmıştır. Yüzü kan içinde 
kalmıştır. 

Hakem bu vaziyet karşısında Pa
ulinoyu teknik nakavt addederek maçı 
durdurmuş ve zenciyi gal!p Uan etmiş 
tir. 

Paulino karara itirnz etmek iste. 
miş fakat kendinden geçmiştir. Süvan 
yörleri onu kaldırarak ringten aşağı 
indirmişlerdir. 

İspanyol boksör ancak 20 dakika 
sonra ayılabilmiş ve ilk söz olarak bir 
daha ringe çıkmıyacağını ~ylemiştir. 

Maçta 150 bin dolar h:uulat olmuş 
tur. Bur.un yüzde kırkım Joe Louis 
yüzde yirmisini de Pau~inP almı,tır. 

Maçtan sonra Joe Louls gazeteci. 
ler kısa bir mülakatta bulunarak 
menejerinin ta'·siyesi v~çhile ilk ra -
,·untlarda sol ile çahşt?tını ve dör -
dftncü ravuntta işi kısa kesmek için 
hücuma geçtiğini n sağ1ı•: kullandı • 
ğını aöylemittir. 

HABER - ~ postait 7 

Ko~o 
Yedi bin senelik tarihimize alt güzel bir piyesin 

sahneye konulması münasebetile 
Şehir Tiyatrosundan ayrlldıkları için adeta 

afaroz edilen eşsiz iki sanatkar hakkında 
birkaç söz ve bir temenni ... 

Şeh7.&debaşındaki Turan tiyatro
su evvelki gece tanınmış yazıcı isken. 
der Fahreddinin "Sumer Kızı,. isimli 
eserini sahneye koydu. lskender Fah. 
reddin evvelce tarihi roman halinde o· 
lan bu eserini, halka tarihi duygulan 
daha yakından aşılamak için üç per -
delik bir tiyatro şekline getirmiştir. 

Eserin mevzuu yedi bin sene evvel 
Dicle ve Fırat nehirleri boyunda bti -
yük bir medeniyet kuran Sumer·ıerin 
zamanında geçiyo: ve çok meraklı, se
yircileri heyecanla süriikliyen bir vak 
ayı anlatıyor. 

bizim memlekette sanatkarların hey
kelleri dikileceği zaman en başta bu 
hakiki artistin heykelinin dikilme ; 
U\zımgeldiğine inanıyorum. 

Hadi: Onu Şehir tiyatrosundan 
Hadi: Onu Şehir tiyatr~undan ayrıl 
dıktan sonra ilk defa gördük.Hadi için 
Şehir tiyatrosunda iken yazdığım bir 
yazıda "istikbalin en büyük artisti,. 
demiştim. Ustat Galip de o zamanlar 
bir konuşmada istikbal için en büyük 
artist olarak Hadi ile Samiyi göster
mişti. 

Hadl ondan sonra Raşit Rıza ,.e 
Halide ile birlikte Şehir tiyatrosun • 
dan ayrıldı. lstanbulda, Ankarada 
muhtelif yerlerde çalıştıktan sonra 
şimdi de "Sadi - Naşit - Halide,. 
grupunda oynuyor. Piyesteki rolü kı· 
sa .. Fakat bu kısa rolde bile o kadar 
muvaffak oluyor ki, yalnız bu par -
çaları görmek için piyes seyredilebi • 
lir. 

Ne yazık, ne yazık k~ bu heyecan 
ve istidat dolu genç Şehir tiyatrosun. 
dan hariçtir. Şehir tiyatromuzda kuv. 
vetli genç sanatkar yok. Talatın "To· 
hum,, piyesinde Muhsin ve Galibin 
karşısında ne kadar zayıf kaldığını 
gördük. Şüphe yok ki Avni ile Sami 
çok i;ti, fakat kafi değil .. Niçin Hadi 
de bunların arasında yer almasın? 

Evet bizde pek ender yetişen bU-

çok dersler ,·eıir. Mesela Şehir tiyat. 
rosundan "Habibe Molla •• olarak ayn 
lan Halide şimdi Pişkin tryze olmuş. 
tur. Bu, muhakkak ki bir ilerleyiştir. 
Ye zannedilebilir mi ki E•·tuğrul Muh 
sin Rusyada, Avrupada maceralı ha
yatlar yaşamamış olsayd: bugünkü 
derecede olgun olabilirdi? Asla ... 

Bugün Galip de, Muhsin de, Ney··ire 
Neyyir de hissiyatlarına kapılarak 

Şehir tiyatrosuna yalancıktan i tifa • 
larını ,·erseler,bu sanatkarlar da :ıtııa 
caklar mı? Ne korkunç, r.e tüyl<'r ür. 
pertici ihtimal! Halide ile Hadi <'ğer 

ff alide )11k bir sanatkarı körfoşmeğe terket. 
mek. ıııanat ve tiyatro namına hakiki Ertufı'ol Saadettin 
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Da mena sahneye konmten tçtne bir cinayettir. Gerek Htai, ve gerekse hakikaten bir hata lşl.-mişseler bu • 
mtlzik, revü ve dans da llbe edilmek Halide muhakkak surette yeniden Şe- nun cezasını kat kat çekmişlerdiı-. 
suretile daha zevkli ve kolay bir şekil- hir tiyatrosuna ahnmalıdırlar. Zaten bugünlerde Galibin jübile. 
de seyredl1mm temin edllmffti. Sanatkir demek heyecanlı, hissine si de yapılacak. Bu münasebetle bü. 

~ n heyecanına kapılabilen adam de- tiin sanatkarların tekrar bir çatı al -
mektir. Onun için dünyanın her tara. tında toplanmaları da çok güzel bir 

Eser umumiyetle iyt oynandı. De- frnda sanatkarlar bir takım macera - hadise olacaktır. Ve herhalde Galip de 
kor ve elbiseler dt fena değildi. Eğer lara atılırlar. Odun gibi disipline bağ. on iki yıl birlikte ~alıştığı Halideyi, 
lnlnr ~ı ç ':J'• Si -rin blnd lı ta§ gibi duran ve fPlnf çeliince kol. ve en çok beğendiği genç artist Haiiif[~ 
tutuk oynandıfı söylenebilir. Bunan lannı ve bacaklannı ullıyan adam jlibilesf mlinasebetiyle yanında gör • 
ela sebebi herhalde ilk temsil ollft&SJ sanatkar değil, kukladır! mek istiyecektir. Ve bu müracaatını 
ve artistlerin ro11erini iyi ezberleme - Fakat bir sanatklr yaptığı işin da sanatkarlan himaye etmekle ta • 
miş bulunmalarıdır. Diğf!r temsillerde yanlış olduğunu anlayıp geri dönmek nrnmış lstanbul belediye reisi herhal
ba kusurun da ortadan kalkması bek· istediği zaman sanat yuvasının kapı- de reddetmiyecektir. Uöylclikle bazı 
Jenebilir. Jan ona karşı açılmalıdır. ln~nhk. geceler yarıdan ziyades: lıoş kalan Şe. 

