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İngiliz Dış bakanının istifasına 

Musolini sebep olmuş 
Samoen Hoır'un yeırıne beş 

namzet gösteırlllyor 

Lival'in de vaziyeti 
tehlikelidir 

Heriyo radlkallerın başından 

Yeni bir hükumet 
kurmak için mi çekildi? 

Kas o lfllil paşa 
cnnıavetn 

Esrar perdesi nilıaqet 
yı,.tılmak üzere •. 

ŞUpheli gUrUlen bir kaç kişi yakalandı 
Va bu akşam, yahut yarın her .. Y 

anlaşılmış olacak 

Veznedarın katillerinden 
Yunus yakalandı 

Kaaımpatada Bayram yerinde
ki derenin ağzında bulunan kadın 
cesedinin kim olduğu ve bunu 
kimlerin öldürdüğü hakkındaki 

tahkikata devam edildiği ve katil· 
lerin çıkarılmıya çalıtıldığı ma· 
IGmdur. 

Emniyet ikinci §Uhe mildür mu
a vini Sabri ile birinci kıaım mer
kez memuru ve cinayet ma.aaaı 

memurları dün de Kuımpafaya 
gitmitler v'e arattımıalarını de
rinleıtirmitlerdir. · 

(Deııarm 2 incide) 

ihtida edenler 
gittikçe fazlalaşıyor 

Geçen senedenberi 
Müslümanhğı kabul edenlerin 

ltcıJikrulerin başından çekilmesi La_ Radikallerin müzaheretini kaybettik. ~ı=::~:n ca:~= :: sayısı yetmişi geçti 
""1i miİf/ıül bir ooziyette bırakacak o- ten sonra istilaaı bekl~nen Uvol narkmhUkiimet delreelne ç8'nJ.mıl vemllfldll Ecnebilerden en çok Almanlar, sonra 

,...,_': :'_:!:t _ _ .,,.,>•-·· ~""~"'",. ... ~ =;:,,:_rıu,::_ = 0~ da ingHizler Müslüman oluyor 
ılfkaı sosyalist fırkası başkanlığın - sini kabul etmedifini bildiren nutku. mfftlr. ftemılmtz sır Con Sa~eıı't, •,.akla. Son aylar lsfti•e ,ehri1111Zde lhtl- •lddet i~ln lnırada kalan ecnebilere 
elan, Sir Somoel Horun lngiliz Dışba. na .atfetmektedir. ltalyal!. sansürü rmda goıt çoraptarne hWdDnet btnuma. g1_ da edenler, yani ainlerini defittirerek' ıelinee bunlardan ihtida edenlerin 
~nlıfından istifası Paris siyasal bu nutkun neşrini biraz tehir etmi~ rece#{ sırada. gasterlyor. Müslüman olanların sayısı göze bata. başında büyük bir ekseriyetle Alman· 
-.hafilinde büyük bir heycl•an uyan. de MusoJininin hakiki fikirJeri niha·ı c cak derecede çoialmıştır. Geçen sene Jar gelmektedirler. 
4ırnuştır. yet Londrada öğrenilmiş ve muhafa. Um h U riyet yılba::ındanberi ihtida etmiş olanların Almanlardan sonra beyaz Rus • 

Jurnal pzetesi lngiliz Dışbakanı- (Deoanu 2 ncitle) sayısı 70 den fazladır. Du sayının lar, Fransızlar, ve İngilizler yer al • 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ ~~~uru yıJ~~nakadnrtOOübulmammuh· mdtad~a~mlh~~hrimiz~m~ 

Bir kaza geçlrmla temeldir. tar itibarile pek az olan lngilizlerden 
d 'M(df "if lhtida edenler eski dinlerin~ na • ihtida edenlerin bulunması dikkati 

el§. r zaran bir sıra.ra . konacak olursa en çekmektedir. 
Sefere çıkmasına ba~ta Ermeniler, sonra Rumlar ve da- Eğer ihtida edenlerin şehrimizde 

havuza çekilme ha sonra da Museviler gelmektedir. mevcut cemaatlerine göre nisbeti a • 
zamanının gelmesi llariçtt.>n mem1eketimizt• gelerek bu • lınırsa en baı;;:ta Almanlar, ikinci ola-mani oımuetur y 

rada yerleşen. yahut mu,·akkat bir rak 1ngilizler yer almaktadırlar. 
Deniz yolları idaresinin Cumır -------"'-'--_..;........__ _____ ........:.._.:...;__...:.....::..,.:_ ___ _ 

~lakallede bir ltal11an topu ateş edilmek üzere .. 

riyet vapuru, geçen hafta Roman· 
yadan göçmen getirmiı ve bunlan 
Tuzalaya çıkartmıttı. 

Vapurun bugün için · Menine 
gitmesi de kararlatmııtı. Cumuri
yet vapuru yerine Anafarta vapu
runun gideceği ilin edilmesi va· 
purun rıhbma çarparak su aldığı 
tayiaaını çıkarmııtı. 

Bu sabah Deniz yolları itletme-

si ile görüİfük. Dediler ki: Okuyucularımıza verec t ğ:miz •aatlarclan İkİ•İ 
- Cumuriyet vapurunun ha-

Son Dakika: -
ıtalyanlann 300 ölü verdlklerı 

Şlre muharebesinde 
vuzlanma zamanı gehiıittir. Bu it sinci yıl hediyelerimiz 
vapurun sefere gitmesinden daha 

Habeşler 
mühimdir. Bunun için Cumuriyet c=:5} fR. /R\ IR\ n Da r ~. n o nı 
dün ~avuza. ~elrilmit, bu hafta ~ '=IJ '=IJ '=IJ U ~ U ~ 
Mersm ıeferını yapmaya Anafarta 

yenilmiş 
vapuru tahıiı edilmittir. Vapurun Muhtelif ve kıymetli eşyadır 
bir kaza geçirdiği tayiaları yalan- B 1 d 
dır. un ann arasın .a: 

il Denlzllde 
abeş askerleri boğaz boğaza dUğUşmek Bir zavalh 

istedilerse de mitralyöz ateşi mani oldu k d k ··ıd·· 
. Asmara, 19 (A.A.) - Röyter a ·ı Bu sırada ltalyanların birdenbire u urara O U 
ensının, ltalyan ordusu ile birlikte ateş açmalarile yalın silahla hücum Denizliden yazıldığına göre Acı. 
"lllttnan muhabirinden: eden Habeşler bofaz boğaza kavgaya payam kazasının Dedeyel köyünde tb. 

ltalyanlann 300 telefat vermele. tutuşmak istemişlerse de, mitralyöz • rahim isminde birisi bir ay kadar ev • 
~ ınucip olan Şire muharebesi, 000 ler buna mini olmuştur. vel kuduz bir köpek tarafından ısırıl. 
1
1t1 kaybeden Habeşlerin yenilmesiy. Muharebeye tanklarla uçaklar da mış, fakat bunu kimseye söylememi~ 
~ lleticelenmiştir. katıldığından, uzun bir savaştan son. tir. Son günlerde kudurma alametleri 

-. 'l'üfek ve mitralyözle techiz edil· pı, Habeşler, karanlıkta çekilip git • gösteren İbrahim müşahede altına a • 
t it olan İtalyanlar dar bir geçidi mişlerdir. lmmışsa da vakit geçmiş olduğundan 
~lıttu§1ar, ,.. kendilerinin geri çekil Bu muharebenin daha evvelki ıal· feci bir şekilde kudurarak ölmü~tür. 
~ltnne zahfp olan Habeşler hlç çe. hasına dair telgraflar 4 üncü ıau1a • Ailesi efradı tedavi için lzmir hasta. 
... ~ buraya sokulmuşlardır. mızdadır. nesine kaldırılmışlardır. 

Radyo makinesi 

Diki~ makinesi 

Lonjin cep ,.ekol saathri 
l\fasa lambaları 
Tu,·alet takımları 

Elektrik süpürgesi Ismarla ayakkaplar gibi 

Muhtelif ve kıymetli yüzlerce eşya 
mevcuttur 

Diyebiliriz ki: 

Müsabakamıza iştirak ede,ek her okuyucumuz muhakkak surettf' ve kola7. 
hkla Kazanacaktır. 

1 ikinci kanun 1936 
Tarihi sizin için uQur.u oıacaktır 

Bu tarihi bekleyiniz ve o glln başlayacak 
olan mUsabakamıza lştlrAk etmek 

fırsatını kaçırmayınız ! 



·2 HABER - Akfam postası 

lnglliz Dışbakanının 

istifasına M k d b • • • • 
Musolini oS ova a ızım ıçın 

Sovyetlerıe aramızda bir dostluk tezahürü ~,,_.: 

• • • 
Futooı maçında 

sebep olmuş 
zakarmahamJ~~:ı;:::a!!:;!:~r- oynanan "Karmen. i Combridge ~ 
mıştır. Bunun neticesi olarak da Sir • ' ' Oxto rd'U. .. ' (~ 
~~~;e~:ı~~ş!::~ra 'etmekmecburiye1- zevkle d• ı d•k yendi ' .. · ~ ~ ~I 
Fransız va lnglllz gazeteleri ın e . ı . '"· 

ne dlyorlar7 . · Bu iki meşhur rakip üniv:erşite 
Pari.s 19 {A.A.) - Matin gazetesi D • 1 • B k V k•ı• Ş •• k •• K M k arasında yapılan futbol maçındı 

yeni lngiliz Dışbakanının şimden IŞIŞ eri 8 anı e 1 1 U fU aya 0$ ovaya . Oxford bire karşı üç golle galif 

sonra ancak MilJetler Cemiyeti yasa. b•ır teşekku•• r t 1 f •• d d• 1 • f . 
sına sıkı surette bağlı bir siyasa ta - e g ra 1 g o r,ı er 1 ge ;:·:o:~lular deniz yarıılarınd• 
kip etmek mecburiyetinde olaeağmı 

Yazmaktadır. D ak S R b bu sene de galip gelmiş oldukfı• ün f&Dl ovyet usyarun, Carmen operası münase etiyle TUrk-Sovyet andlaşmas1nm 1,, 
Sol cenah gazetelerinden Humani M k rmdan Cambridgeliler hiç deği A os ova devlet tiyatrosunda Tür- Dahiliye Vekili ve Hariciye Veki! yıldönUmU tc ,.e Populaire barış tekJiflerine şiddet futbolda intikam alacaklarıJ11 

kiye için oynattığı ve radyo ile vekili Şükrü Kaya Moskova büyük Moskova, 18 (A.A.) - Sov· ~ 
le hücuma devam etmekte ve Lılvalin ümit ediyorlardı. Bunda da ünııit 
d · ti! · te kted' ı ne§rettiği "Karmen,, operası elçisi Zekai Apaydına •u telgrafı yet matbuatı, Türk ~ Sovyet and · e ıs asını ıs me ır er. :r leri boşa çıkmıftır. 

Echo de Paris gazetesi ise Heryo' memleketimizin her yanında de- çekmittir: la§masınm onuncu yddönümünü 
n un istifasını iktidar mevkiine geçme. rin bir alaka ve dostluk hassasiye- "Dostlarımızın bu akıam Türk kaydediyor. 
ğe ve Habeşistarun istıiktıU 've tamami· tile dinlenildi. milletine çektikleri musiki z.iyale· 
yetini müdafaa edecek bir hükumet Çahnıtı ve söyleniti itibariyle tine hepimiz büyük bir zevk ve a· 
kurmak niyetine atfetmektedir. 

İngiliz gazetelerinden Morning ıeçme bir değerde tebarüz ettiril · laka üe iıtirak ettik. Sovyet ıan· 
Post vaziyetten yalnız Sir Samoel mit olan bu eser dün aktam radyo atının varmı§ olduğu yüksek sevi
Horun mes'ul .olmadığını İngiliz - ile nakledilmek suretiyle modern yeyi bir kere daha alkıılamak lır
Fransız hükô.metlerinin de bu mes'u. bir bedii ziyafet teıkil ediyordu. safını bulduk. Ge,en yıl memleke· 
liyette müşterek olduklarını yazıyor. Perde aralarında operanın mev- timi~i ıerellendiren Makıakova· 

Time• gazetesinin flddetll zuu Türkçe olarak hulasa edildi. nın ve arkad"§larının sanatlarına 
bir yazısı Memleketimize gelmit olan kartı duyduğumuz takdir ve heye· 

Londra 19 (A.A.) - Bugün ln - Sovyet sanatkarları arasında seıi · can bir kere daha tazelendi. Ken
giliz parlamentosunda cereyan ede _ 
cek müzakerelerin dışarıda Ingiliz ne alııtığımız Maksakovayı tekrar elitine, arkaclClflarına ve bu akıa· 
haysiyetini iade edecek bir sureti dinlemek fırsatı ayrıca bir zevkti. mı organize edenlere aonsuz te-
halli bulunmalıdır. logiliz, parlamen. ŞUkrU Kayamn tefekkUrU ıekkürlerimizi bildirmenizi rica 
tosu, hükfimeti, in.tihabat esnasında Ankara, 18 (A.A.) _Dün ak- ederim.,, 
vadettiği gibi Milletler Cemiyeti ya. tam Moskova Büyük tiyarrosun- Dahiliye Vekili ve Hariciye 
sasına muhalif olmıyan bir siyasa 
takibine icbar etmelidir. Sir Samoel dan Türkiye için radyo ile verilen Vekil vekili Şükrü Kaya 

Endüstrislizasıyu gazetesi diyo: 
ki: 

"Türk efkarı umumiyesi,, Sov

yetler Birliğinin ve Sovyet barıı 

siyasasının Cumhuriyet Türkiyesi 

için olan ehemmiyetini takdir et

mektedir. Türk - Sovyet dostlu· 

ğunun takdirinde Türk efkarı u

mumiyesine tamamile İftİrak et

mi~ olan Sovyet efkarı umumiyesi 

bugün, iki dost memlek~t müna 

sebatında siyasal ana vesikanın 

onuncu yıldönümünü sevinçle kar 

tılamaktadır.,, 

Horun yanlış hareketi bir fert için 
affedilecek bir kabahat olabilir. Fa • 
kat bir bakana kat'iyyen yakışmaz. 

nglllz dıf bakanlljına namzetler 
Londra 18 - Dışbakanlığına Lord 

Halifox, Eden, Churchil, Nesille ve 
O'ten Chamberlaln namzetdirler • • 

Kasım paşa · cinayetinin esrar 
perdesi yırtılmak üzere ••• 

~~~~~~~~~~~----

19 yaşında 
oyuncu 

Altı yüzbin 
franga satlldı ! 

LonClradan bildirildiğine gare 
nazaran, birinci kümeye g~ıı 
İngiliz profesyonel takmıı EvertoO 
bu sene tevali eden mağlubiyet" 
leri karf Hsmda tekrar yine ikin'İ 
kümeye atılmaması için büyük bil 
fedakô.rlrk ederek Klaakovd•it' 
19 yatında Gillicki 8000 sterlini 
(600,000 frank) mukabilinde ış
kıma almııtır. 

Bu yqta bir oyuncuya bu kad.t.' 
yüksek bir para verilmeai l~gilt"' 
rede ilk defa görülmektedir. 

Macaristan lik°' 

( 4 üncü sayfamızdaki yazılan (BO;f la.rafı 1 incide) Y•zrtedar111 .katmerinden 
Yunus yakalandı 

maçlarh .. da : .ı: 
deiumumiliğince te.vkif kararı ol- · - --- - - ~'f.':T 

okuyunuz.) 

Tutum haftası 
Bugilo sona eriyor 

Bir haftadanberi bütün memle· 
kette bürük bir alaka ile takip edi· 
len tutum hatlaıı dün sona ermit· 
tir. Bu hafta zarfmda bütün Tür
kiye de yer yer konf eranıla1' veril· 
mit ve tutumun ehemmiyeti halka 
anlatılmıttır. 

Bugün lıtanbulda yapılan vitrin 
müaabaka11nda birinciliği kaza· 
nana mükafatı verilecektir. 

Hafta sonu münaıebetile Eko· 
nomi Jial(am Celil Bayar da rad
yoda mühim bir nutuli aöy'lemiıtir. 

Rober Kollej talebe
sinin gftzel Bir · 

hareketi 
Memnuniyetle haber aldıjanıza 

göre Ro'.ber Kollej talebesi, ilk 
nuıkteplerdeki yokaul talebeye 
öğle yemeği verilmesi itine bir 
yardım olmak üzere aralarında 
elli küsur lira tophyarak Kızılaya 
vermitle?dir. 

Roher Kollej talebesi bu yar

chmın pek müyük olmadığını, fa· 
kat diğer liselerde halivakti yerin
de talebeler tarafından da kendi
leri gibi yardımlar yapddığı tak
dirde yoksul çocuklara yardım i,i· 
nin kuvvetleneceğini ş(iylemekte· 
dirler. 

Rober Kollej talebesini tebrik 
ve takdir eder, bu ıüzel hareketin 
diğer liselerde de yaprlmasmı di
leriz. 

Şimdiki halde öldürülen kadı· 
nın TürkÇe bilmiyen bir Arnavut 

kadını olduğu anlaıılmıısa da ge
ne ceset morgda teıhir edilmekte · 
dir. 

Kaıımpatada bostanlarda yatıp 

kalkanlardan şüpheli görülenler 
dün Kaıımpaıa merkezinde sorgu

ya çekilmi9lerdir. 

Son dakikada aldığımız mallı· 

mata göre , bu cinayetin esra· 

rı da artık çözülmüş, §i.ipheli görü· 

len birkaç kİ§İ yakalanmı!br. Bu 

akıama, olmazsa yarın öğleye ka· 

dar bu cinayetin faillerinin de ele 

geçeceği kati olarak bildirilmek
tedir. 

aartıncia 

Bir adam 
oğlunu öldürdü 

Baba oğul evvela 
kavga etmişler, sonra 

iş cinayete kadar 
varnııştır 

Bartında çıkmakta olan Bartın 
gazetesinin yazdığına göre bir 

baba oğlunu bıçakla öldürmüştür. 
Mesele 9öyle olmuftur: 

Barlının Çorak köyünden Ali 
bey oğullarından Şevki üvey an
nesinin kızı Habibe ile bir müd-

det nikahsız olarak yqamıt ve ay· 
rılm19tır. Fakat beraber yaıadık· 

ları sırada doğan çocuğa bakmadı-

Reledly e, ğı için mesele mahkemeye akset 

memurlarına birer mit ve baba oğul mahkemeye git· 

maaş miktarında miflerdir. Mahkemeden dönerken 

avans verdi yolda ağız kavgasına tutuıan ls-

latanbul belediyesi, memurla· mail ile oğlu iti döğüfe dökmüş
rma, bayram dolayııile avans ola- ler ve bu esnada lsmail bıçağını 
:rak ve altı taksitte kesilmek üzere çe~erek Şevkiyi öldürmüıtür. Ka-
birer maaş vermiıtir. , til yakalannuıtır. 

" 1 

Galata postanesi veznedarı 
duğunda.11 U*l.~ien bu{&flt, ~~tir~- H u n gar 1 a ~ 
lecektir. Katilin üç gün sonra Is · , • '" 

Hüseyin Hüsnüyü öldürenlerden 
Yunus dün Ü rküpte yakalanmış · 

tanbula gelmesi muhtemeldir. Bu- Bu sene başta gl~iyor 

Yunusun yakalanması için bir 
ke.ç gün evel birçok yerlere tel · 
graflar çekilmişti. Dün sabah 
Kayseriden emniyet müdürlüğüne 
gelen bir telgraf ta Yunusun tren
le Kayseriye gittiği, oradan da Ür
kübe gitmek üzere yola çıktığı bil
diriliyordu. 

Akıam üstü Ürküp jandarma 
kumandanından alman bir telgraf
ta da Yunusun Ürküpten köyüne 
gitmek üzere iken yakalandığı, ü
zerinde altın saat çıkmadığı bildi
rilmittir. 

Yunus hakkında İstanbul müd-

rada sorguya çekilecek ve Abdul
lah ile yüzleştirilecektir. 

Veznedarın üzerinde çıkmıyan 
saatin de kimin tarafından alın 

dığı yüzlettirme "esnasında meyda
na çıkacaktır. 

Abdullah kendisinin dişçi mek
tebinde talebe olduğunu söylemi§
ti. Üniversite rektörlüğü, katilin 
1476 numarada kayıtlı olduğu yo· 
}undaki iddiasının yalan ve bu nu
marada yazılı talebenin Celal is· 
minde birisi olduğunu, Abdulla· 
hm ne dinleyici ve ne de asıl tale· 
ba olarak Üniversitc.1cle kayıtlı bu: 
lunmadığını bildirmittir. 

.., . 
Sulkasda ugrayan Inglliz harp gemileri 

Tahkikata büyük bir gizlilik 
içinde devam ediliyor 

Yakında bazı tevkifler bekleniyor 
Geçenlerde toplarının patla

maıiyle hasara uğrıyan 29000 
tonluk İngiliz harp gemisi Royal 
Ok ile ·aynı surette suikast eseri o· 
larak kazaya uğrıyan İngiliz de
nizaltı gemisi Obron hakkında ln
giliz deniz bakanlığının tahkikatı 
gittikçe derinleşmektedir. 

Suikast dolayısiyle yakında tev 
kifat yapılacağı anlatılıyor. 

lngiliz sivil zabıtasının hususi 
bir kolu lngiliz deniz entelicenı 
servisi mensuplarile müştereken 

tında bulundurulmaktadır. 

İngiliz harp gemilerinden ikisi 
nin başına gelen bir hasardan son 
ra, bütün İngiliz havuzlarmtlaki 
gemiler çok sıkı nezarete tabi tu· 
tu~maktadır. 

Hasara uğrryan Obron isimli 
denizaltı gemisine bu hasar, su
yun altında iken gelseydi - de
niz amirlerinin dediğine göre -

bir daha su üstüne çıkamıyacaktı . 

O kadar ehemmiyetli surette za
rar görmüştür. 

çahımakta, ve tahkikat!larmı da· - ----...-- - -------
ha ııklaştınnaktadır. 

Bundan önceki biç bir deniz 
tahkikatında bu kadar ketumiyet 
muhafaza edilmiş değildir. 

Deniz iıçileri arasında dola: 
ıan ıivil polisler, şüphelerini git· 
tikçe teksif ederek nihayet birkaç 
kiti üzerinde toplayabilmişlerdir. 
Ve timdi bunlar yakın bir göz al 

Bartın inhisar 
idaresinde 

yolsuzluk mu? . 
H;:ıber ve!ildiğine göre Bartın 

inhisarlar idaresinde bir yolsuz· 
luk meydana çıkarılmıt ve baıme· 

mur Satni'ye işten el cektirilmi§ ve 
talikiılai6. 'baŞıa:Jı,şr~r. '' : '~~."' · 

Macaristanda devam edilnıekte1 
olan lik maçlarında bu sene Huıı· 
garya başta gitmektedir . . Tasnif 
derecesi §Öyledir: 

Hungarya 21 puvan; Uype~ 
11 7 puvan; F erencvaros 17 pıl' 
van; Szeget 13 puvan; Kespe•t 
13 puvan ilah ... 

~~--~--~~~------------

Macar Karolyi 
Serbes güreş yarı 

ağır Avrupa 
şampiyonu oldu 

Serbest güret yan ağır AvnıJ"; 
tampiyonluğu iç;n Macal' Karolf' 

ile Alman Reyinski araımda Y''. 
pılan müsabakada 42 dakika 30 
saniye süren çetin bir güreşte" 
sonra Macar pehlivanı ıayı he•'' 
bile galip addedilmiş ve bu sureti' 
Avrupa şampiyonluğunu k~:r;a.fl' 

• • , 1 
mıştır. 

Müsabaka baştan nihayete )<e.' 

.. ' dar çok aıkı ve heyecanlı olmuşlıl ' 

Macar güreşçisi fevkalbeşer bit 
cesaret gösteren ha5mınm mukS.' 
vemtini yenmek için tasavvurıJfJ
imkan olamıyacak derecede ef0' 

sarfetmek mecburiyetinde k11' 
mı§tır. r 

Karilyi bu zorlu ve çok kuv\'et' 

rakibini de yendikten sonra J<eıt' 
d. k · · · . d A .... ~ ı atagorıaı ıçın e vruP.aDh• 

yüksek güreşçisi olduğunu bir.1'' 

re daha isbat etmiştir. 

Pariste Salle Wagram da y•Pr 
lan bu maçı seyretmeğ~,. ;sele~ 
binlerce halk Avnıpa taınpi)'roııhl 
ğuna kadar yükselen Macar ıriirt~ ,,,, 
çisinin bu parlak muvaff 8;1ri)f~~1 

uzun alkışlarla kartılamB.ktôd•J'• 
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ROşvetçn 
anaforcu 
vurguncu 

Dünyada nasihat kadar can sı· 
ı hiı teY yokmuı. Kaç gündür 

~ilk 1 Ahlak!) diye tutturdum. 

1~culamı, beni kötü bir virı 
\ dtıın telikki etmesinler.. . 

Ticaret 
mektebinde 

ıslahat 

1 Patates·ve unla tereyağ 
nasıl qapılır? 

Peyami Safa, Atatürk hakkında 
garpda yazılmış tetkik kitaplarının 

gittikçe çoğaldığını ve bunların e.. 
hemmiyetli olduğunu yazdıktan sonra 
şu teklifte bulunuyor: 

Bu kitaplann Basın Genel Direk• 
törlüğü veya Kültür Bakanlığı tara • 
lından Türk inkılabım izah hınusun. 
da en nwva/fak olmuı olanlarının 

türkçeye çevrUnıesi ve ucuz batJkılar
la halka verUmesi, Türkün ve Atası.. 
nın dl.fan zaviyelerden görülüşüni1 
merak tmen bütün Türklerin özlediği 
bir ,eydir. 

Btkamlar, bıkmasmlar, "Yeni 
'1tlilc,, sözü altında neleri anladı· 
h.rıı burada, seri halinde 11rahya · 
ltfnn. 

Direktör bakanlıkla 
temas için Ankaraya 

Mahalle aralarında dolaşan kUylii kıyalelll 
yağcılar karışık yağ satan bir şebeke imiş! 

• • • 
Bu sütunlarda evelee · de yaz· 

~; ailelerimiz araıında çocukla 
"'- föyle naıibat verenler bile 
~ıtbr: 

- Gözünü aç oğlum ... Menfaa
\ berede iıe onu yap .. Bak kom
~l\un damadma .. Vurgunu vuru· 
01' .. Ootomobil, apartnnan .. He.
~i tamam ... Unutma ki, mesele· 

" 11\ aıh paradır. 

Şu töz, pek akla yakın geliyor: 

''-Para kazan; hatta mümkün 

gJ llf lıtanbulun ezeli dertlerinden 
Ekonomi Bakanı Celil Bayar biri olan yağ işini kökünden 

ıebrimizde bulunduğu esnada halletmek için belediye9in hare· 
"yüksek ikbıat ve ticaret mekte- kete geçmesi meydana hiç umul· 
hi,, direktörü Nihadı kabul ederek madık meseleler çıkarmıştır. Yakı 
kendisiyle uzun müddet görütmüt a lstanbulda yağların bozulduğu 
ve mektepten 'neler beklendiğin= biliniyordu ama karışık yağ yapan 
direktöre anlatmıf lı. Bakan bu ve tehrin muhtelif yerlerinde bun · 
konuımalarm sonunda bu mevzu ları süren şebekeler kurulduğu 
üzerinde esaslı ıurette görüımek bilinmiyordu. 
üzere direktörü Ankaraya çağır- Belediye zabıtası teıkilatına ve
dığından Nihat Ankaraya gitmiı- rilen bir emirle şehrin her yanında 
tir. gerek toptancılarda gerek yağcı-

yahaneye verilmiıtir. 
Bir taraftan bu yağlar tahlil ~ 

dilirken bir yandan da piyasada 
tahkikat yapan belediye zabıtası 
karıtık yağ yaptıkları söylenen eı· 
nafın depolarına giderek bulunan 
bütün yağlardan nümuneler almış 
tır. 