Bu şekilde halka tarihimizi gös _ sanatseverlik, hattA memleketseverlik hir tiyatrosu da eskisi giM dolar.ak, 
terecek, ve propaganda edecek eser - budur. Yapılacak en doğru hattı hare- ve Türk tiyatro sanatine yeni bir hız 
Jerln oynanması şüphe yok ki bizim ket bu iki sanatkan vakit geçirmeden gelecektir. 
için ~k lüzumludur. lskender Fah- tekrar eski yuvalarına atmakhr. Hem Naşlt: Bu çok kunetli halk tiyat. 
reddlrifn bu yolda yaptığı ilk deneme mademki bu tiyatro yarı resmi bir rosu sanatklin (Sumer Kızı) piyesin
muvaffakıyetll olmuştur. Bunun gibi müessesedir, bunu yapmn..ı;ı vazifesi • de çok sempatikti. Yaptığı en küçük 
halkı sıkmryacak, onu hem eğlendire- dir de.. hareketlerin bile halk tarafından al _ 
cek hem de tarihi bilgill•rini arttıra- Halide: Şehir tiyatrosundaki ye- kışlarla karşılanması muvaffakıyett. 
cak piyeslerin çoğalması çok faydalı· ri hali uçurum gibi }lJ~ kalan ar • ni gösteren en büyük detitdir. Ece Bil 
dır. Ve bu denemeden sonra lskender tist •. On iki yıl saçını süpürge edip ge rolünde Suat, güç rolünü başardı. 
Fahreddinin daha muvaffakıyetli ta- çahştrğı yer şimdi ona kapalıdır.! Ecenin nedimesi Saadet, gündüz ro • 

Neden? Çünkü o da "daha iyi kapı Jünü yapan Jozefin, Tan rolünde Ha. 
rihl tiyatro eserleri yazmasını bek • bulurum,, dı·ve Qehir tı"'-·atrosundan ı·ı, A l"' d ll kk d ff ~ ,J ~ ,J ı mon ro un e a ı a mu,·a aa 
leriz. Dün tiyatroyu hmrahrnç dol- ayrıldı. Halbuki yukarı.ıı- da dedı·~im ld 1 E d ·· ı· i ·~ 6 o u ar. :.n sonra şunu n soy ıyey m 
duran halk da bu eserden çok mem • g·ıbı' bı·r sanatka·r her zaman h1-1erine k' b b · lt .:ıı d h ü U9 ı u eser u şeraıt a tn<ıa a a m • 
nan kalmıştır. kapılabilir. Ve bu hareketi sanat na • kemmel bir surette temsil edilemezdL 

Gelelim işin temsil tarafına: mına cemiyet tarafından affedilir. Bu tariht Te güzel e.cıeri herkesin 
Bu eaerde dört büyük sanatkar rol Bu ayrılış hareketleri ayni za - görmesi lazımdır. • 

almış bulunuyorlardı: llurufu heca manda sanatkin yüktJeltir. Ona bir Murat SERTO(;LU 
sırasile Ertuğrul Sadettin, Hadi, Hali -----------------------------
de ve Naşit.. Bunlan birer birer tahlil 
edelim: 

Ertuğrul Sadettin: Başından en 
çok macera geçmiş sanatkAr ... Sene -
lerce Anadoluda gezmiş. her türlü 
maddi, manevi felaketler atlatmış, 
sefaletler çekmiş, tahtalar üzerinde 
yatmış, aç kalmış, ceketini satmış, fa. 
kat, fakat bütün bunlara karşı, bü • 
tün bunlara rağmen yılmadan çalış· 

maktan n halka sanati aşılamak ve 
tanıtmak mücahedesinden geri dur -
mamış bir adam .. Ben Anadolunun 
pek çok yerlerinde gezdim. Şunu söy. 
Jiyebilirim ki Ertuğrul Sadettini gör
memiş, ve tanımamış hiç bir şehir ve 
kasabaya tesadüf c!medim. 

Anadolunun her tarafındaki halkev. 
!erinde, amatör ve profesyonel sah • 
nelerinde her zaman bir iki Ertuğrul 
Sadettin bulabilirsiniz. Cnıu sahnede 
görmüşlerdir. Tıpkı onun gibi konu -
şurlar, onun jestlerini taklit ederler. 
Ve halk onu gördüğündenberi sahneyi 
sevmiş, tiyatroya ahşmı~trr. Muhak -
kak ki tiyatroyu memlf'kete yaymak: 
tanıtmak hu&tt~:m~n hi~ bir artist Er. 
tuğrul Sadettin kadar çalışmamıştır. 
Bunun için kim ne der~ desin ben. 

Pariste teşkil edilmiş olduğunu eı•velce tafıİUitUe haber ı·erdiğinıiz "su altın• 
da kulübü,,nün reisi Jan Penlöve geçen qün kulüp meru:iiıd<' kendi icadı bir 
tüf eğin tecrübelerini yapmıştır. 

Bu tiilc.'-.: deniz altında balık avlamak içindir ve bir balığı b<'ş metreden öl. 
dürm.i'ldcdir. Res;mde tüfeğin mucidini ,UJft>ği r'f? balık f"klindeki hedefi Ue 

görüyoraunuz. 
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"Bugünlerde aiz bana hep an · 

nemi hatırlatıyorsunuz. Buraya 

evime geliyor gibi geliyorum.,, 

Bu söylediği §eyler biraz doğ

ru idi. Rabia me\'Zllu değiıtirdi. 
"Bu haf ta olan feylerin en iyi 

sini henüz söylemedim. Şamdan 

dün uzun bir mektup aldım.,, 

"Ya, aman okuyalım.,, 

"Penbe teyze ile konağa yolla· 
dım. Hilmi Bey hakkında çok 
havadis var. Mektubu Vehbi 

Efendinin bir ahbabı getirdi. Tev 

fik Hilmi Beyle oturuyormuf. Pa · 

zarda bir dükkan kiralayacak 
Karagöz oynatacak. Bunlar hep 

yeni masraf. Bir deri takım isti. 

yor, dükki.n kirasına ihtiyacı 

var. Bu saraydaki ders tam ye· 
rinde .... ,, 

Şimdi Rabianın gözleri ona 

yaılı yatlı bir iyi dosta kartı his· 
sedilen minnetle bakıyor. Pereg· 

rini ayağa kalktı. Dükkindan Ra· 
kımın sesini duydular. 

"Rabia; nerdesin?,, 

Rabia da kalktı. Cevap ver· 

meğe vakit bulmadan cüce zen
biliyle mutfağa girdi. Keyifliy

d i. Sarı ı§ıkta bir sirk cüce· 
sini hatırlatıyordu. Buruşuk ya. 
nııklar1 kızarmq, açık gözleri pa · 

rtl parıl yanıyor, ahini sank ar

kaya atılmış. 

''Oh oh buradasınrz ha. Ben 
de uskumru aldım. Kendim k :· 

zartacağım. Ne olur kalın beraber 

lokma edelim.,, 

Peregriniyi orada buldu-
ğuna sevinmişti. Daima etrafına 

neş' e saçan bir adam. Kızın ya 
nakları al al, gözleri birer yıldı'l. 

gibi. Kim bilir deli gavur neler 

anlattı 1 

Peregrini kalmadı. Rakım. 

cübbesini attı kollarını aıvadı. 

Penheyi yemeğe beklemiyecekler· 

di. Hanrmefendinin alakoyacağın 
dan emindiler. Çingene o gün 

koynunda mektup, azametli aza-
• 

metli konağa gitmiftİ. 

Ümirienmişti. Rabianın mektu
bu yollamaıı biraz yumuıadığına 

delalet ediyordu. Belki de düiü· 
ne gider. Y aıasın "Lohosa hoca,, 

ya götürdüğü horoz. itin ucunda 

yalnız mercan küpe değil kırmı · 

zı canfes entari de var. Hele 
Rabianın son günlerde hali. Ar-

"Methur Hafız olursa bet lira Aslan Turgudun horultusunu işitmişlerdi. Pol~S 
kadar alır.,, h f • • "M 1 k d h h t: 

"Bana o kadar vermezler de- a ıyesı: es e aşımız yorgun veya Ut Saf 01
1 ğil ::'~!İki de d&ba fazla. Sendeki Olm.ah~l~f,, diyerek, ka~IY~ klfmily8 karar Vermişti 

1k' d ., Polıs hafıyesı Tomson, Aılan Anahtar, delığın ıç tarafından so- nın önünde dolaşıyordu. • 
ses ım e var·" r Turgudun odasında ııık görünce, kulmuı .. Kilidin üstünde duruyor. Tomson ikide birde sönen P .. 

"Doğru.,, otele girmekte tereddüt etmemiı, Belli ki içeride biri var. posunu bir daha yakarak, parııı•' 
Kanaatle söylüyordu. Perer ti. 
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Direktör eğildi.. İçeriye baktı: ğınm ucllyla kapıya dokundu: 
rini gibi ünlü bir ıan'atkar da -Cim, hakkın var! Bazan göz - Evet ... Yanılmıyorsunuz! - Dostum, uyuyor musun? 
ayni şeyi söylememişmiydi. lerinin, kedi gibi, karanlıkta olup Ve bu .sözleri söylerken benzi Biraz bekledi ... 

"Beş yüz kuruıa deri bir kara· bitenleri gördüğünü inkar etmem. sapsarı oldu ... Fakat, o akıam Ars Cevap veren olmadı. 
Buna çok kere tahid olmuıumdur. lan Turgudun o'tele gelmediğin- Eskisinden daha sert bir ~ -göz takımı al mır değil mi?,, 

"Elbet.,, 

"Ben artık yukarıya çrkacaiım, 

§u mevluda bir daha l>akayun.,, 

Diyerek, memurlarla beraber den o kadar emindi ki.. ruıla kapıyı sarstı : , 
kapıyı açtı.. Otelin alt salonuna - Bu gece yazıhanemin önün· - Sizi rahatsız etmek mecburt• 
girdi ve methallere birer memur den bir dakika bile ayrılmadım, yetindeyiz. Kalkınız .. Ben TonısO~ 
dikerek: Miıter ! ve arkadatları sizi görmeje ıe 

Rakım mangalı çıkardı. Kızın - Dııarıya hiç kimsenin çık · Diye mırıldanarak merdiven- dik. 
önünde iki büklüm merdivenleri masma müsaade etmeyiniz! lerden aıağıya inmeğe baılamıftı. Tomson bu sırada kulağını~· 

Diye emir verdi. T omıon otel direktörünün arka. pının kanadına yerleıtirmif, diııll' tırmamrken arkuma insan esva· 

bı giymİf bir maymunu hatırlah· 
yordu. Odada li.mbayı gene o 

yaktı. Rahleyi mangala yaklqtır 

Saat tam yanm olmuıtu. sından bir memur göndermeyi ih· yordu. 
Otel sahibi, gece yarısından mal etmemiıti. Hafif bir horultu ititti... 

sonra, otelinin ıivil memurlar ta- Cim sevinçle söyleniyordu: Gülümsedi ... 
rafından baııldıiını ıörünce ıata -Aralan Turgut içeride yatıyor. - Uyuyor. Kapıyı biraz dıabl 

dı, üstündeki mumları yaktı. Ra- lamıftı. O zaten sessiz çalıtmasmı seven tiddetli çalmak lazım. 
bianm namaz bezini batma örtüp Tomson ilk önce otel direktö · bir adamdır. Kimseye ıörünme· Ve gürültü perde perde 1~· 
oturmaımı bekledi. Kız mevlU- rünü sorguya çekti: den odasına girip yatmıf. Bundan sel dikçe, etraftaki odaların mütl' 
dun san yapraklarını çevirirken, 

"Ben de ıuracrkta otursam se

ni dinlesem.,, diye yalvardı. "Hiç 

sesimi çıkartmam, seni f&tlTt· 

- Aslan Turgudu kaç günden daha tabii bir ıey olur mu? Direk- rileri birer birer uyanarak dıprıf• 
beri tiddetle aradığımızı biliyor- törün her mütteriyi görmesi ıart fırlryorlardı... . 
sun! Onun otele hangi saatlerde değil ya... Memurlar, pijamalarla korV 
gelip gittiğini neden sakladın? Direktör yazıhanesine indi.. dora çıkan müfterileri odalarııı' 

Otel direktörünün gözleri fal Odanın anahtarı yerinde yok· göndermeie çalııırken, Tonıt0SS. 
mam.,, tafı gibi açılmıfb. Ellerini kaldr tu. direktöre sordu: 

"Amma ben burada ci&ara 'du- rarak: - O halde Tomıonun hakkı - Kapının kilidi ıailanı 11'~ 
maru istemem amca•,, , , - Vallahi onun yüzünü · da· var. Ben dalgınlıkla, onun ote\e dır? 

"Olsun.,, " biliye nazırına yemeğe gittiği gün geldiğini görmemi tim. - Kırmak niyetinde misi11iı 1: 
Gene bir maymun fibi beyez denberi - 16rmeaim. Benim zabı" Ve elini başına vurarak: - Baıka çare yok .. Gece 1ıart 

patiska örtülü uzun yan minderi· tadan saklıyacak biç bir sırrım - Ah bu uyuklama adetim bütün otel halkını rahauız etırıe~· 
ne tırmandı, kötesindeki kırmızı 

basma ıilteye bir dizini dikti otur
du. Ayrık gözleri Rabiada, bek

ledi. 
Vaktile Peregriniye dediği gi· 

yoktur. yok mu? Hayatta bana çok ıeyler tense, bir kitinin rahatıni kaçır 
Tomaon ıert bir bakııla direk" kaybettirmittir.. mak elbette daha muvafıktır. J4tf 

törü batından topuiuna kadar süz Diyerek homurdandı.. Tekrar laıılıyo; ki, meslektaıımız ya çoJı 
dü.. Sonra ağzındaki piposunu telatla yukarıya çıktı. yorgun ... 
yakarak bağırdı: - Aff ederainiz, Mister Tom· Cim, uıtaaının sözünü tamaoıl•• 

- Haydi öyleyse önümüze son! Kabahat bende imit. Anah· dı: 
bi, dini ayinlerden sılulır, adeta düt·· Sana Aılan Turgudun nere- tar yerinde yok. O, ben uyuklar· 
ürkerdi. Fakat mevlud müstesns. de yattıiını göstereceğim! ken gelmiş olacak.. 

- Yahut çok sarhoftur ... 
Ve odanın kapısına dayannııll' 

O halk dilinin ıaheser olan bu do· 
Direktör merdivenlerden çık · Cim gögv sünü kabartarak kapı· batladılar. (Devamı vot~ 

ğum şarkısı onu bir binlik rakıdan 

daha çok, daha içinden gelen bir 

ıarhoılukla mestederdi. Rabianın 

sesile dinlemek için cigarumı fe
ci. etmek o kadar kolaydı ki. Hem 

de, gene Peregrini gibi, Rakım 

da, batında beyaz bir örtü, iki 

mum alevi ara11nda görünen Ra· 
bianın, eti olmıyan ilihi bir tema· 

ıa olduğuna kanidi. Kimsenin 

onun kadar güzelliğe kartı yüre· 

ii yüfka olamazdı· Fakat kimse 

mağa baıladı. T omson da direk· 
törün arkaımdan çıkıyordu. Cim 
biraz daha geriden geliyordu. 