Bu arada tehirde taze tereyağı 
satan köylü kıyafetli adamlarır. 
bir kumpanya olduğu meydan!\ 
çıkmıştır. Bu adamlann sattıkları 
(tereyağ!) ların da vijetalin yağ• 
na un, patates ve daha bazı mad 
delerin karışbnlmaıiyle husule 
geldiği anlaşılmııtır. 

* Abuhavası mefhur ••hl .. ? --....-......---=-=-s--== ...... ,_, ....-
G EZGlN (Sabık Seyyah) lc;tan .; 

bulun havasındaki mütemadi değişik• 
liğinden bahsediyor. Günde on beş de. 
rece tebeddülden şikayette." 

Ben zaten ötedenberi lstanbuluu 
"abu havasile,, meşhur oluşuna şaşa. 
rım. 

Havası, işte böyle .• "Ahı,, terkM .. 

,~ namusunla. .. ,, . 

i·· Geçen IÜJl, bir muhallebic• 
}itklnmda üç kiti konuıuyorlar· 

''Yüksek iktısat ve ticaret mek· )arda ve gerekse bakkallarda bi: 
tehi,, nde geçen yıldanheri ba,Iı· tarama yapılmıf ve yağ nümunele 
yarak admı admı ilerliyen bir ıs· ri almmıttır. Bu nümuneler kim· 
lahat programı takip edilmekte- -------------- - --- ---------

dir. Bu arada mektep tedris heye· L . m o o f • t ı 
Çeşmeleri tifolu, sıhhate muzır.. Ka• 
raknlak suyu şıprr şıpır damlarmıt 
ama gördüğümüz, tattığımız yok •• o~ 
nu da satın almak kabil değil.. · • 

~t· . 
l - Ayda elli bet lira maa§ı, elli 
~lira da anaforu varmıf .. Pek 
'll aeçiniyor. 

ti kad~~ '!kri~e edilmiı, birçok ı ı a a r ı 
dersler ıçın ıemıner,, çalııma tek * Katakulli ve siyaset 

1i konulmu~ ve ev.elce old~~ ser- v u·. k se 1 d .• 
best olan talebenın devam ıtı tam 

k "Anafor,, , böyle "55 lira,, dive 
~rlu olarak nasıl tesbit edilebi· 
: . diye düıündüm, düıündüm, bir 
~lii halledemedim. 

bir disiplin albna almmııtır. Sebep: Limonun sebze 
Bu kısım, mektepte birinci bAiine alınmış 

devre ıslahatı' tctkil etmekte . idi 
Öğrendiğimize göre timdi mekte· ol mesıdır ! 
bin pli.nlaıan Türk ekonomisinf' Ticaret odası limonun halde sa· 

Bir arkadaıım ıöyle dedi: 
- ihtimal, bütün anaforlar bir 

~1• toplanılıyor, fazla gelenleri 
· tlecek aya kalıyordur. Ötekiler 
~:mıntazaman taksim ediliyor-

ve modemleten ticaret hayatın~ tılmasını muvafık gördüğünü be 
uygun ve buna derhal intibak ede· lediyeye bildirmif, bu suretle de 
bilecek şekilde talebe yetİ!lİrmes; çok mühim görülen liınon mesele· 
için ikinci kısnn ıslahata giri!ile- si bir kalemde ortadan kalkmı, 
cektir. tır. Fakat belediye limonun hale 

ahnacaiJnu 11nr.:alC on hcı gün cvel 
ilan ettiği için limÖİı tacirleri tabii Şl.ftnn ... 

kaç kiti tanıyorum: 

- Vurgun! Vurgun!· diye a
' h.tan sulanıyor. 

Hep bu hayal pesinde oldukla
tı için doğru dürüst~ bir baltaya 
~S> olamıyorlar. Sefalet içind'! 
~kleniyorlar. Şehrin ortasındC'I 
~t feyi yapmağa müstait serseri 

tpifler gibi dola,ıyorlar ... 

Başkırdtstan Cumhur 
başkanının dttnktl 

gezintisi 
Şehrimizde bulunan Bqkırdis

tan Cumhur Baıkanı Bay Tahirof 
dün müzeleri ıezmİftir • 

Bay Tahirof beraberinde Sov · 
yet general konıoloıluğu baıkati
bi Bay Kemal Kitabof olduğu hal
de askeri müzeyi gezmitler, sonra 
Ankara caddesine gelerek kitap 
çevenlerinde dolaımıılardır. 

~ Bununla mücadele edecek kuv- Baıkırdiıtan baıkanr, tarih ve 
et nedir? · kültürle ilgili büUin muhitleri do-

,, Acaba, gene gençlik midir? laımaktadır. 
Vurgun, anafor,, sözünü duyan Bugün Topkapı saray müzesini 
:~llç, annesine, babasına, ak ıa- ve eski"eserler müzesini gezecek· 
ı '11ııma, yok ıakallısına asabiyet· tir. 
~' dehıetle, nefretle kartı koya· --o-
. 'ı mı? Yeni bir dinin müntesibi GUmrtlk lerde mil.dUr 
~hi, yüreğinde böyle bir CO§kun muavlnliğl 
k dqyamaz mı? lstanbul gümrükler bq direk· 

Bir mutaa11ıp softa Allaha törlüğünde ihdas edilen muavin-
~e)aamhere nasıl söz söyletmezse. likten sonra bir ikinci muavinlik 
•~1\ç nesil de, bir rüıvet, bir vur- daha meydana getirilmit ve buna 
~ll sözü kar§ısmda öylece isyan müfettit muavinlerinden Medeni 
enıez mi? tayin edil mittir. 

tı\' l<atil ve hırıız olanı cemiyeti-· iki piy~onseri 
'lı ·~. 1ekaklarda kovalar, evinde 
1th-.ara eder, nefretle damgalar. Profesör Papelyan talebeleri ta· 
1\ ro.f ından, biri 22 hirincikanun pa · 

\ Üfvetçi, anaforcu, vurguncu zar günü saat 10,30 da, diğeri 29 
~ ke.til ve hınız safına indiril· birincikinun pazar günü saat 
~ ~e cemiyetimizin manevi tara· 17,30 da olmak üzere Beyoğlunda 
lıt. da daimt bir aksaklık kalacak· ''Kaza Ditalya,, da iki piyano kon 

seri verilecektir. 
(Vl•NO) 

evelce tuttukları binaların kirasını 
vermek mecburiyetinde bulun
maktadırlar. 

Diğer taraftan hale bu zümre· 
nin gelmesi üzerine hal yazıhane· 
!erinin kiraları eskisinin üç misli 
yükselmiştir. Şu vaziyete göreli· 
mon tacirleri hem hale yüksek bir 
ücret, hem de eski binalarına kira 
vermek mecburiyetinde kalmak
tadırlar. 

Bunun parası da limon tacirle
rinin cebinden çıkmıyacağma göre 
derhal limon fiyatlarına ekle:ımiş
tir. Bu suretle ltalya ve Trablu$ 
malı limonların bir sandığı 590 -
600 kuruşa kadar yükselmiştir. Bu 
toptan fiyattır. Halbuki daha evel 
bu fiyatlar 550 - 560 kuruştu . 

Genel sayım 
stetistlklerl 

Statistik genel direktörlüğü 
genel sayıma ait bazı kısımları ik· 
mal etmiştir. Direktörlük bt~ılarm 
neırinden evel önümüzdek1 yılın 
ilk aylarında belediyeler, hususi 
dair~ler ve ziraat statistiklerini 
netredecektir. 

• Inglliz elçisl 
İngiliz elçisi Sir Persi Loren 

dün Ankaraya gitmiştir. Noel yor· 
tusundan evel tekrar lstanbula 

J dönecektir. 

Trakyada yapılan 
göçmen evleri 

Kışm gelmesinden dolayı Trak· 
yada bütün yaz yapılmış olan göç· 
m!'n evleri intaatı durdurulmuıtur. 
Trakya genel ispekterliği 936 yı
lında yapılacak göçmen evlerine 
ait hazırlıkları §İmdiden yapmış 
ve planlar hazırlanmı§tır. Bunla
rın malzemesi ıehrimizden alın· . 
mağa baılanmı,tır. 
~ 

Pollslerf o yeni 
kıyafeti 

Bir müddettenberi yeni polis 
kıyafethri hakkında tetkiklerde 
bulunan emniyet umum müdürlü · 
ğü yeni kıyafeti tesbit etmİ§lİr. Bu 
elbiseler ayni renkte ceket ve pan
talonla birlikte yakada sulh ve em
niyet itareti olarak bir defne dalı 
bulunacaktır . 

-. -- ~ .,...._ 
Nadir Nadi, (N.) imzasilc MaJr... 

ya.veli müdafaa ediyor. 
"Hedefe varmak için vasıtalar 

mubahtır,, sözilnil doğru ve haklı bu· 
luyor. 

Verdiği sö:r:ü tutmamak, fertler 
için caiz değilmiş ama, camialar için 
caizmiş. Çünkü, baştaki hükQmetler, 
babayiğitlik edeceğiz, tükürdüğümüzü 

yalamıyacağız diye milletin menfaa • 
tini ayaklar aıtına atamazlarmış. 

Biz, buna doğru bir nazariye te-
ldkki edemiyoruz. 

Hükumetler, söz verirli~n. moka. 
1 

\.,..., ..... ~ 
ve e, muahede yaparken bunıann ma .. 
nasını dü~ünenler, tartsınlar ; öyle ha .. 
reket etsinler.. · 

Bir milletin verdiği sözti tutma • 
mış olması belki onu kısa bir zaman 
i~in fa.ydalandmr, lakin asıl menfa • 
atini sarsan haldir. Her zaman ve 
herkes için kurtuluş dürüstlüktedir. 
Dalavercdc değildir. 

Garp dcdetlerinde bir bir butnk 
asır hakim olan kataku11i diplomat1rk 
zihniyeti, bütün deYletterin a. 
sırlarea prenı;;ibi olamaz.! Hele Türk 
camiasının hiç olmadı ,-e olmıyacak! 

(Bat -Sür) lii~eLiJ'TI) 
Demirle varaıadı Buğday fiyatları 

Akbıyıkta Çarşamba pazarınde Yirmi para yil kseldf 
oturan Hasan la Tophanede oturan F ı. l d b ' 
Karabet arasında bet kurut yü- • 8 H a 8 a 
zünden kavga çıkmış, Karabet e- yükselmesine lmkAn 
lindeki demirle Ha.sanın ba,ına verflmlyecek 
vurarak yaralamıtlır. Dün Zahire Borsasında yumusak 

~ ~ 

Pencereden düştü bugday 7 kuruş 24 paradan satılmış -
trr. Bu suretle bu bir hafta zarfında 
yükseliş nisbcti kilo ba~ma 20 para • 
dır. Ffyatlann daha fazla artmaması 
için Ziraat bankası meseleye elini ko. 
yacakhr. 

Beşiktaşta posta ve telgraf da
iresinin üstündeki apartmanın ü
çüncü katında oturan 30 yqında 
Naciye pencereden dütmüı, belin
den ve göğsünden-yaralanmıttır. 

Kadını vurdu 

Dün belediye iktisat müdürü bor· 
saya giderek tetkiklerde bulunmuş ,.e 
Ziraat bankası · mümessili ile borsa 

Unkapanında Atir hanında otu- katibini görmüştür. Buğday fiyatla • 
ran Nimet evine dönerken eski · nnın bundan fazla yükselme.sine im • 
denberi arası açık olan hamal Yu- kan verilmiyeceği söylenmektedir. 

suf önüne g~ç~i·'' sustalı çakı ile Veni neşriyat 
kadını sol küregı altından yarala- -----·•----• 
mııtır. Kadın hastaneye kaldırıl- İrsiyetin tesirleri 
mış, hamal Yusuf yakalanmııtrr 

·~ işleri bakanlığı 
baş mUf ettlşi ( ŞEHRİN. DERDLERİ l 

Bütün Avrupada ün almıt bit' 
eserin muallim ~mzi ve doktor 
Nihat ellerile sadrk bir tercüme
dir. Romancıları, avukatları , ha· 
kimleri candan ilgiler. En mü· 
him bahisleri incelemektedir Dün 
ve yarın külliyatının kırk sekizinci 
kitabıdır. 250 sayıfa 75 kuruf. 

~ Şehrimize gelen iç İtleri Ba
(U llhiı teftit heyeti reisi Sabri 

1 ~, t\ ~liyete giderek vali muavini 
:~_Ee.~tiıleri ziyaret etmiştir. 

, \ ~i burada birkaç gün da
~1.~lacak ve lstanbul vilayeti da
l~lldeki bazı meselelerle tefti~ it· 

beı bakacaktır. 