Direktör merdivende • T omso
na itittirerek . kendi kendine ko· 
nuıuyordu: 

- Ammada belalı bir müıte • 
riye çatmııız. Kendi bir haftadır 
meydanda yok. Odasının anahta. 
rı çekmecemin üstünde asılı du · 
ruyor. Onun odasına girip çıktı · 
ğını herkesten önce ben görece · 
ğim. Demek ki benden önce gören 
feytanlar da varmıt ! 

heyecanını, zi.fını onun kadar ıa· Aılan Turgudun yattığı odanın 
önüne gelmiılerdi. ka, alay arkasına ıizliyemezdi. 

Halbuki Rabia onun mevcudi· 
Direktör büyük bir emniyetle 

elini kapının sürmesine götürdü: 
yetini derhal unutmuıtu. Zihni _ itte .. Görüyorsunuz ki, ka . 
mevludu yeni bir makamda, keır 

di bulduiu bir uslôbla okumalı 
pı kilitlidir. 

T omson hiddetle sordu: 

Titiz artist 
Meşhur muganni Şalyapin 

Kopenhagda Favst operasını 
neden oynamamış? 

Danimarkada" Favat,, opera· 
sında oynıyacak olan methur Rm 

muganniıi Şalyapin bir habere gö 
re, her ıeyi yüzüstü bırakarak 
hiddetle Parise dönmüttür. 

Şalyapin, " Favat ,, operasın· 

da "Mefisto,, yani ıeytan ro?ünü 
oynamakla töhret kazanmııtır. 

Fakat Kopenhagda yaptığı pro
valar esnasında aktörlerden bazı· 
larını lüzumundan fazla küçük, 

ıün tekrar dönmüttür. 
Ayni mesele yeniden bat ·~ 

termit ve bu defa yerli muı..,.... 
ler, bairıtmağa batlamıılar ye.' 
nunla sahneye çıkmamak ittf'ıtsif 
lerdir. 

Şalyapin bu gidiıle " fav•~ 
operası oynansa bile, her tı-lbİ' 
kendi bildiğinden çok bqka . "
tekilde oynanacatını aöylenııt 
demittir ki: 

"Burada oynanacak olan opet~ 
tık hiç somurtmuyor. Tali yeni, dü!Ünüyordu. Bir zafer bir tevk 
den İstanbul bakkaliyesindekilere nağmesi bulmak lazımdı. Doium· 

- Bu kapının anahtarı nere · 
de? 

- Benim yazıhanemin önünde 
asılıdır. 

bazılarını iri bulduğu için sinirlen
mittir. 

Cereyan editi itibariyle pek me
raklı olan bu vaka föyle anlatılı-

dı•' herhalde entereasan bir operıı. I' 
Fakat maalesef bunu ben bi1JrJ11 ti 
rum. Tam 33 yıldır Guno'nun ( f 
ıerin bestekarı) " Fa vat ,, uıuJ 0 gülüyor: 

Rakım balıklan kızarttı. Siniyi 

fıazırfadı. Karşı karııya yemek ye_ 
diler. O, bir düziye anlatıyor fakat 

kız pek dinlemiyordu. Gözleri 

içindeki bir hayale dalmış gibi. 

sofrayı da Rakım topladı. Kız bu

laııklara yardım etmeği teklif et

medi· T enbel tenbel iskemlesin -

de oturdu cüceyi seyretti." Kahve 

içerlerken sordu. 

"Mevlud okuy,:anlara kaç para 

verirler acaba 111 

dan büyük zafer ki inatta var mıy 

dı? Vefat kıammı eaki ananevi 

teklinde okuyacak. Hüzünlü, ajlT 

tecvitli bir okuyuı. Onunla me§· 
gul olmak lazım değil. 

Gözleri acem basması sarı yap

raklarda, bir saat kadu mırıldan

dı, makamdan makama dolattı. 

Kapı kapı dolatan, arayan 
bir seı. Rakım onu, yolunu 

bulmak için yerlere vura vura gİ'" 

den körlerin değneğine benzetti. 
(Devamı var) 

-Fakat, ben beş dakika önce 
odada ışık gördüm. 

- Mümkün değil, Miıter Tom 
son! Siz sokaktan baıka bir oda · 
görmüt olmalısınız ! 

- Hayır. Ben maiyetimdeki 
memurlar, it ı;atına giderken, göz 
lerini yanında ta§1Tlar. 

Kapıyı zorladılar ... 
Tomson bu sırada gözünü ka

pmın anahtar deliğine koyarak 
içeriye bakıyordu: 

- lıte bak! • diye bağırdı. -

yor: . 1 
Mesele, b i.ı· prova esnasında 

bot gösterdi. Şalyapin, iki oyun
cudan birini oynadığı role nisbet
le haddinden fazla iri yapıldı bir 
diğerini iae, çok küçük buluyordu. 
Şalyapin bir ara, küçük boylu o 
lanı yakaladığı gibi bir iskemlenin 
üzerine çıkarmıt ve "itte bu bü
yüklükte olması lazımdır,, diye
haykırmı~tır. 

Ve tiyatrodan dehıetli canı ıı
kılmı§ olarak ayrılmıısa da, ertesi 

narım. Fakat burada hususi ıu::; 
te yapılmıf bir oyunla kartılatl .• 

aıt•• llk sahnede semaden inen Mat .;ı 
atede bir canbaz gibi iniyor. d~ 
ben oyun icabı salip önünde .. 'fi• 

ıerken, taganni heyeti ıüluf~I" 
Bundan batka provada herke• 
nuıuyor.,, ., 

Bir rivayete göre, Şal1~ı;:,. 
Kopenhaa'a geldiği zaman ı• 
yonda kimıe kartılamamıf. _,i· 

Son bir haber, ŞalyapiniD F 
se hareket ettiğini bildiriyor· 



2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambata) ve komprime. 

lerin Ozerlnde hallsliOini te~effül , 
• 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Başkanhğından: 

'1.K.N. .ACIRLIGI KIYMETi CiNSi EŞYA 
K. G. L. K. 

'31 1247tl 187. 1 Bir ,uzU ho,alı klfıt. 
'Yuünda yazdı etY• 20 - 12 - 935 G. aaat lıt de e&bf ıaJo . 

._.da ihaleleri yapılacaktır. lıteldilerin prtlanmıa mucibince et
~ almak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini ıöaterir makbuz ve 

enakile kanunen muayyen zamanda komisyona ıelmeleri ili.n 
(7921) 

En güzel Bayram ve Yıloaşı hediyesi · .. 

tiir R E V U E saatidir: .. ~"'(° 
~ 

ao aenellk bir t:ecriib• mah•ulQdOr. 

a.aitdalcl eaatcllerM Mtılıır 1 

.. JOihı'IHfa ı MISIRLI, latlkl&I cadd•I H8 
Galata' d• ı SAATCI M•V•R, TUnel oadd•I 29 

{ 

A. KQl,VAN, Sultan Hamam, Veni Cami 
caddeeı 4 

lai•,.lıul'd• ı VAKS•VANO~ULO 81ftAD•ftL8R, Bah
Qekapu, Arpacılar eokak 48 ve Slrkeot. 
Hamldtır• eokak se-so 

L. Dl.ARYAN, Slrkeol, Hamldl)'• eok. 20 
A•ka,.•tıe ı lllZA TSVl'hC. llanUl&r a.dd ... 8 

"••MelM a...-. Vlll,.uerlfttle 
Um,111" DeDOMI : fatan._..1. llahOe ICA&M. Tat Han 10 

~O - 12 - 935 cuma ıünü Oımaneli köprüsünün Rıpaj ameli-
1apdacatmdan mezkGr tarihte 8, 7 Ye 8 numaralı yolca trenleri 
darpqa Bilecik kıımı iılemiyecektir. 
~ sebeple 18 - 12 - 935 tarihinde Elizizden 19 - 12 - 935 