... -. 
•• Wt & i 

Ticaret Odasının •• •• onu 
Yağmurlu bir günde Dördüncü Vakıf hanın önün· 

den yaya olarak geçtiniz ml? Geçdinizse bilirsiniz. Geç 
medinizse geçerken paçalarınm sıvamanızı ve çeşme 
altında durmuş gibi ıslanmak istemezseniz elinize mut. 
lak surette bir şemsiye almanızı tavsiye ederim. Çünkü 
Tstanbuluµ ·bu. en bUyük tit:ar<:t e\"inin önündeki yaya 

kaldırım binaya yakışmryacak derecede berbat n ha·--- --------- 
rap olduğu gibi saçak tertibatı namına da bir şey ol. Ço c u k 1 ar 1 
madığından yağmur sulan çeşmeden boşanırcasına 
halkın ka fasına yağmaktadır. HABER, sizin için her cumar• 

Nazarı dikkati cclbederiz. Bu yaya kaldmnun ve tesi günü bir ilave veriyor, takip 
saçakların vakit geçirmeden tamirini bekleriz. ediniz. 
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ıtaıvanıar Şımaı 
cephesindeki 
çarpışmalarda 

300 ö Ü 
verdiklerinı it:t raf 

ediyorlar 

Habeşlerin 
galibiyeti 
Habeş 

asketterinin 
maneviyatını 

yükseltmiştir .. 
Dün Habeşlerin şiınal cephesinde 
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S ı H • t•f İ • Siqasa: amoe orun ıs . 1 a e mesı Fransada LAv 

lngiliz kabinesinin parlamento karşısındaki kabinesi tehlfk 

vaziyetini düzeltti, fakat .. 
Herlyonun radikal partisi reisliğinden çekilmesi 

La.valin çok müşkül bir 
vaziyete düşeceğine 

taarruza geçtiklerini ve Ras Kassa i- ı·şa ret sayılıyor 
le R:ıs Seyyum kuvvetlerinin ilerledik 

Bir iki gündenberi F 
limentosunda bilhassa ha.ri 
ka71 alakadar eden bazı mü 
ra şahit olmaktayız. HattA 
bir aralık pek şiddetli olmuş 
neye ancak elli rey ekseriyet 
edilmiştir. Bununla berabe 
gene bitIMmiş ve LAval 27 il 
da ikinci bir müzakereyi k 
mek mecburiyetinde kalmıştı 
Larnlin bu tarihten evvel 
İtalyan ihtiJafmı Milletler C 
de halletmeğe muvaffak o 
takdirde istifa etmesi de çok 
meldir. 

lerini, İtalyanların Takkaza nehri K d LA ı Ed 
civarında bir bozguna uğrıyarak geri onsey e ava ve en 
çekildiklerin! biJ'dirmiştik. Bugün ge. 1 

Franısız parlamentosun 
nakaşalarm yalnız Habeş -
meselesinden ileri geldiğini 

len haberler, bu haberi teyit edici ı M e 11 ti c e t e 
:~~;t:;b::-~ı:~ı:.~:. ıı:::i;.7 :!: p an ı e er emıye ı 

mek hata olar. 
L!val ile, muhalifleri ola 

fırkası ile Radikal fırkasmın 
naıu arasındaki anıa,m termB~ihi:=~;e~;ı:~~~~:~et-tarahndan tasvı·p edı·ımedı·k,.-e 

leri şimal cephesindeki hücumlarına y 
devam etmektedir. Bir Habeş kolu 1 - t b • k 1 . d d • 

1 
ha ziyade dahili işlerden ileri 
tedir. 

talyanlara büyük zayiat verdirmiştir. at ı o unamaz e ı er 
ltalyanlarm da teyit ettikleri bir ha - ' · 

Milli teşekküller hakkın 
gün evvel cereyan eden par. 
miiza.kerelerinde Lav:ıl kabin 
viremiyen muhaHflcr son 
kabineye hücum etmek için 

bere göre çarpışmalarda 300 İtalyan ve 

500 Habeşli ölmüştür. Habeşliler bu 
muvaffalayetten sonra askerlerinin 
kuvvei maneviyelerinin bir kat daha 
yükseldiğini söylemektedil'ler. 

Röyter ajansının bir haberine gö. 
re de Habeşlerin Takkaze nehri üze -
rinde yaptıkları hücum Habeş ordu -
sunun şimdiye kadar yaptığı ilk ciddi 
harekettir. Bunun diğer Habeş hate. 
ketlerine bir başlangıç olduğu söylen
mektedir. Müsademelerde bin kişj 

kadar ~lü vardır. Bunun üçte ikisi 
Habeşlilere aittir. Hücum esnasında 

Habeşler tanklara o lmdar sokulmuş· 
tardır ki tanklar uzun müddet ateş im 
kbım bulamamışlardır. Bu rnüsade • 

meler Adisababada bir muzafferiyet 
§eklinde karşrlanmaktadır. Askerin 
kuvvei maneviyesi çok yükselmiştir. 

ıı., sh 1 Ha'>eŞ kaynakları ise hala Takka. 
ze nehri kıyılarında büyük bir muha· 
rebe yapdmakta olduğunu bildiriyor. 
lar. Habeşler nehri bir çok yerlerin. 
den geçmişlerdir. Sözüne inanılır kay 
n:ı.klardan bildirildiğine göre Adua
nın 60 kilometre cenubu garbisinde ve 

A\:;:um civarında kanlı muharebeler 
o'maktadır. Makallenin şimalinde ve 
1 rmbien mm takasında ve Gerolta e. 
ya.Jetinde mühim muharebeler Tardır. 
ftalyanlar ehemmiyetli zayiata uğra. 
maktadırlar. Henüz başka tafsilat 

' mevcut değildir. 

Ben es 
340 reyle 

Çeftoslovak Cumur 
başkanı seçildi 

Mazari,k'in istilasından sonra, Ma -
' zarik'in tavsiyesi veçhile Çekoslovak 
Dışbakam Bene!!, Çekoslovakya Cu. 
mur başkanlığına seçilmiştir. 

Benes milli mecliste 440 reyden 
340 nr kazanmıştır. 76 rey pusulası boş 
çıkmıştır. Diğer namzetler yalnız 24 
-rey almıştır. 

Seçim pek dokunaklı o1mu!il, eski 
Cumur başkanının meziyetleri takdir 
le yadedilıniş herkes ayağa kalkmış, 
ondan sonra yeni Cumur başkanını 
alkışlamışlardrr. 

Yeni Cumur başkanı Benes temel 
yasasına yemin etmiş bundan sonra 
bir merasim bölüğünü tefti~ etmiştir. 
Toplar ahlmı~. tayyareler uçmuştur. 
Seçimden sonra hüktlmet istifasını 
vermiştir. 

Benes lSS.t <lo·-=·umludur. Köylü ve 
fakir bir aileden gelmektedir. 

Tahsiline Pr:ıgtlan sonra Pariste 
devam etmiştir. 

Prag Ticaret akademisine mual -
Jim, sonra üniversitesine pı-ofesör ol. 
muştur. 

Bir çok buhranlardan sonra Çek. 
oslovakyada ilk teşekkül eden normal 
biikQmetin Dışhakam olan Ben~ 

1921_19'l2 senelerinde Başbakanlık da 
yaptı. 

1920 de Kii~ük iW:U (Romanya, 
Çekoslovakya, Yugoslavya) andlaş

mnsmı kuranlardan biri de Benes'tir. 

Dün Milletler Cemiyeti konseyi tirilmiş gibidir. İngilterenin kendi ve. 
toplandı. Pariste İngiliz Dışbakanı receği cevabın dahi Milletler Cemiye
Sir Samoel Hor ile Fransız Baş ve Dış ti kanalından geçeceğine dair şu ajans 
bakanı Laval arasında kararlaşmış haberi dikkate değer: 
olan sulh planını müdafaa eden olma. Londra 18 (A.A.) - Uğrğenildiği
dığı gibi, bu işe imzasını koyduğu için ne göre hüklimet, ltalyanm Londra 
şiddetli tarizlere uğrayıp İngiliz ka- sefiri Grandi tarafından Fransız. ln
binesinin vaziyetini tehlikeye düşüren giliz planı hakkında istenilen izahata 
Sir Samoel Hor da istifa etti. hemen cevap verrniyecektir. Zira, 
Konseyde neler konufuldu ? böyle bir cevap vermek, Mılietler Ce. 

Dün Milletler Cemiyeti konseyi • miyetine aittir. 

n-in toplantısında Eden ve Lava! ha- Samoaı Har, Baldwln,. Eden ve 
zırlanmış olan sulh planının Milletler Con sayman konu,maamdan 
Cemiyeti tarafından tasvip edilmedik sonra çeklldl 
çe tatbik olunamıyacağınr söylemiş 
ler ve Eden bilhassa demiştir ki: İngiliz Dq bakam Sir Sam.oel 

"- Fransız _ Ingiliz teşebbüsü a.. Hor'un istifasından eYVel ~k me
kim kalsa bile Milletler Cemiyetinin r&kıı ve esrarenıgi% hadiseler ce.
birçok defalar yapmış olduifu bans - r•yan. •bait, • .lt:i Dq 'bcJca.nı Sir 
tırma gayretleri ehemmiyetlerini kay. Con Saymen golf oynamakta iken 
betmiş olamaz. Şurasını kaydetmek birdenbire bükUmet dairesine ça
lazımdır ki, Paris tekliHeri mutlak 
surette bunların üzerinde ısrar etmek ğırdarak Batbakana Ye Milletlu 
fikrile yapılmış değildir. Eğer bu tek cemiyeti bakanma fikirlerini IÖT 
lifler iki tarafça ve Milletler Cemiye lemesi kendisinden istenmi{tir. 
tince kabul edilmiyecek olursa, Büyük Baldvin kabineseinde timdi iç 
Brltanya hükumeti bunları müdafaa bakanlığı yapan Sir Can Saymen 
~deme2. Bu takdirde barıştırma ha- İtalya - Habeı ihtilifmm baı
reketinin akim kaldcğı müşahe~ edi. langıcmda Dış bakam bulunu
lir ve Büyük Britanya hükumeti de 
bu harelcetten vazgeçer.,, yordu. 

Habeş delegesi "memleketinin ken- Acaba, bu itin içinden nasıl 
di taliin.e bm:ıkrlmamasım;, ve MiUet. çıkılabilirdi. Fransa ile ittifak 
ler Cemiyetinin yardımını istemiş • ederek Paris sulh planı hazırlan
tir. ltalyan delegtSini~ cevabı bilin- dıktan sonra, İngiliz hükUmeti hem 
medii?i icin toplantı gerı bırakılmıştır. •

11 
l • . . I • 0 

• mı et er cemıyetı prensıp erıne 1& 
Musollnl salam reddediyor d k ld .... 1 ·ı· fki r o ugunu ngı ız e rı umu· 

Fakat Musolini, diin Rom:ı.da bir miyesine ve sulh planına dair de 
sövlev vereı·ek İngiliz _ Fransız sulh 
pl;:mmm ttalya için gayrikabili ltabul sözünü tutmakta bultmduğunu 
olduğunu söylemiş. ltalyanm har- Fransız siyaset mahafiline nasıl 
be devam edeceğini ve uzun müddet tatminkar bir surette anlatabilir
ıecri tedbirlere karşı k()yabileceğini di? 
Uave etmiştir. Baldvin, Eden ve eski Dı, ba• 

Hzbe,sstandakl lntıba kanı Sir Con Saymen'in konutma· 
La,•al - Hor tekliflerinin Habe · Iarr neticesinde Dış bakanı Sa

şlstanda Fransaya karşı hoşnutsuz - moel Hor'un çekildiği görülmek
luk, tngiltereye karşı hayret uyandır. tedir. 
dığı bildiriliyor. 

LAvalln vaziyeti Anlatıldığına göre, Edenin Mil-
letler cemiyetinde ne söyliyeceği 

Fransız Baş ve Dışbakanmı daima 
tutan Radikal sosyalistler partisinin 
şefi Heryo, kabinenin siyasetini ten -
kit yolunda açılan münakaşalar neti
cesinde istifa etmiştir. 

Bu itibarla Lava.Un vaziyetinin de 
çok müşküllc~eceği kanaati vardır. 

Hor'un istifasından sonra 

İngiliz Dışbakanı Hor'un istifa -
srndan sonra Jngiliz Başbakanı Bald· 
vinin vaziyeti tamamen değişmiş olu-. 
yor. • 

Bugün Avam kamarasında cere -
yan edecek münakaşaların şekli şim
diden değişmiş bulunmaktadır. 

Samoel Hor'un istifasmdan son. 
ra, muhalifler hükfunete karşı hü
cumlarını hafifletecek ve yalnız, ka -
binenin Milletler Cemiyeti misakrna 
uygun hareket etmesini istemekle ka. 
lacaklardır. 

Samoel Hor'un ic;tif'ası Romada 
hayretle karşılanmıştır. 

Biitün vaziyete bakılırsa, işi gene 
Milletler Cemiyeti çerçevesi içine ge. 

hakkında hükUmetin talimabnı 

da Sir Con Saymen hazırlamıftır. 
Bugün Avam kamarasında da 

hükametin vaziyetini yine Sir Con 
Saymen anlatacal~tır. 

Bu suretle eski Dıt bakam, SiY 
Samoel Hor, aleyh'.nde itirazlar 
baş gösterdikten sonra yeniden 
Dış siyasa da kendini göstermek 
tedir. 

Habe§ - İtalya ihtilafm:n baş· 
langıcında Dış bakanı bulunan Sir 
Con Saymen, ltalya..ıan bir takrm 
vesikalar almışb. Bu ves'ka'arm 
bugünkü parlamento toplant!sm.. 
da okunması ve vaziyetin daha 
aydınlanması beklenebilir. 

Ancak, ehemmiyetli nokta Sir 
Con Saymenden okunması istenen 
bu vesikaların alenen okunması 
mümkün olup olmayacağıdır. 

Bu itibarla gi:ali bir toplantıya
pılması da. muhtemeldir. 

Diğer taraftan ıulh pli.nmı Ha
betistaıını kabul etmesi hakkında 
İngiltere bükUmetinin beslediği 
emellerin Habeıiatan fehine oldu· 
ğu söyleniyor. Çünkü ltalyanlarm 
zehirli gaz kullanmalan ve Adiıa· 
bal::~miı havadan bombardıman 
edilmesi mevcut ihtimaller araaın
dadD'. 

İngilizce "Deyli Miror,, ıazete
siııde okunduğuna göre, İngiltere, 
Fransa, bir ıulh PJ.bile iti bitir 
megi, modem harp usulünün vah
şetinden Habeıiıtam korumak 

Yunanistanda 

Kondilisin 
çıkardığı 
kanunlar 

kral tarafından 
hükümden 
düşürüldü 

Y unaniıtanda parlamentonun 
feshinden sonra, hürriyetperver 
partisi lideri Sofuliı; bu fesih ha

fırsat bulmuşlardır. 

ltalya - Habeş harbini 
için İngiltere - Frans.:ı arası 
radaştırılnn şartlar Fransız 

listlerl ile beraber ötedenbe 
ler Cemiyetine taraftar Radi! 
bir kısmının kat'iyyen hoşuru: 
miştir. Bu şartJar kahi.,eye h 
çin vesile teşkil etmiştir. 

Şimdilik hücumlara göğ" 
meğe muvaffak olan Lavalin 
rncvkiinde kalması ild şarta 
tır: 

Bunlardan birincisi ~imd 
bineye dahil olan Meryo'nu 
ile beraber yürümesi, difteri d 
Ier Cemiyetinde önümüzde 
zarfında yapılacak müzak 
Habeş işleri hakkında Paris 
lannın ka lmfüdür. 

Bunun la beraber milli teş 
meselesi halledilmedik~e F 
tam bir sükunetin avdeti çok 
Ve vaziyetin önümüzdeki 
yapılacak par18.mento intiha 
evvel inkişaf etmesine de im 
gibidir. 

Lival kabinesinin bugünl 
tifa etmek mecburiyetinde kal 
yalnız Fransada değil dışa 

büyük akiı:ıler uyandıracak m 
dir. Ve belki de Habecı - İtaly 
ihtimallerini tehlike!·e koyac 

Rdf N. 

diıeıinden çok memnun kaldığın• -------------: 
ve kralın aldığı metin tavnn, ıah · Sofy da 
tını kuvvetlendirmekte olduğunu Eski po il s mil d 
söylemittir. 

Kondilis hüktlmetinin elliye tevkif edildi 
varan bütün kanunları seçimden Sofya, 18 (A.A.) - Ea 
ıonra yeni bir hükumet te,kil edi- polis direktörü Maçef Bel 
linciye kadar hükümden dütürül· döner dönmez istasyonda t 
mü§tür. dilmittir. Albay Gulçef'i 

ltplyada petrol bulundu tarlarından olan Maçef, 
Roma, 18 (A.A) - Lucanide kabinesinin devrilmesi 

petrol, Calabrade maden kömürü Bulgariatandan gitmİJti. M 
ve Abl'U2zeste Bautide keşfedil· ilkteşrin darbei hükumeti 
mit olduğu habre verilmektedir. hiın bir rol oynamıştı. 

Jtalgan berber - Ba.1 .. Bir daha söyleyin bakayım.. Musolini hata mı e 
Mil§teri - Bayır, hayır l flkriml de/iif tirdim. 
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GORCŞ 
FARKI • • • 

Hayatı aynı şekilde gören kar. 
kocalar ne mesuttur. Fakat hey
h:ıt ! Pakize ile Atıf ın ahenklerin ı 
uf ak bir görüş farkı bozdu. 

O zamana kadar pek iyi geçi· 
nen bu ikiz eıi, hırıltıya, dırıltıya 
ba,ladı. 

Sebep: Atıfın gözleri bozul· 
du ! Uzaktakini iyi seçemiyor; ya 
kındakinin bile teferruatını anlı · 

yamıyor. Artık ne zaman ainemay<l 
gitseler kitenin önünde tutturur
du: 

- Ön sıralarda oturalım ... 
- Hayır, arkaya, huıusi mev· 

kiye gidelim .. 
- Canım, benim gözlerim gör· 

müyor. 
- Benim de, önde batım dö

nüyor ... Hem, efe dosta karşı ayıp. 
Haaıııeıttgımızı veyanut raKırlef-
tiğimize hükmederler .. 

Hulasa, her sefer, kişenin önün
de böyle kavğa olurdu ... Bu, yirmi 
ıenedenberi ilk aile geçimsizli· 
ğiydi ... Ayni zamanda ilk ayrılık 
lar da hqladı. Çünkü, Atıf, kan· 
ıına arka 11rada, kendine de ön
den bilet almağa batladı. 

Fakat, Pakize bu §eklin hiç uy 
ğun olmadığını anladı. Çünkü ko
caıı önde, kendi arkada, alem ne 
derdi? ... Bunun için , çareyi göz
lükçüde buldular. 

llk önce bir doktora gidildi. 
Onun reçeteıiyle altı liraya gözlük 
alındı. Ve doğruıu bir mucize hu
ıule geldi ... Atıf, gençletti ... Ha
yatı timdi bambaıka görüyor. 

Yolda yürürken, gfü•lüğün\i bo
yuna çıkarıp takıyor. iki cam saye· 
sinde, tabelalardaki en ufak harf-

Dile kolay .. Bu müddet zarfında, 
meğer Pakize ne kadar da ihtiyar· 
lamıt··· Yüzündeki buruıuklukları. 
kırışıklıkları, renkıizlikleri pudra. 
far, kremler. kalem boyaları doldt.ı 
ruyor, örtüyor! Daha doğrusu, do
duramıyor, örtemiyor. Meydana 
vuruyor .. 

Atıf, dalmıf, bakıyor: seneler 
karısını bu hale getirmit ha? .. Pa. 
kize, artık, yatlı batlı bir kadın o\. 
mut yahu .. Boya falan, kuıurlarmı 
örtemiyor! Bu manzara karıısında 
adamcağız, uzun uzun dütünceyt! 
daldı. 

"-Şu tabiat ne mükemmel ıey. 
· diye dütündü . hislerimizi azal
tarak bizi acınacağımız ıeylere kar 
şı nasıl koruyor! Ellisine varıp da 
hali. yirmi yaşında imiş gibi etrafı 
gormenın manuı'V&i"lilı ya?,, 

- Bu günlük kafi! .. -dedi .. sun' 
i bakışlar, beni yoruyor. 

Gözlüğünü çıkardı: 
Pakize, demindenberi kocum1 

tetkik ediyordu. Kırdığı potu anla• 
dı. Hizmetçiye: 

- Ayte ! . diye seslendi. - Şu 
ampuller, gözlerimizi çıkaracak. 

Küçük abajoru getir. 
Lakin lambayı masa üzerine 

yerleştirirken gözlüğü yere düşür
dü ve kaldırmak için iğildiği va· 
kit, "kazara,, basarak ezdi, kırdı. 

Kocası: 
- Bizim altı lira hapı yuttu ! 

dedi .. 
Kanıı: 
-Aldırma ... -diye cevap verdi 

Zaten gözlük sana yakıtmıyordu . 
On yat daha ihtiyar görünüyor
dun. 

• lf. lf. lere kadar bütün yazıları okuya. 
biliyor. EHi metro ileriden geçİP O gün sinema kiıeaindeki kn 
te ıüzelliğinin bütün teferruatına hayret etti. Zira, Bayan Pakize: 
kadar nazarına çarpmıyan bir tek - Önde iki koltuk ! . diye paH 

kadın yok! Fakat §&flığı bir fey Y1 uzatmıftı. 
var: güzel kadınların sayısı lstan Atıf itirazla: 
bulda azalmıt mı nediı ? Hepıiniıı - Niçin oraımı alıyorsun?.. • 
de bir takım kusurları gözüne çar dedi. 
pıyor. iyi göremiyeceksin ... Batın ağ-

Eve dönünce kütüphanesi ö- rıyacak ... 
nünde bir koltuğa kuruldu. Aktam - Zarar yok .. Madem ki senb 
yemeğine kadar, müellif isimlerini gözlüğünü kırdım, katlanmai'l 
uzaktan okumakla vaktini geçirdi ~ mecburum... Haydi kızım... ileri· 
Eğlendi. Arada sırada yerinden den iki koltuk ver .. 
kalkıyor evvelce ten koyduğu bir Sinema batladığı zaman Pa-

kize : kitabı düzeltiyordu. Kütüphanesi· 
nin bu derece dağınık olduğuna - Şimdiye kadar nafile yere 
timdiye kadar hiç dikkat etme- iarar elmitim .. Buradan daha iyi 

seyrediliyor! • dedi. 
mitti. 

Nakleden : H•tlce SUreyye 
Sofrada, adeti üzere, karısını"\,:-------------~ 

karııaına oturdu. Bu, karı kocanın ı Kenan HulGsl 
bir gün zarfında kartılaştıklan j 
yegane zamandı. Çorbasını bitir"I Bir yarasa 
dikten sonra, Atıf, gözlerini Paki-
zeye çeYirdi ve onu bütün vazıhlr Bir kıza aeık Oldu 
iıyla gördü. Yekmda kitap hallnde 

Yirmi sene evlilik hayatı bu! . ... _____ cr.•k.•.v.o.r _____ _.. 

HABER - Aktaın postası 5 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

Tefrika numarası: 98 Yazan: (VA-NQ) 

Dalgalar hali adaya bir sandah atmışlardı. 
Genç kız, soyundu. Yüzerek bu sandala 
''aklaşıp içine baktı ve kayıkta bir ceset 

olduğunu gördü 
Geçen kıaımler1n hUllaaar 

Barbaro•u öldürmeğ.? 
gönderüen lidya, hakikat· 
te onun kızıdır. Bir clenİT. 
kaza•ında, genç kız, bir 
adaya clüıüyor. 

O gün, öğleye doğru, dalğala:-. 
Lidyayı adaya attı. 

Artık, bulutlar dağrlmrı, hava 
açdmıttı .. laıtıcı bir güneı. orta· 
lığı aydınlatıyor ve tatlı bir ılıklık 
ıaçıyor ... 

Lidya, yarı bayğın bir halde, 
kumlar üzerine ıerilmezden evvel, 
elbiselerini çıkardL Bir kayanın 
üzerine yaydı ... Kurusun diye bı
raktı. Kendi de çıplak vücudiyl~ 
kumlara gömüldü. 

Bir an: 
" - Ya buranın balkı beni bu· 

rada bu halde görür, yakalarsa? .. 
• diye dütündü. 

Fakat, yorgunluk, her düşünce 
ye galebe çaldı. Öyle bir uyumuf 
ki, akta; olmuf .. Gece ilerlemit . 
Tekrar güneı dnğmuf .. 

Sabahleyin uyandığı vakit, rüz 
gir durmuf, deniz bile rakitlet 
mitti. 

Ortalığa sıcak bir günq hakim 
di ... Bulutsuz bir ıema .. Kutlar cı· 
vrldıyordu ... 

Batını kara tarafına doğru çe· 
virdi 

Adada bir çok yem it ağaçlt ·, 
v'ardı. Lidya, karnının açlığını his 
setti. Kayanın üzerinde kuruyan el 
biıelerini giydi. Suda aksine bak· 
tr: 

" T . 1 b" · - am manaııy e ır mıço· 

yum .. Birtayfa çırağı .. Erkek olma

san olmadığı gibi, bir :nsanın ad~ · 
ya vaktiyle ayak bastığına dair bi.
iz de röze çarpmıyordu. 

En tepede , muazzam bir kav .ı 
vardL 

Lidya, bunun üzerine çıkarak. 
etrafı gözden geçirdi. Civarda bi,· 
kara parçası var mı ?Onu anlamak 
istiyordu. Eğer varsa oraya kada:
yüzerek yahut bir sal yaparak rit 
mek için çare arayacaktı. 

Fakat, dik kayaların üzerinde'ı 
denizi seyrettiği vakit inkisara uğ· 
radı. Zi'ra, etraf çepe çevre ufuk . 
Bir karaltı bile yok .• 

Naııl?. 

Bir karaltı mı yok? ..• 
Hayır ... 
itte turada, iki mil kadar uzak· 

ta bir nokta .. Sağa sola gidiyor . 
Denizin cereyanlarına tabi. 

Lidya, katlannı çattL Elini al
nına temsi siper ıibi koydu: 

Bu, sular ortasında bir sandal. 
dı ... 

Bir gemi kayığı .• 
Fakat içinde kimse yok ... 
"- Z~hir. bizim batan aemiden 

indirilmiJ olacak ... Fakat, içinde
kiler, deni2e dökülmütler.. Bu, 
kalmıf .. Herhalde, sular, bir tara· 
fa doğru sürüklerler ... ,, 

O esnada bir lavtanın kendisi 
ne aokuldufuna gördüfü için. dik 
kati bu hayvana çevrildi. Pamuk 
gibi mini mini mahlüku kucağın.t 

alarak tepeden aıağı indi. 
"- Allahım.. Beni buradan 

kurtar.. Maksadım hayatımın 

selamete çıkması değildir ... Yapa· 
cak büyük bir vazifem var ... Bar-

dığım anlatılmaz bile .... diye dü· ı-··--=:smllllal:mmnı•a•ıı 
tündü .. Fakat burası için kız kı· • Oay yu r usul ile .. 
lığında olmaktan erkek kılığrnd" fi 48 derste kendi ~ 
bulunmak daha elveritlidir. Kim Ü i l 

barostan intikam almak iıtiyonım. 
Bunun için yaııyorum. .. Müye11 ... 

' d. d . et .... ,, ıye ua eth. 
O gece de yattı. Kumlara ıö

mülerek ne güzel uyudu. Bundan 
daha ali bir yatak ve yorgan ola· 
mazdı. 

Bir takım karıtık rüyalar ıi· 
rerek uyandı: 

Yine yumurta ve yemiıle karn. · 
nı doyurmak için yukarılara doiru 
gidecekti. Fakat, gözleri her nasıl· 
sa deniz tarafına çevrildi. Orada, 
dünkü kayığın kumsala hayli yak. 
laımıt olduğunu gördü. 

Arada ancak iki yüz metre ka· 
dar bir mesafe vardı. 

Genç kız şöyle dütündü: 
"- Bunu kıyıya ~ekmeliyim 

Her halde ileride hana fayda11 do 
. kunacak... Uzakta bir remi falan 
görürsem bununla giderim ... ,, 

Yüzmesini ıayet iyi biliyordu. 
Esasen hava da çok müsaitti. 

Soyundu. Den:ze atladı. Yüz• 
yüze kayığın yanına gitmesi uzuft 
sürmedi.. .. 

içine bakmak için wlarda yük· 
seldi. 

Acaba kürekleri var mıydı? 
varsa, çeke çeke sahile gelmek da. 
ha kolay olacaktı. 