\ .. -:.ı de Fenipapdan çıkan 1007 ye 19 - 12 - 935 tarihinde Ada· 
~ pbn 407 ve Meninden çıkan 507 mımarab katarlarla deva· 
lı~lan 207/7 katarlara Ye 19 - 12-935 tarihinde lzmirden çıkan 
'i lratara Bilecik - Haydal'p&f& "Bilecik hariç,, arasındaki iıtaı· 

lr için 1olcu kabul edilmiy~ektir. (3682) (7895) 

' 'Lıla~mmen beledi 1erli old\llu takdirde 67780 Ye ecnebi oldu· 
k_ ~inle 38652 lira olan 700, 000 tane ıalYanize tirfon 30 ikinc: 
~ 1938 perıembe rünü aaat 15,30 da kapalı zarfla Ankarad& 
'binaamda ıatm alınacaktır. 
" 811 ite airmek iıtiyenlerin yerli oLhaiq takdirde 4638 Ye ec 
\... · olduiu takdirde de 2748,90 liralık IDUY&kbt teminat ile ka· 
~tayin ettiği veaikalan •• tekliflerini aJDi sün aaat 14,30 a 
'komisyon reiıliiine vermeleri lbımdır. ·, 
\..._ lartna..;eıer 180 kurut mukabilinde Aalrara •• Haydarpqa 
~erinde ıatılmaktatJır. (7804) 

'- lokomotif ve vagon ~liyatmcla kullamlmalıta olan idaremi· 
~t 2 mükerrer No. lu duba ile buna et olarak Japbnlmakta olan 
' chabanuı Üzerlerine dötenecek yol 30. 12. 35 pazartesi rünü aaat 
~ lta7(1arpqada gar binau da bilinde 1 inei iıletme komisyonu 

lladan açık ekıiltmeye konmuı tur. . 
~ ~ itin muhammen ketif bedeli 3358 lira 13 kunqtur. Bu ite ah'
~ latİJenlerin 251 lira 86 kwıqluk muvakkat teminat •ermeleri Ye 
~;' tf-. la kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü aaatine 
~ lromiıyona müracaatlan lazımdır. ''&ta ite ait ıartnameler kom~ır.o~dan paruız olarak daiıblaıak · 

. ,(7821) 

Yalnız lkf gününilz 

KALDI 
acele ediniz 

Ankara - lzmir 
Samsun - Mersin 

ikramiyeli safışfart/11 

Yüzde 100 
karınız v;Jrdır 

lstanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy - Beşiktaş ·-----
C>ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Vergiler 
Ekonomik ve Finansal kanunlar 

serisinden 1 ncl kitap 

Yazan Hakkı Y enlay 
(Sümer Bank şerlerinden} 

Bütün vergi kanualan 
1/ 10/ 935 tarihinde mer'i olduklara 
şeklide, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararlan, nizamname ve lzahname 
leri ile bir arada. 

Hususi ve pratik bir tunlf 
522 büyük sayfa. iyi klğıt 

R'-'ml neşriyat kadar ucuz. 

Fiyatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, al"llkat, mükellef~ 

lere, hukuk ve ticaret hoca ve 
talebesine büyük kolaylık 
Umumi te\'Zİ yeri: 

Ankara cnd. Hafta idarehanesi. 
Satlş yerleri: 

Ahmet Halit, ikbal, Ha~t 
kitaphanelert 

Göz hekim ı 
Dr. ~ükrü Ertan 

Babıili, Ankan cadde11 No. 60 
Telefon: 22586 

Sah günleri meccanendir .. 

\ r - ' ,.'il .-

36 BOY OK SAHiFE: yblerce örnek ve resim, ayakkabmhta ait 
bir çok yenilikler, renkli tablolar, kurumu n kooperatifi idare edenler ve 
daha bir çok faydalı yazılarla dolu 

Ayakkalıcıhk Kitclbı 
birkaç gfine kadar ~kıyor. Şimdiden Ayakkablcılar kurumundan iste

ylnls. 
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Satılık 

ev 
Cibalide Küçükmuıtafapaıa ha- -

ınam sokak 28 numaralı kirgir be
ton üzerine yağlı boya üç katlı al-
tı odalı, elektriği, suyu ve bahçesi 
olan ev satılıktır. 

Görmek istiyenler içindekilere 
rörüşmek iıtiyenler de Türkiy" 
Milli Sigorta Şirketinde Hamid• 
müracaat etmelidirler. 

.. . •. .. .. 

KANZUK 
l\1EYVA TUZU 

Yuriamuzun nefis meyTe aaare • 
lerne uzrrlanmıştır. Mttmull AT • 
rupa müstahzarlarını aratmıJaeak 
mükemmeliyettedir. 

Hazımsızlığı, muannit baldbas -
ları giderir. Fevkallde pr.ozla olda • 
fundan yemeklerden aonra ferahlık 

'" ttifr. 

Lıtanbul Tapu mOdUrlottlndea: 

Balatta Tahtamlnare mallalle n 
caddesinde en eski: 101 eski 148, 173 
yeni 148 sa11h dflkklnm yan hı.esi 

Todorf oğlu NJkoladan metrek ola. 
rak gayri milbadiller komisyonunca 
satılmış bu hissenin tapu kaydı buluna 
madığından aenetstz tuarrufata la • 
;yasen muamele yapılacalrndan bu his 
•ede tua1Tuf lddiasnıda bulanan mn 
eutsa 15 gtlne kadar Lıtanbul Tapu 
ıba'memurlafuna verahut 4-1-936 
cumartesi sana mahallinde tahkfbt 
yapacak olan tapu memmıma 93513&M 
numara ile mftracaatları nan olunur. 

Krem~ 
Metamorfoz 
Hakiki acı badem kremidir. Al 

mıt senedenberi bUtOn R°'7ad 
kullanılan bu krem dide çok ya 
rar, didin kirlerini, buraşukhdda • 
nnı, lekelerini, çillerfnl, ergenlik 
lerinl, sfviJcelerini izale eder. 

Çirkin çehreyi gUzelJeştfrlr ve fh. 
tiyarlan gençl~tfrfr. 

En eslct acı badem kremi. 

Krem 
Metamorfoz' dur 
TaJdlt Ye benzerlerini almayımz. 
Fiyatı her yerde 60 kuruştur. 

iyi bir terzi mı 
anvorsunuz 

işte size bir adres: 

• 
iHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkel< Terzisi 

•staabal • Yeatpostıne kırşısıadı 
Foto Nar yHındı l.etareı haaıaclı 

HABER -Akpm poeta;;;;n~---~~~--==----~~~U=l=LK=KANUN==~-~tm~~~ 

Bunlar söz deQll ..•• 
Faikiyetlnin dellllerldlr. 

...... ~ 

....... . .. ..... ...._ . 
~.· . .._. ....... .... 
~ ................ ..__, 
:-...........: ·~·, ...... ...... ........... .. ---........... ..... . .... .... , ., ____ " ......... _ . 

...._ -
.A'7J;.. "'\ . 
.;.ı,,-n--

1936 model 16 • 2000 metre 
Radyoya mahsus birkaç siparişvetakdirname 
··- Markoni'yl kalabalık önünde tecrübe ettik. Nnyorku MOllkoft"" kadar iyi aldık. Ben• laa71"9tte. 