Kayığın içine baktığı vakit , tüy 
leri diken diken oldu. · 

Tam orta yerde, up uzun bir ce. 
sed yatıyordu. 

Fakat, ne olursa olıun, kayık
tan vaz geçemezdi... Bir hamlede 
içeri girdi ... 

Ceıedi tetkike koyuldu. 
( Arkaar oar) 

BAYLARA LA'ZIM OLAN 

TEKSAYT 
bilir kimlerle kartı1a,acağım. ba- ff kendine ~: 
,,mdan ne maceralar geçecekti ... 11 Fransızca = '=========== 
Her halde ilk it olarak karnımı H 
doyurayım... Iİ Bay M. Gay~r taral~nJan• 

HER ECIA NECE SATILIR 

Yemit yemek için ağaçlara doi r y~zıl~p gazetemızcle telrıka e: 
ru ıiderken ara yerde-kumluk 1&· dilmıf olan (48 clerıte kenclı 
hasından sonra,- iri beyaz taşla, kendine lran•ızca) notları bu 
olduğunu gördü .. Bunun üzerindf'n dela Valııt matbaa.ı tarafın· 
yürürken, ayakları albnda kof bi: tlan kitap halinde çıkanlmqtır 
ses duydu. Memur, ifçi, talebe ue herktU 

f ğilip baktı: için laydalı olacak olan bu ki· 
Meğer, tat sandığı ,eyler, yu. taba, 320 •ayla olmaına rai • 

murta imi4. Bunlar ama da çoktu men, yalnız 15 /ıunıf fiyat ko-
ha... nulmuıtur. Tevzi merkezi Va- 8 

Lidya öyle açtı ki, sabah kah· ı· kıt !Wtüphan~, Ankara cacl.ft 
valtıar için, yumurtadan ali ziyafet : de•ı, l•tanbul dur. ~ 
olamazdı. Ayağına gelen bu nimet· o&IMAlll•••====nn::mı:=:am maam:ı 
lerle karnını doyurdu. 

Sonra, yemitleri yedi. 
Gerek bu yemitler, gerek bu 

yumurtalar, gerek civardaki ağaç· ı 
ların tamamile yabllni olması, I 
adada hiç bir yol, hiç bir geçit rö 
rünmemesi, ceylanların insandan 
ürkmeyip bir kedi munisliğiyltt 

yaklaıması, genç kıza fU kanaati 
verdi: 

Bot bir adada bulunuyordu. 
iki gün müddeti~ civan dolaştı . 

Her yeri gezdi. Burada tek bir in· 

Basın 
kurumunun 
çıkardıQı 

1936 
AlmanaQı 

En ıüzel bir yılbatı armaia · 
nıdır. Bütün ıaylavlarımızla ıa· 
zetecilerimizin resim albümü 
içindedir. 

Bir kaç güne kadar 
yor. 50 kuruta. 

çıkı. ... .................... .... 
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Posta katma ı btaabul 214 
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Coeuk haftası HiNDiST N KAHRAMANI 

Hediye kazananların 
MUyonlara mal 
oımu, muazzafft -
fllm. t O binlerce 

adlarını yazıyoruz 
511

• ra kazanan } kek lisesi 562, H - Suna Ozcl Be§lktaf Ka 
rakol aokak 11 numara, 18 - Yusufldis Kur 

BQyWcparmakkapı apartmıan bir numa- tulu§ Kır sokak 39 No., 19 - Se!Ameddin 77 

rada Nermin. 
inci mektep 44 No., 20 _ Samim SU!eyman 

lfık llaeai 440, 21 - Leman Suadiye Be§lk -

baf Akmazçe,me sokak 48 numara, 22 -

Nesrin SUleymanlye 28 No. 
2 lira kazanan 

BekAr sokak 6 numarada Behire 

Hokka kazanan l __ Kı_ .. P_kaz_an_an_•a_r -~__.. Bu akşamdan itibaren SARA V Sinemasında 
Sahne ve tiyatro büyük galaıarmın yıldızı ve (BÜYÜK KATERlNA) filminin unutulmaz mümeaıiH 

ELISABETH BERGNER 24 nncu llkmektep 447 l.ı1vlye. 

1 BlakUvl kazananlar _J 
23 - Leon Abrahamyan Aamalımesclt 

49 No. 24 - Hur§lt Kemal CantUrk İsmet 

!n6nU okulu 276, 25 - Leman Beyoğlu 12 

inci llk okul 41 No., 26 - LQtfullah Şevki 

Bir tebeaaüm ve bir göz yafı olan 

4 - Se!Aml Şefik Sezer Vefa llsesf. 5 _ Erkek lisesi 728, 27 - AsUman Nedim Beyoğ CMRCMCE SENİNİM 
Muzaffer Bahçekapı T8§han yanında berber 

salonunda, 6 - Nedp SWeymanfye 7 lnd 

ilkokul 226, 1 - HUaeytn Ferlköy Şahadet 

sokak numara 89, 

Şekerleme kazananıa-:..._I 
8 - Hikmet Mustafa Topkapı Maltepe 

numara 4, 9 - İrfan Galatuaray 45 inci 

mektep 93, 10 - İ8mall Turgaz Hayriye lfae 

ili 384, 11 - Hrlato KurtuJU§ Bozkurt cadde_ 

si 221 No., 12 - Osman İnanç Çemberlll:q 

19 numara, 

Defter kazananlar 1 
13 - Recep SWeymanlye yedinci llko • 

kul 214, 14 - Orhan lsy.nbuı Ankara cadde

si NUmune matbaası No. 85, 15 - Rüstem 

Özbek Ve!a lisesi 853, 16 - SalAhaddin Er 

MADD~LIR 

BA 
Bulpr 12 
Fual7a çab ~12,35 
FualJ'a boroz 15 
Fual7& afak 10,5 
Merdmek 20 
Nobat 9 
Nobat naUlıel 12 
Peynir B. 7&lfı 26 
Katar ,.atlı 50 
Katar Udad 40 

f.e7Un7&t ... eb 47. 50 
YemeklJk 40 
Yat Trabaon 70 • 80 
l'ere)'&i ı 20 • 200 
Yat yemeklik 50 • 60 
Yat blıtncl Urfa 70 
Pf..llnç 8 • M 
Mabrna 15 • 18 
.,._ 15. 29 
..... 24,5 25,5 

17,5 22 
15 2.1 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
60 80 
50 70 
55 65 
45 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 
22 26 
11 • 45 
30- 50 

SEBZELER 
ince biber 8 • 10 10 12,5 
Krrmm biber 3 5 
BaYUI 2 • 3 5 
Prua 1-4 3 5 
Ulıaaa 3,5 4 5 7 
'l'aprall 10 15 20 
Patatelı 4-5 • 6,5 9 12,5 
Sopa 5-5,5 6 7,5 
Kerms 6-5 7,5 12,5 
Yetil domatm 3 5 5 7,5 

YEMiŞLER 

.A.7ftebt. ... 8-8 10 15 
A.J'T& blrlDd 5-6 6 1,= 
A1ft UdDel 3. a,5 5 7 
Nar ebt. ebt. 6 7,5 10 
Nar lldncl 4 5 7,5 
Elma Karadeah 4. 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7.5 ıo 
r:ım. UQe 4 • 5-9 5 15 
Uzllm llyab 7 • 15 17,5 25 
MandaUaa 5 3 'l 5 
Portakal 5 5 1 7 
Vevtz. 11 • 18 12,5 20 
Keltaae 6-8-10 10 15 
l\lllflllula 3-3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 
Gılaa( ...... aG(M25 2 5 ...... 3,4.5 5-6 
Kele 

lllllll .... 21 

lu :Mahmut Ağa yokuııu. 28 - BUlent Varol 

Boyacıkısy 115, 29 - Cemil GUler YUceUlldl 

lfaesl ı~. 30 - Ane Kız lisesinden 59, 31 -

A. Rıza 17 inci okul 638. 32 - Cemile Suad!_ 

ye hatboyu Bay Salt köşkllnde, 33 - Ayten 

Bağlarb&.§ı 60 No., 34 - Osman Şemsi Fa. 

Fransızca ıözlü tahane filminde seyircileri gqyedecektir. 
ilaveten: Noel için renkli bi:- Silly Senfoni. Bir harika NOEL G~CESl. Küçüklerin ıevinci... 

Çocukların filmi ... Ve büyüklerin zevki olacaktır. 

ve ayrıca Paramount Jurnal Londrada yapılan İngiliz Alman FUTBOL MAÇI mlll 

lay Bakırköy Ömer Naci sokağı 100 No., 35 ŞU in d 8 n b Un d 8 n Varın ak•am TDRK sinemasında 111 

Gönül istediğine Gider 
- Celi.det Giray Kız mualllm mektebi orta - - - - - -
kısımdan 36 - AsUman Barbaros Kuçuk1a.n. istasyon da 1 

ga tramvay caddesi 112/2 No., 37 - Necdet Çallnır mi 'ı 
Değerll Eyüp orta okulu 512 No., 88 - Na. A merikan hırsızları büyük itlet KATE DE NAGY- WlLLY FRITSCll 
mık J'andark yedinci 81Dlftan, 39 - Pantazl den bqkuma tenezzül et-ı 
Kurtuıq Kuyularb&§ı 25, 40 - Necmi Veta mezler ! Zaten her 9eyin büyüföj • Baştan aşağı neşeli ,.e heyecanh bir 

aşk filmidir. Yiyananrn neı:ıeli haya • 
tını hatırlatır. 

lisesinden 272, 41 - Saba Suner Haydarpa. 

ııa 21 No. 42 - Necdet Yalçın Yeni Nesil 24, 

1--;artpo•tal kazananlar 

43 - Şevki Galatasaray Ortaköy fUbeai 

ibzart 1157, u - Nejat Beyoğlu OD Udnci (). 

kul 213, 45 - TUrkA.n Cantürk Eski Salıpa_ 

zarı 25 No. 46 - Nihat Ozcan Erkek llse.ı 

803, 47 - Vedat Erkek l!Msf 20 den. 48 -

Nuri Akhfaar hükQmet caddeal berber Jlua 

tafa, 49 - Aslan Ankara İzmir caddesi Naz. 

Jll1 oğlu, 50 - Nadir öztUrk Davutp&§& orta 

onıu an. &ı - AnclrM. K~ K~ 

bqı 23 No .• 52 - Erdoğan AUmd&ğ 'Oakil

dar 20 ncl mektep 53. 153 - Ahmet Bunalı 

KUçük Karadeniz otelinde, M - E. özel! 
Pertevnlyal lfaesl. 55 - Faruk Erol B61ge 

sanat okulu lhzarlden. 56 - Füruzan latlklAI 

caddeai 185 No. 57 - Gfilmel Şf§ll tramvay 

deposunda biletçi Bay Hayn kızı. 58 - Berç 

Çalyan Samatya llilll Müdafaa caddeal 52 

No., 59 - lhsan Erkek llsesl 567, 60 _ Bllr. 

ban Kut:&al Fatih numara 7, 61 - lrtan Gök 

sel Sen Joze! llscal 117 No., 62 - Muzaffer 

Galip orta orman mektebi 11 No. 63 - ts 

mail Co§kun Saraçhaneba§ı Şekerci sokak 

13 numara, 64 - Mahmut Blllrler Davutpa

ıa ortamektep. A 2. 

ZA Yl - Usküdar Malmüdürlü • 
ğünden aldığım 628 No. h askeri ma. 
aş cüzda~ımı kaybettim. Yenisini ala. 
cafımdan eskisinin hükmü yoktur. 

lJsldldar Açıktürbe Alımet Çelebl 
mahalleıi Hüdai sokak No. 14 Hasan 
Ttıft.sin 

------
Hukuk talebeslnln 

çayı 

Hukuk Talebesi Cemiyeti Ge
net Sekreterliğinden: 

21/12/ 935 cumartesi günü saat 
15 de Parkotelde verilecek olan 
(Yeni arkadqlan tanıttırma) ça· 
yında mezun ağabeylerimizin de 
b· ~unmalannı dileriz. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaıı TURAN Tll/flfrfMunda 
Bu gece saat 20.:ıo d:ı 

HÜLLECi 

Komedi 4 perde. 
Yazan: Reşat Nuri 
Her tarafa tramvay 

Telef on: 22127 

ZA Yl - Fatih Malmüdürlüğün
den almakta bulunduğum 368;; numa. 
ralı maaş cüzdanıma ait tatbik mühü
rümU zayi ettim. Bu kere yenisini çı. 
karacağımdan eskisinin hükmü olma
dıfrnı bildiririm. 

3685 numaralı cüzdan salıibi aı • 
kcri tekailtlerlnden Bllseyin. 

nü yapmak Amerikalılara mahau• 
bir meraktır. 

Geçen yaz Kanzaı'b Mister Je
yms Rayt dört odalı portatif bir 
kötk almııtı. Bu kötkü bulunduğu 

yerden baıka bir arsaya taııma 

ya karar verdi. Fakat kararını 

nasıl tatbik edeceğini dilfünürken 
açık göz hırsızın biri köfkü çabuk 

götürdü ! Polislerin bütün araıtır· 
malarına rağmen kö'k hlll bulu· 
})a.ma~ııtır. 

Amerikada Pensilvanya da 81:.. 
ir yarının üıtüne kurulmuı olan 

on metro uzunluğundaki tabh 
köprüyü bir ıece hırsızlar kaldır· 
dıkları gibi götürmüılerdir. 

GöNOL lSTED1GlNE GiDER : 

GöNOL lSTEDIGlNE GiDER : 

GöNOL 1STED1G1NE GlDER : 

GöNOL 1STEDIGJNE GlDER : 

GÖNÜL lSTEDlGlNE GlDER : 

GöNOL 1STED1GJNE GiDER : 

GöNOL lSTEDlGINE GlDER : 

18 yaşında gen~ bir kızın ilk aşkını 
terennüm eder. 2:> yaşında bir evli ba. 
yanın gönül maceralarını gösterir. 
Tamamen gençlik, güzelli~. aşk çılgırı 
lığt filmidir. Genç ,.e taze aşklarır. 

zaferidir. 
filminde olduğu kadar "KATE de 
~AGY., hiç bir filminde bu kadar se· 
vimli n cana yakın olmamıştır. 
filminde "WILLY FRlTSCH,, zara 
feti ve erkek güzelliği ile gönülleri 
hir etmiştir. 
tıımınut: UA ~., nıv.,r.n,,ı gorenler 
kendilerini gülmekten alamazlar. 
filminde "GUSTAV WALDAU,, Viya. 
nanın kibar sosyetesinin en mükem -
mel bir şahsiyetini yaşatmıştır. Aşk. 

neşe, zevk, musiki ve eğlence filmidir 
ilaveten O F A dünya haberleri. 

Gene Pensilvanyada Miıte: ----------------------- ---
Jouf G~nff~~ b~ ~uk ~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R 

Arzu ve talebi umumi üzerine h~rkeıin görüp dinliyebilmelerini 
teminen RANZ LISZT'in romanti\ hayatım göıteren 

ağırlığındaki bıçkı makinesine e-

vinin kart ısındaki arsadan hırsız
lar kalk gidelim demitler ve kos-

kocaman makineyi kimsenin ru -
hu duymadan alıp götürmütler · 
dir. 

Geçen hafta Kaliforniyanın 
San Joze tehrinde hırsızlar mah -
kemenin avluıuna girerek meıhu,. 

bir haydudun asdmıt olduiu dar
ağacını kaldınp götürmüılerdir. 

Hele Boston da son zamanlar· 
da yapılan hırsızlık oldukça ko 
miktir. Seyyar misyonerlerin vaa.! 

AŞK RUYASI 
( Liebeıtraume) 

Büyük müzikal film: birkaç gün dah:ı 

SOMER Sinemasında 
gösterilmesine devam edilecektir. Ayrıca PIERRE RICHARD 
Wilm tarafından temiıil edi1en 

BA GD AT YOLU 
filmini de göıterecektir. Hafcanm en zengin programı. 
Seanslar: 2 1 / 2 da Atk rüyaıı, 4 1 2 da Bağdat yolu 

6 1 / 2 da Atk ri.yaıı 6 da Bağdat yolu 

ve nasihat için kurmut oldukları 
kocaman çadırı hıraızlar bütün lll'!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!T!!U!!r!!k!!ç!!!!e!!!ii!!~lz!!a!!h!!a!i!iit!!."iıaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~l!!l.j _ .. ____________ "!. 

takını taklavatiyle aıırmıılardır. p E p o Saç dökülmesi \·e kepeklerden 

Fakat bütün bu büyük hırsız kurtulmak i'in en müessir ilaç 

hklara rağmen Amerika Bulgariı 
tanın yanında ancak ikinci gel 
mektedir. 

Bulgaristanda F otovitza nın 1 

ahalisi kendilerine bir istasyon bi-

naıı yapmıtlardı. Bu mükemmeı 
bir yapı idi. Bir gün halk dalgın 

Ermenice opereti görmek için 
ancak bugUn ve Y•"" kaldı. 

Acele ediniz. 

TURK Sineması 
Hami•: Bu tllm. b••k• hiçbir 
alnemada qllaterllmlyecekttr. 

iken kıskançlıktan yerlerinde otu ---- ----------
ramıyan komıu köy ahalisi gele . Fransız tiqatrosu 
rek istasyonu parça parça taıı- HAI.K OPERETi 
mıılar ve kendi demiryollan üs 
tüne kurmuşlardır. ! 

İı1ı1nDul Bılıdiq~-ıi 

Bu akşam 
20.::ıo da 

TELLi TURNA 

PETROL 
NiZAM 

Sehir1i'gatrosu 

111111111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

·:krem Reşit 
Müzik: 

Büyük Op~rrt l~:i. l\luzik: ,-Telli Turna--.. Yazan: Mahmut 

llLlll Cemal Reşit 

Sezai ve Seyrettin Asaf. Gişe gündü1 TELLi TURNA 

:ı~ıktır. Telefon 41Sl9. 
TELLi TURNA 

Görülecell büyük Operet Fiatlnr: 3:>-50-60.7j.100 Loca 100-300 ._ ____________ _ 
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Sivrisineklere harp! 
iNSANLARI 

KASIP KAVURAN 

KORKUNÇ 
HASTALIKLAR 

Sivrisinekler 
tarafından 
insanlara 

aşılanmaktadır 

Doktorluk al e
mi malarya i
le daha birçok 
hcutalıkların 

3İvrisinek ta · 
rafından ta -

§ınmakta ol · 
duğunu söyle
mektedir. 

Sivrisineğin 

düşmanı aranıyor! 
Nevyork'tan yazılıyor: 

Antll ada.lnrma, zehirll 
yılanları yok etmek Uzc. 
re sokulan Monguztar, 
şimdi yılanlnrd&n daha 
ınrarlı olacak kadar Ur~
rııi' bulunuyor. 

Romanın Asyalılar tarafmdan ısuıa. sı esnasında riörlHen bir ha.di.8C •. 

Afrikanın adsız sansız bir örüm
ceği bu yakınlarda büyük bir §Öh
ret ve rağbet ka:::anmak üzeredir. 
Çünkü onun hastalık yayan birçok 
böcekleri yediği anlaşılmıştır. 

Bu örümceğin hayatta yegane 
l.lnacının sivri sinekleri avlayıp 

Yemek olduğunu fen keşf etmiştil'. I 
Eğer bu örümcek bütün dünyaya 
Yayılacak olursa, kötü kötü sokan 
aivri sinekleri gerçekten öldürür 
\'e eğer örümceğin bunları yeryü
):Ünden temizledikten sonra baş

ka bir kötülüğe kalkışmıyacak '>

lursa, sivri sineklerden başka her
kes s~vinecektir ! 

Birçok tarıh yazıcıları lrivrleinek 14'rin atıladı#t ıaıtma dolayıııUc Roma tmpıı.ratorluğunun dU,meslnln kolay 
:aşmı§ olduğunu iddia etmişlerdir. Burada gısruıen Romahlarm hepsi sıtmadan bitkin bir haldedirler. 

Mesela Japon "Fıtkı böcekle
ri,, ni öldürmek için Amerika .hü· 

kumeti "Japon çekirgesi,, denilen 
yeşil çekirgeleri memlekete ithal 

Fen, insan ve hayvan kanına 
mikrop aıılıyan sivri sinekleri dün
ya yüzünden kaldırmak için ça
reler aramaktadır. 

etmişti. imdi bu örümcekler siv- ı 
ri sinekleri silip süpürdükten son
ra Japon çekirgelerine de saldt
racak olursa işler sarpa sarar .. 

Birçok tarihçiler Roma impa
ratorluğu ile meşhur Yunan f else
f esinin sivri sinek tarafından yı
kıldığını söylemektedirler. Eğer 

Seylan ve Borneo adalarım iki y4l· 
dır istila etmit olan sivri sinekler 
bütün dünyaya yayılsalardı §İmdi· 
ki meaeniyetin hepsini mahvede· 
bilirlerdi! 

Bu takdirde malarya ile sarı 

humma denilen korkunç hastalık
lar tarihe karışacak ve sivri sinek
lere atfedilen daha birçok has
talıklar ortalıktan ltalkacaktır. 

İşte bütün bu "eğer,, le başh
Ya.n şartlar o kadar ciddidir ki fen, 
&Özü geçen örümceği başl<a ülke
lere saldırmadan evvel uzun uza. 
dıya tecrübelerden geçirmek mec
buriyetini duymaktadır. 

Bu küçücük örümcek kendi yu.r. 
du Afrikada yalnız sivri sinekle<i 
?nahvclmelde beraber, her §eyin, 
hatta sivri sineklerin bile bambaş
lta olduğu Birleşik Amerikada lcen 
<linden beklenen işi yapmayıp da 
büsbütün başka şeylere burnunu 
g. • - ~ı ihtimali vardır! 

Hindistanda "Mangu,, denile!l 
hayvanlar Kobra ve diğer zehirli 

yılanları öldürmekle şöhret kazan

dıklarından Antil adaları bunlar
dan vapur dolusu satın almıştı. 

Mnngular adalara çıkar çık -
maz hemen yerli yılanlara saldır -
mışlar ve bunları temizledikten 
sonra ördek, tavuk ve av kuşlaT"ı 
dilhil olmak üzere hemen her şe-

ye çullanmağa başlamışlardır. Şim 
di ise adalılar bunların köklerine 
kibrit suyu dökmek için en zehirli 

yılandan tutun da mikroplara ka

dar her şeyi adalarına ithal etme· 

ğe hazırdırlar! Birleşmiş Amerikı 
Mangularm hayvanat müzeleri :-

çin bile olsa memlekete soku)mcl
sını yasak etmi!tir. 

dlyağram ..... ı.!nn sağa doğru: 1 - Su 

yun dibine bırakılan yumurtnlar, 2, S - yumurtadan çıkrp da bUyümeğe 

bqlayan tırtıl, 4 _ ko.nııtıo.nmadan önce nlrlığr şekil, :S - Olgunla§mıı 

b1r stvrtsınek. 

Bundan iki sene evvel Ameri
kanın St. Louis şehrinde patlak v~ 
ren ve "Uyku hastalığı,, denilen 
beyin hummasının da sivri sinek· 
ler tarafından aıılandığı meyda
na çıkarılmıttır. Nitekim geçen 
yıl gene Amerikanın Niyü Jers~y 
şehrinde meydana çıkan beyin 
hummasının da sivri sineklerden 
geldiği isbat edilmiştir. Köpekle
rin kalblerinde olan kurtları da 
sivri sinekler aşılamaktadır. 

Fazla yağmurlar sivri sinekleri 
çoğaltacağı gibi kuraklık da bu 
zararlı hayvanların üremesine se
bep olmaktadır. 

Seylan adasında 55.000 kişiyi 
öldürmüş olan bulaşık hastalığın 
geçen yıldaki kuraklıktan ileri gel· 
diği söylenmektedir. Kuzey Sey
landa sivri sineklerin yaydığı ma
larya vardı; fakat adanın güneyin· 
de ırmaklar çok hızlı aktığı için 
malarya yoktu. Çünkü hızlı al{an 
sularda sivri sinekler üremezler. 

Bu yıl ise güneyde kuraklık ol -
duğundan ırmakların suları çe -
kilmiş, şimalin malaryalı sivri 
sinekleri buraya da gelerek bin -
lerce kiıiyi öldürmüşlerdir. Bor -
noe adasında bu yıl kuraklık do -
layısiyle sivri sinek belası ve bu· 
nun yüzilnden de malarya hasta -

· hğr korkunç bir surette artmlftı. 

. /. 

Sert ve kuvvetli rüzgarlar sıvri 
sinekleri uzak yerlere taşımazlar. 
Bunlar sert havalarda kuytu yer
lere sinerler. Nitekim ıivri sinek

lerin kendi kendilerine uzun me
safelere uçamamaları insan ve 
hayvanlar için de bir nimettir. 

Fakat bunlar da caniler gibi 
insan oğlunun icat ettiği nakil va
sıtalarından istifade ile uzak yol
culuklar yapmasını bilmektedir· 
ler. Şimendifer vagonları, otomo
biller, hatta tayyareler bile sivri 
sineklerin yeni yeni ülkelere taşı-

nıp oralarda üremelerine hizmet 
etmektedirler. Karantina istas -
yanlarında vapurların sıçanlardan 

temizlenmesi gibi neredeyse bu 
nakil vasıtalarının da sivri sinek
lerden temizlenmesi için usuller 
icat edilecektir. 

Amerikada köpek meraklıları
nı son senelerde büyük bir telaş 

almı,tı. Çünkü köpeklerinin kalb

lerinde bir takım kurtlar peydah
lanmakta ve hayvancıkları az za
manda öldürmekteydi. Bu kalb 
kurtlarının aşılarını sivri sinekle
rin taıımakta olduğu ishal edil
miştir . Bereket versin ki, 
bir ilacın bu kalb kurtlariyle yu-

Apğıds: 

Japon fı.§kı böceklerine kıı r 

ıı yapılan 2avaşlarda yar. 

dÜn etmesi için Amerlkn~·a 

götUrülmUı,ı olan Jnpon çc • 

klrgesl... Ml.foadeledc t:olt 

faydalı oımuı,ıtur. 

Ytni b11luno.n bu Atrlkn örllmceft 

yalnız ııivrl8inckleı1 ycme"de yap_ 

mıı.ktadrr. Nitekim bir çok mmtaka 

ları Malıı.ryadan tamamllc temlı!e

mlşUr. 

murtalarını öldürdüğü keıf edil
miıtir. Yoksa Amerikada bir tek 
köpek kalmıyacaktı. Bu ilaç ka
~a ıırı.nga edilmektedir. . 

Bu yürek kurtlarının insan vü
cud~nu da istila edip etmedikleri 
henü~ ıüpheli olmakla beraber bu 
kurtların yakın akrabaİından ve 
gene sivrisinek tarafından taınian 
diğer bir cinsin insanlara da mu· 
sallat . olduğu muhakkaktır. Bazı 

sıcak ülkelerde bu kan böcekleri 
insanlar arasında çok mühim tah· 
~ibat yap~aktadır. Henüz Avru• 
pa ülkelerine bulaşmamış olan bd 
hastalık sarı hummaya çok benze
mektedir. 

Bundan iki sene evvel Ameri· 
kanın St. Louis !ehrinde patlak 
veren bulaşık uyku hastalığını ve 
bunun yakın akrabasından olan 
~ocuk felcini de doktorlar sivri si
neklere ve kara sineklere atfet· 

mektedirler. Amerikan doktor· 
!arı tecrübeyi evveli maymunlar· 
da, sonra da kendini gönüllü ola· 
rak tecrübeye veren mahpusların 
üstünde tatbik etmiıler ve netice 
yüzde otuz nisbetinde müsbet çık
mıştır. "Çocuk felci,, denilE'n ha .. 
talık Avrupada yoktur. 