Siparişimlzin iki mislini gönderme n1zl rfea ederls. C.- 8amau 
- Müıteriler Markonl i!tı bu derece 1 yi dinlediklerine h•11'•t edip bu Jdrmettn nerede bahmdatmnı 

eoruyorlar. Gönderdiğiniz. bütün malctneleri sattık. Telgrafla Terdllbnfz slparlfln slnderDmlf 
olduğunu ümit ediyoruz. A.P- A.üaa 
Uç seneden beri her tUrlü makineleri tecrtlbe ettim. Fü:at a11cak Mukonl'ntsl cUnledlktea .-ra 
ıblr radyo almağa karar verdim. Mlhendlıl A.P, ...ı.tanba1 
Çok radyo dinledim fakat hiç birinde Markonl'nUln mmlkl hmulyetbd glrmffba. ... ,..... 
hakikaten bir harikadır. Dr. M- htaabal 
Markonilerin gelecek sevkiyatm dan benim için 3) makine •JmDJL MUşterller ha)'l'&ll oluyorlar. 
Giaderdiğinizde telgrafla bildirinis :N- Ankara 

Ankara, Nurettin ve Şki. 
İzmir, A. Vetter, 

V. L V. L T. L 

V erealJ• aabf yerlerlı 

Samsun, C. Celil ve S. Kemal 
Eski§ehir, Hasan Alanya 
Buraa, lzak Şoef 

SIYU, Ali Rlza 
Antalya, Hacı Veli B. ler 

Zonguldak, M. Mahir 
İstanbul, SAHiBiNiN SESi, Beyof lu · Galatasaray merkezi b11ramda 

~mmmm111ımıuıınmnı1111m 

lsta.nbul asliye lldnd ticaret mah· 
kem esinden: 

Çarşıkapıda iplikçi hanmda 13 nu 
marada mukim Mehmet tarafından 

Galatnda Kuledibinde 18 numaralı 
sütçü dükkinı üstünde Dimltrf n ML 
nol ve Mağdallnf aleyhlerine bin beş 
yüz liranın tc-ıhsili için açbfl davanın 
yapı11\n muhakemesinde mtlddelaleyh. 
ler Dimitri, ve Manol, v*' Mafdallnln 
fkametgahlan me~hOl bulunmakla 
mUddeialeyhlere ilanen tebligat le -
rasma karar verilmiş ve muhakeme 
24-1-936 !mat 14 de bırakılmakla 
keyfiyet malumları olmak üzere na.n 
olunur 16-12-9:15 

:s .. ...... -... ········-···........ ---ı ......................................................... 
;! Diş hekimi 

I~ Ratip TürkoQlu lı 
•• n ı 

ı u Ankara caddeeı Meaerret H 
ı I==.::::~ .. ~~;_.:::;::;:::~.!~-~ .. Uı 

ı .ı\lavnor. 
ı 
1 Bat afnlan in · ~ 
1 ıan1 lflnden y0'(~ 

alıkoyarlar • · t Ve vücudiin6zde ufak bir alt' 
- hi11edersenfz derhal bir kate 

NEVROZIN 
alınız. 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farla yoll 

Ademi iktidar, belıeTtek)ili 

ve dermanaızlığa kar§ı Alm&D' 
ye..' da kiin Ste. Hormona 

A. G. fabrikumm 

G L A N D O K R AT l N'I 
kullanmak en emin ve müeJ!Sit 
çaredir. Her eczanede kutusu 

200 kuruştur. 
Türkiye acentuı: Z A M A N 

ecza deposu: lıtanbal 

Taksitle 
Manto ve tayyor 

ve roblar 
an ~ moda kumu • ına
dellerle glrlnmek lateren 
zevki ••Hm 8ult.nhamamın
ta Camcıbafı hanında birinci 
katta bir numaralı Lem•" 
!tanımın ••rmln terzlllanr 

elnl anrftflenfllfl"alnler. 

Basın 
kurumunun 
çıkardı{lı 

1936 
AlmanaQı 

En aüel bir Jdbatı armata 
md ... Bütiln aaylaTlarmmla ,.. 
utecllerimbbı Nlim .ı....
içindeclir. 

Bir kaç sine kadar po • 
JW. 50 kunqa. 

Sar dlkUlmeel ve kepeklerde• 

lmı111lmak l~ en milfaBlr na~ 

PTEORL 
NiZAM 

Naşit - Ertufral S•J 
BAL/DE 

Şmsad~bap TURAN~ 
811 reee saat 20,30 d:ı 

SUMBR KIZI 

S p1trde. 

Her tarafa tramvay. 
Telef on: 22127 



18 iLK.KANUN - 1935 

r; - ~ ~:,:.;;,. : .. : ' : t ~, ~"' ~""... ., .. ' ,. ' .... ' . • . . . 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - NevraUi - 8Cl§ ve dif ağnları - Artritizm - Romatizma 
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• CI .., N TO PTA·N 

1 

Bayram münasebetile yeni çe§itlerimiz gelmiştir. a. ftl 
ve Çift kollu ve çift yakalı 

ipekli poplin gömlekler 
J~ 
8..::: 

..ı:: cd 
IS ı.. PERAKENDE \ 

NÜ C ~SOdbau,~nur. 
Galata, Tünel civarında Zülfaris sokak, Lacivert Han. ...... , .............. . 

Buda Bir Baskındır 
2. 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlek1er yalnız 

''BASKIN,, 
gömiek ınağ'.ızasmda bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 2111 

Ağacami civarında .......................... 

CQ clS 
•. E 
::s ::s • c 
o 
D. • a 

Aç karnrna bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra aJrnırsa 

Hazımsızlığı, mide ek~ilik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
sııhk ve kokuyu izale eder. 

1 

kUMAILARI -
SULTAN' 
HAHAt144 

TELı 24!t88/9 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi (500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000 
30.000, 25 .. 000, 20.000, 15.000, 10.000 
Iirahk ikramiyelerle (üç) adet 100.000 

liralık mükafat vardır. 

-~ .4 
~ 

~U - O -~ i!AIYAC.1lA ~ ,, 
ı;;:z;,, ME.ı:ı a,t\LI tW l(U[TÜVÜ'- 'ı 

Tayyare hücumlarına karşı yapılacak 
ışıkları maskeleme tecrübeleri 

hakkında 
~ - u...... Tayyare hücumlıuma kar~ı • pkları .söndL.rme tecrübelerinin ya-

Keş}de : Yılbaşı gecesi yapılacakf ır 
Bi 'e tler: (2,5), (5) ve(lO) Hrahktır. 

Kuştüyü yastık yüziyle ben.- pılacağı zamanlarda herkes bütün .ı:şıklarını ilan olunacak müddet 
her 75 kuruş. Kuştüyü bir ıilte için tamamiyle söndürecek ve ya 1'ut maske!iyecektir. Maskeleme 

yorgan, yasbk takımı 2S lira, kut: ı~ıkların ü~erl.erini hari~~ ~.iya ak ıetmiyecek derecede w :iyah
1 
vey~ 

tüyünün kilosu 75 kuruştur. Kut- koyu renklı hır kunıaıla ortulmek ve bunların bulundugu pencerelen 
tüyü salon yastıkları bulunur'. ayrıca perde iJe kapamak suretiyle de olabilir. Yukardaki tembihlere 

ayknı hareket edenler hakkında para cezası tertip olunur. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

' 

40 PARDAYANIN ÖLÜMÜ 

ceğini so} liyPrek oğlundaıı a.fnlmrş 

ve sonra Pipoyu almak bahan~s.ile tek 
rar odaya gelmiş sonra da Deviniyere 
gitmişti. 

Şövalyenin odasından ilk defa 
çıktığı zaman ihtiyar Pardayan bü _ 
tün konağı dolaşarak Luize ra.ı;;tJaym~ 
caya kadar bir çok küfürler savur _ 
muştu. 

lhtiyar asl(er, sert bir sesle: 
~ Sizi veda etmek için arıyor • 

dum ! dedi. 

Kendisini sararmaktan alamıyan 
sevimli çocuk: 

- Veda f'tmek için mi? diye ade
ta bağırdı. 

- Evet. oğlumla beraber gidiyo • 
ruz. 

Böyle söyJiyerek ihtiyar tilki şö • 
Talyenin oda.s•na doğru yüriimeğe baş 
ladı. 

Luiz de bu birdenb;re gidişten 
pek fazl a müteessir olarak gizli bir 
ncmın altmda ezilmiş olduğn halde 
gayri ihtiyari onun peşinden yürüdü. 

Pardayan yavaşça kapıyı açtı, 
Luiz, şövalyenin Pipoya söylediği 

'sözleri duy•lu. 

- Evvela babanız ve soııra. siı ! 

- Ben mi 

- Evet siz gitmek istediğinid 
söylüyordunuz Kusurunm affediniz 
mösyö lstemiyerek sözlerinizi duy -
dum. Evet, bir daha dônnw!mek üzere 
gideceğinizi ve gittiğiniz }'~re köpeği. 
nizi götüremiyeeeğinirıi, gitmenize se. 
bep de burada sıkılmış olmann. oldu
ğunu söylüyordunuz ... Oh, mösyö! bir 
daha dönmemek fu;er~ gitmek istedi • 
ğiniz bu mPm1eket neredt>dedir? 

- Matmazel!.. 
- ZavaUr Pipoyu götüremiyeceği 

niz bu yer neresidir? 

- Merhamet ediniz .. 

- Niçin srkrlTyorsunuz 

Zavallı kız, titriyerek, cesaretine 
kendi de şa~ak gözlerinde iki dam. 
la yaş belirdiği ha1de sö11üyordu. 

Şöva1ye ise. onu anlatılmaz biT 
hayret ve yC'isle seyrediyordu. Başı 
dönüyor. beyni bir a.rr kovanı gibi o
ğul dayordu. 

Bu an, hem dehşefü ve hem de 
sevinçli idi. 

Ne söyl~diğini bilmi) erek kekele-

- Matmazel burada 
duygu beni üzüyor. 

tuhaf bir 
işte o vakit ihtiyar asker köpeği di

~ağırara1t ~itt.i . Fakat kapıyı açık bı
raktığı için bu kapının önünde Luiz 
şaşkın bir h ı:ılde kalmıştı. Bu anda za_ Luiz, içinden gele11 ve önüne ge _ 

çilmesi imkansrz olan biT hisse uya -
rak: 

\'allı kızın l{a]binden acaba neler ge
çiyordu. Nasrl biı· kuvvete boyun eği· 
yordu? Nihayet odaya g1rerek masum 
gözlerini şaşıran şövalyeyt dikti: 

- Gitmek istiyormuşsunuz, acaba 
sebebi nedir? 

Daha fazla şa.şrran ve genç kız . 
tlan çok titriyen şövalye: 

- Matmazel, gitmek !stediğimi si. 
ze kim söyledi? 

- Burada babamın. a nnemın (ya. 
vaşça) ve benim ya.nımd,ı bulunduğu. 

nuz için mi üzülüyorsunuz sözlerini 
söyledi. 

Şövalye gözlerini yumdu, elJerint 
bitiştirdi ve hararetli bir sesle: 

- Burası, oh burası cennettir! 
dedi. 

(B.) (7943) 
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İhtiyar asker sandalyesinden sıç. · 
radı. 

Hüget sözüne devam etti: 

- Evet, ben eminim ki o, şöval
yeyi seviyor. Bu zanlh delikaulryı 

pek bedbaht görüyordum. 

- Ah, se'1'gili Hüget, siz bir melek 
siniz! 

- Hatta o kadar Mdbaht görüyor 
duın ki, kendisine söylemekten bi1e 
~kinmedim. Sözlerimi ona tekrar e. 
diniz. Luizin kocası olduğu zaman, sa
adetini kendisine haber veren ben ol
ciuğumq hatırJasın ! 

- Demek ki siz onun saadeti için 
çalıştınız. öyle mi? Jşte işler tuhaf 
bir şekilde yoJuna giriyor. Size onun 
namına teşekkür ederim. Sizi bir daha 
kucakhyayım. 

Bunun üzerine yeııiden Hügeti öp. 
tü. Sevinçle yemeğine de\"am etti. 
L!ndrinin Yerdıği şarabın yardımile 
çakır keyf olarak oğluyla Luizin ev. 
Ienme töreninde hazır bulunacağım 
bile kuruyordu. 

- Bazı işe yarar arkadaşlar bul · 
mak için Troanderide dolaşacaktım. 
Şimdi her ikisinin de biırihirlni sevdi • 
ğine eminim. Artık Paristen sağ ve sağ 
lam olarak çıkmamız lazım diye mml 
dandı. 

Her şeyin, hatta iyi bir yemeğin 

bi1e bir sonu Yardır. 
Pardayaıun ye1ueği de nihayet 

lıitti. Son şarap sürahisi de son dam· 
Jasına kadar boşalınca ihtiyar asker 
bir harp şarkısı mırıldanarak kılıcını 
kuşandı. Ve elini, vekilharç Jilin ka.. 
l!lasından aldığı üç bin liranın bulun~ 
doğu meşin kemere götürüp usta 
Lllndriyi çağırdı. Landri elinde hesap 
pusulası olduğu halde sevinçle koştu. 

Memnuniyetinden gülüyor ve gül• 
ınesile ağzı kulak1arına varıyordu. 

Otelci sof ranm yanına gelince he. 
sap pusulasını açtı. Ve pusula hemen 
hemen bir metreye yakın bir kağıttı. 
Bu uzunluktan dolay1 özür dilemek 
için: 

- Bakınız mösyö, biraz u.ıun ama 
ne çare ki aramızdaki mukaveleye 
göre yalnız her zamanki masraflar -
dan maadasmı, kenarlara yazdım, 

dedi. 
- Hepsini hesaplayınız azizim 

Lindri. 

Landri yere kadar eğilerek biru 
sıkıntı ile: 

- Pekita! hepsi hesaba katıldığı 
halde tam üç bin lira eder. dedi. 

İhtiyar Pardayan hiç bir şey söy
lemeden me~ in kemerini açmağa baş.. 

ladı. Landr inin şen yüzü, beyecanda n 
krpkn. mızı bir renk aldı. lçini çekerek: 

- Hele şükür! dedi. 
Bu s rrada kızgın biı ses : 
- işte! İşte! diY"' gürledi. 
Ayni zamanda, salona giren üç 

kişi hemen kıhçlarını çekerek Pnrda. 
yanın üzerine atl1dı1al'. Lokanta gü • 
rültü He doldu. Pardayan kemere do. 
kunan eli kılıcına kadar inerek bir 
hamlede onu çekti. Landrinin gülüm .. 
seyişi dudaklarında donarak yüzünii 
korku ve yeis kapladı. Bir metrelik 
hesap pusulası elinde o]duğu halde 
ağzr açık kalakaldr. 

Pardaya.n bir tekmede l;nündekt 
masayı devirdi. Tabak1ar kadehler 
yere düşerek paramparça oJdular. 

Hiiget mutfağa kaçtı Uç kudur • 
muş herif birden hücum ediyorlardı , 

içlerinden biri: 
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- Artık bu sefer kefalet falan 
yok ı Hatta. otel sahibi madamın bile 
kefal~tl kabul edilemez.. diye alay 
etti. 

Obürü de: 
- Bu sefer merhamet de yok! Biz 

4ten hiç aman beklememeli, dedi. 
Bunlardan birincisi Mojiron, ikin

cki Kelüstü. 
Hiç bir şey söylemiyen yalnız 

lıiddetle dÖ\'Üşen Moröverdi. 
Bunlar, Deviniyer lokantasının u. 

zun zamandanberi Pardayanlann ka. 
rargahı olduğunu bildikleri için belki 
buluruz ümidile içeriye girmişlerdi. 

BuRunla beraber, onlar bilhassa şöval 
yeyi arıyorlardı. Çünkü, hepsinin de 
gerek kılıç ve gerekse söz yarasındnn 
dolayı alacak intikamları vardı. 

Pard:ıyan Monmarter sokağında 
aldığı yaralardan zayıflamış olduğu 

için kendisini müdafaa etmekl ildi· 
fa etmeğe karar ,-erdi. 

u~ kılıcın ucu göğsüne dönmüş • 
tti. Vurulan her darbeye bazen siper 
nlryor ve hazan biraz geri çekiliyordu. 

Bu serer dövüş ses.-.iz bir su. 
rette oluyordu. 

Uç düşman, oğlunu ararken ha. 
basını bularak öldürmeğe karar ver· 
diklerinden bütün kuvvet ve ustalık • 
larını harcıyarak tedbirli davranıyor· 
lar ve darbe üzerine darbe indiriyor _ 
lardı. 

Pardayan geriliyordu. 
Fakat ne yazık ki üç düşmanı ken 

disile sokak arasında bulunabilecek 
bir şekilde yer almışlardı. Bunun i· 
~in zavallı Pardayan yayaş yavaş ka. 
pısı açık bulunan yemek salonunun 
nihayetine doğru çekiliyordu. Bu kapı 
dan girince, romanımııın başında şa -

-------------'İililıııiıli---irlerin ziyafet verdiklerini gördüğü • 
müz odada bulundu. 

Bu odayı da geçerek ötekine ve 
nihayet tuhaf bir merasimle keçinin 
kurban edildiği yere girdi. 

Moröver dişlerini sıkarak. 
- Bu sefer artık ele geçirdikl 

dedi. 
Pardayan da: 

- Ne çare, şövalye ile beraber öl. 
mek kL<;metimiz değilmiş? diye düşü • 
nerek etrafına ümitc:ıiz bir bakış fır • 
lattr. 

Bu anda bir kapmm açıldığını gö. 
rerck hemen karanlık olan bir yere 
girdi. Burası bir tarafmda mahzene 
öbür tarafında sokağa açılan iki ka· 
pısı buluna11 hir dehlizdi. 

Uç düşmanı, Pardayanın arkasın. 
dan buraya girmek istediler. Fakat 
kapı birdenbire yüzlerine kapandığı 

için kuduran bu herifler kılıçlarının 

kapzalarile !mpıya vurarnk küfür yağ 
dırmağa başladılar. 

Kapıyı kapıyan ihtiyar Pardayan 
değil Hügetli. 

JJüget !ia,·ganın aldığı şekli gö • 
rünce hemPn ı;;okaktan ve dehlizden 
dolaşarak lmpıyı açmış T"e Pardayan 
girince tekra! kapatmıştı. 

Hügeti tlmyan ihtiyat asker: 
- Siz misiniz diye bağırdı. 
Güzel otelci dehlizi göstererek: 
- Kaçınız! dedi. 
Jhtiyar asker kılıcını kınına soka

rak: 
- Size tr.şek.kür etmeden gitmiye. 

ceğim deyip Hügeti belinden tuttu ve 
iki yanağıntfan öptü. 

- Biri ht"nim, öbürü de şövalye 1. 
çin? diyerek Sen Denis sokafı boyun· 
ca hızlı hızh gitmeğe başladı. 

Moröver kilidi kırmak için bir çe
kiç aramağa giderken KeJili!le Moji • 
ron da: 

- Bu seter ellmi:z:den kaçamrya· 
caksın! diye bağınyorlardı. 

Moröver odadan çıkarken Hügete 
rastladı ve: 

- Bir çekiç ı diye emretti. 
- Bo§ yere uğraştnayıım. Size ka 

pıyı anahta.rJa açacağım. 
- Bu hiı.metin karşılıksız kalını • 

yapaktır güzel kadın ..• 
Kapı açtlınca, üç kavgacı dehlizi 

gördüler ve ihtiyar tilkinin kaçtığını 
anladılar. 

Moröver: 
- Vay canına? Bu inin iki kapısı 

varmış! dedL 
Her üçü de sokağa fırladılar. Fa. 

kat iş işten geçmişti. Pardayan sürat. 
le Troanderiye doğru uzaklaşmıştı. 

Huyundan vazgeçemiyerek Devi
niyerdeki sofradan çaldığı bir et par • 
çasını ağzında tutan sadık Pipo sokak 
ta onunla buluştu. 

Pardayanı kovalayan üç haydu • 
dun geri rlönüşünden sonra Hüget 
mutfağa girdi ,.e kocasını hiddetten 
kıpkırmızı l>ir halde buldu. 

Landri küfrederek: 
- Ah, mösyö dö ParıJayan artık 

borcunu Öd<'meği aklına bile·getirmi -
yecek? diye söyleniyordu. 

Hüget gülümsiyerek: 
- Neye öyle söylüyorsun? Bor -

~unu herh!!lde ödemelidiı. Bö}le bir 
hesaptan vnzgeçecek kadar zengin de. 
ğiliz, dedi. 

- Oyle mi zannediyorı;un? Ne ,·a
kit para vermeğe geldiy~e lokantada 
kıyamet koptu. Tabaklar kırıldı? 

- Adam sendt>, bunları da heMba 
katarsın olur biter. 

- Hakkın Yar kancığım. 
Usta Landri içini çekerek ": 
- Ne yapalım, bu sefer de kısme. 

timiz değilmiş? diyerek bir masanın 
başına geçip hokka kalem getirilmesi. 
ni emretti. Ve hesap pusulasına aşağı 
daki satırları yazdı: 

''Mükemmel bir yemek. 2,5 Ekil. 
"Bir şişe eski şarap: 3 Ekil. 
"lki şişe Sumör.şarabı: 2 Ekü. 
"Kırılan tabaklar: 120 Ekü. 
''Mösyö dö Pardayanın köpeği ta· 

rafından çalınan bir et parçası: 0,5 
Ekil.;, 

Kocasının omuzu ü~tünden bun .. 
Jarı okuyan Hüget: 

- Veriniz de pusulal, yerine ko. 
yayım! dedi. 

Landri kağıdı karısına vererek 
son derece bir yeisle mutfağa girdi. 

O vakit Hüget de hütiin yekunun 
altına: 

':Mösyö nö Pardayan tarafından · 

her biri binlıeş yüz Ekü değerinde biri 
kendi \'e öhiirü oğlu için iki öpücük 
alınmıştır.,, 

Diye yazarak hesap pcsulasını ya· 
tak odasındaki dolaba koydu. 

ihtiyar Pardayan, başka fena bir 
tesadüfe uğramadan akşamın saat al .. 
tısına doğrn Monmoransinin konağı. 
na döndü. Troanderide uzun müddet 
kalarak burada bulunan bir çok ipten 
kazıktan kurtulmuş ser.serilerle uzun 
uzun konuştu. 

Bıyık altından gülerek: 
- Bakalım, ustalıkla hazırladıfna 

tesadüften nı çıktı? diye mırıldandı. 
Acaba hangi tesadüften bah.sedi

yordu. 
Unutulmamış olsa g·crek ki, ihti. 

yar asker en eta, 'l'roanderiye gide .. 