Sivri sineğe karşı Afrika örüm· 
ceğinin kullanılması tecrübeleri .. 
nin müsbet bir fekilde neticelen
mesini bütün 1dünya dört gözle 
beklemektedir. Bu takdirde mü• 
cadele itleri mühim bir ıurette.k~· 
laylajmıt ol•c-.ktrr. · 
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Kız aradığı makamı bulduğu· 

nıa emin olunca durdu. Bat örtü

sünün ucile nemlenen alnının ıil· 

di. 

kansı ol•am e•neme metine tutu· Aslan Turgudun odasında, otel garsonu 
10

~:'.caıa •• n hep•İ öyledir... sızdığı anlaşıhnca, Cim; kimseye gör.ünmede . 
"Peregrini insanın kocası olıa otelden kaçmıştı. Amerikanın (Şarlok Holmes)I 

"Bana neye öyle tuhaf tuhaf ba. 

yorsun, amca?,, 

"Çünkü senin yüzün kadar gü· 

hiç canı tıkılmaz.,, 

"B k .. ıra ıu ravuru .... ,, 

Kızı azarlıyordu· Fakat hidde· 
zel yüz görmedim, Rabia.,, ti sun't olduiu besbelli. Rabianın 

"Onu bana Peregrini de söyle- yüreğinde Peregriniye kartı teh-

di.,, Hkeli bir zaaf olsa hiç bu kadar 
"Vay domuz vay! O güzellik- tabii ve açık konutur mu? Buna 

ten ne anlar? Onlann karıları sü- inansa bile bu aktam pek aldır 
pürge sırığı gibi.,, 

''Y .. 1 '? a oy e mı.,, 

gözlerini büzmüş 

Gidi kabbe! 
eğleniyor. 

Beni dinle Rabia, ıen mutlak 

kocaya varmahıın. Yüzünü ıesini 

bırakacak çocuklar yetittirmeli-
ıin.,, 

"Öyle emma beni hiç iıtiyen 

var mı? Benim de pek koca iıte· 

diğim yok amma çocuk isterdim .. 
Hem de naııl !,, 

Sesi heyecandan kıııldı. Amine 

hatunun ağrı çekerken söyledik -

le!'İni o, hiç bir peygamber doğu.. 

muna ait diye dütünmemitti. Bü· 
tün doğuran hayatı çoğaltan kud
retlerin realiteıi... Analığın rea· 

litesi ... Bu onun yüreğinin bam te

l ine dok6nmu,tu, bütün varlıiım 

bu realite ile titretmiıti. İğildi. 

ilk satırları evvela gözlerile oku
du, sonra batını kaldırdı. Her ke. 

limeyi kendi halketmit gibi ıesi 
hasretle, vecitle, zaferle dalgala• 

rarak söyledi. Rakımın arkası ke
miği üıtünü alevden bir dil yala. 

mıt gibi ürperdi. Fakat homur 
dandı. 

«Sanki ben kadınlann doğu· 

rurken ne söylediklerini bilmez 

miyim? Böyle tevkii şevkli konu. 

turlar mı derıin? Eskici Fehmi 
Efendinin karısı doğururken çığ

lığını çe§A'De batından itittim.,, 

Rabia cevap vermedi. Kitabı 
kapadı. Bat örtü.ünü omuzlarına 

attı. Son günlerde uçını batına 

topluyordu. Ortadan aynlmış arm 
trkı taranmıt kumral f>aımcla iki 
ipek örıü kalın bir hile ıibi 
dolanmqtı. Artık aradığı ihengi, 

zaferi, tevki iıtediği aibi ifade 

edebilecek. Yanakları solmuı, d·t· 
rileri takaklvına doğru çekilmiı, 

dudakları kmımıuı, bütün ateşi 
gözlerindeki yeıil ıulelerde. 
"Merhaba ey a.i ümmet melcei. 

"Merhaba ey çare•izler eılai!,, 

"Sus, Rabia, içimi yakıyorsun.,, 

"Ayrık gözlerinden bunıtuk 

yanaklanna Y.•tlar yuvarlanıyor, 

kocaman enfiye mendili ile bir göz 

lerini, bir burnunu şamatalı ta· 
matah siliyor. 

"Peki, peki, artrk okumam. 

Batka fey konuıalrm. Amma ne 
konutalım ?,, 

*Koca,_ ftnnak, çocuk do

lmma!r, lmnutalım· Niçin Galip 
Beyi iltemedin, Rabia?,, 

"9rr&k fU nkmttlı herifi. Onun 

mayaoak kadar içi coıkun bir se· 

vinçle tatıyordu. Rabia dünyada 
kimse ile onunla olduğu kadar tek 

lifsiz değildi. Kızın adeta dima· 

ğınm, ruhunun e,i. 

Penbe, konaktan dönünce Ra• 
biayı yatakta buldu. 

"Hanımefendi çok çok ıözle· 
rinden öptü. Mektubu okuyunca 
bir ağladı, bir afladı.,, 

"Paıa da okudu mu?,, 

"O yoktu. Bilal vardı. Ne va
kit git.em Bi1il Hanımefendinin 

burnunun dibinde. Aralarından 

su sızmıyor. Düğün nisanda ola• 

cak. Hazırlık bqlamıt. Efer ıen 
konağa gitmezsen Bilal oilan 
Hanımefendinin gönlünde 
yerini tutacak Rabia.,, 

''Varsın tutsun!,, 

"Kıskanmıyor musun?,, 

senin 

"Ha ha,bir de güleyim bari.,, 

Fakat kııkanmıttı. O akıam 
aç gözlü gönlü hiç doymıyacak 

kadar açtı.. Bin kollu bir mah· 
luka benziyordu .... Her kolunu 
batka bir sevgiliye sarmak, bütün 

sevgililere tek batına sahib ol· 

mak. lıte bu akıam içinde böyle 
hava etiyordu. 

v 
ikinci mabeynci Robert Ko· 

lej kapısının sırasındaki yalılar

dan birinde oturur. Ecdadın· 

dan kalma iki yüz yıllık bir bina. 

Fakat bir çok ili.velere ve tamir 

lere rağmen hili. yerli mimarinin 

hat ıadeliği, hususi vekan verdi

ği ıeniılik hi11i bozulmamıı. Ar' 
kasında, yumupk yamacın ti. te~ 
peıine uzanan büyük bir çam ve 

ÇİDAl' korusu vardır. Ve korunun 
bitiğinde ıırtını yamaca vermit, 

ağaçların arasına sokulmut kü

çük, beyaz bir file vardır. 

Birinci kanunun Hk per,embe 
sabahı Rabia bu yalıya gitti. içer; 

girer girmez biraz Selim Patanm 
konağını hatırladı. Sofaları büyük 

merdivenleri çifte, pencereleri ıa· 
hane, ışık içinde bi; yalı. Eıyuı 
daha mutena, daha ince bir zev· 
km eseri. Halıların, avizelerin a

dedi o kadar çok değil fakat her 

eıya gibi onlar da birer taheser. 

Sof alardan geçerken ikide birde 

duvarlarda lale devrini taıvir 

eden bir iki tarama resme gözleri 

daldı kaldı. 

( Deuamı uar) 

bu hadiseden utanarak evine dönünce ... 
Cim, bu muvaffakıyetin karıılı . 

ğını göreceğinden emindi .. Ustası 
onu, hiç tüphe yok ki affedecek. 
tekrar yanına alacaktı. 

Cimin omuzları çok kuvvetJiy. 
di.. T omsonun gözüne girmek için, 
derhal kapıya yaslandı .. Ve bir O · 

muzda kilit kırıldı .. Oda kapısı ar· 
dına kadar açılmıtb. 

İçeriye ilk önce T omson girdi. 
Fakat, polis hafiyesi suratını 

buruıturarak: 
- Odada kimse yok. .. 
Diye ıöylenmeğe batlamııtr. 
Anlan Turgudun ka.ryolaıı 

bot duruyordu. Bütün efyası ye· 
rinde .. Hatta ıon günü kendi eliy· 
le ahp ıetirdiii çiçekler bile ma· 
sanın üstündeki vazodan atılma· 
mııtı. 

T omson bu akibete uğrıyacağı· 
nı yüzde bir ihtimal ile bile dü
tünmediği için, ilk önce kendi 
kendinden utanmııtı. 

T omson katlarını çatarak C\. 
min yüzüne baktı: 

- Meılekdaıımızı yatağında 
rahatsız ettiğimiz için kendisine 
özür dilemek vazifesi sana düttü ! 

T omson alay ediyordu. 
Cim odadaki ıtığı göstererek ~ 

- Ya bu elektriği feytanlar mı 
yaktı? diye mırıldandı. 

Tomson dudağını bükerek di1. 
tünceye dalmıf tı. 

Bu sırada bütün memurları hay 
rete dütüren bir hırıltı işitildi.. 
Odanın içinde garip sesler dalga· 
!anıyordu. 

/ Biribirlerine bakıttılar. 
Otelde cinli, perili bir oda oldu. 

ğunu ititmiılerdi. 
Tomıon derhal bu ıarip sesin 

geldiği yere sokuldu. 
Hırıltılar gittikçe artıyordu. O . 

tel direktörü ıatkın tatkın bakını 
yordu. 

Cim gülmeie batladı: 
- Aziz meslekdaımıız o kadar 

içmit ki.. Yatağına gireceği yerde. 
yanlıtlıkla gardırobun içine girip 
sızmıf. 

Memurlar güliiJtüler. 
T omson gardrrobun büyük 

kapağını açınca, içinde bir adamın 
yattığını ve horul horul uyuduğu· 
nu gördü. 

Birdenbire kim olduğunu tanı· 

yamamıtlardı. 
Cim genit bir nefes alarak. 

hindi gibi kollarını kabartıyordu 
llk bakıtta, Tomson bile, gardı· 

ropta iki büklüm yatan adamın 
Arslan Turgut olduğuna hükme· 
derek ıevinmiıti. 

Fakat, bu sevinme yarım daki· 
kadan fazla ıürmedi. Otel direk 
törü ıaTdırobun içine iğilerek, 
birden gülmemek için ellerini ağ 
zına götürmüt ve geriye çekilmi,. 
ti. 

T omson, direktörün 
baktı: 

yüzüne 

- Çok sarhot, değil mi? 
- Evet ... O kadar sarhot ki.. . 

elektriii bile kapamağa vakit bu· 
lamadan ıımnf .. Fakat alacalı ol· 
ıun onun. Ayıldıktan ıonra, mut· 

fağın sıcak su kazanına atayım da 
aklı batına gelsin. 

T om son otelciye: 
- Sana, müşterilere böyle ağı: 

cezalar vermek salahiyetini kinı 

verdi? 
Diyerek memurlara bağırdı: 
- Haydi ne duruyonunuz? 

Meslekdntımızı dolaptan çıkarı . 
mz .. Yatağına yatırınız! 

Memurların dolaba yaklaşma· 
sına meydan kalmadı. Otel direk 
törü bir hamlede gardırobun içine 
atıldı ve kollanndan çekerek, 
t.ekmeliyerek: 

- Filip... Filip ... 
Diye bağırdı ... 

Sonra üstüste birkaç kahkah' 
atarak şu sözleri ili.ve etti: 

- O, bizim otelin en eski gar 
sonudur. Esrarkeıtir. Kimsesi yok. 
Kolundan tutup atacağım zaman, 
esrar içmemeğe yemin ediyor. Ka~ 
lıyor ... Birke.ç gün sonra ıene iç
meeğ bathyor. · Benden korktuğu 
için, böyle müıteriıiz odalara sak 
lanıp sızmaktan J>a!ka çare bula· 
mamı,. 

Bütün memurlar katılırcaama 

gülmeğe batladılar ... 

- Bana Amerikanın ( ŞerJo) 
Holmes) i diyorlar. Hiç bir pO' 
lis gözünün göremediği karanlık· 
lar içinde ne müthiı, ne korkurıÇ 
hadiseleri takip ettim. Ne azı 
çeteleri kolaylıkla ele geçirdiıt'-

Fakat, on gündenberi, Nevyo 
kun içinde bulunduğunu muhak 

kak saydığım fU Türk polisini 
izini neden bulamıyorum? Nec!eıı 

üç buçuk aydanberi, Parker çet 
sini yakalıyamadım? Şu delikanl 

nın niıanlısını da kurtarama :ığı 

için o kadar muazzebim .. O kad 

mütkül bir n.ziyetteyim ki.• Art 
• 

Aralan ~urgudun yüzüne bakamı 
yacak hale geldim ... 

T omson odasına girdiği zama 
çok yorgun ve müteeasirdi. 

Paltosunu çıkardı.. Uıağın 
verdi: 

- Beni bugün kimse aradı mı 
- Evet Mister.. Bir yaşlık 

dın geldi ... Size şu yetil zarfı bı 

raktı. 

Tomson mektubu aldı: 
- Batka bir ıey söylemedi mi 
- Hayır ... 

Hepsi de biliyordu ki, T omıon -==================---=~ 
bu gülünç vaziyete Cimin rsrariyle 
düşmüştü. 

Bereket versin ki, Cim, bu ı:· 

rada daha büyük bir rezalete mey 
dan vermemek için kimseye gÖ· 
rünmeden otelden sıvışıp gitmeğe 
muvaffak olmuttu. 

Tomson büyük bir mahcubiye~ 
içinde otel direktörüne" özür dili. 
yerek memurlarını topladı: 

Otelden çıktılar. 
T omsonun gözü Cimi arıyordu .. 

O sırada Cim eline geçseydi mu· 
hakkak ki tepeliyecek ve yüzüne 
tükürecekti. 

Yeşil zarfla bir 
mektup! 

T omson o gece, memurları po· 

lis müdiriyetine gönderdikten ıon· 
ra, bir otoya atlıyarak evine ıit· 

ti. 
Yolda giderken, kendi kendine 

söyleniyordu: 

Bir kaç ay eııvel bir kaza netıcesi 
de ölen Amerikalı meşhur tek gÖ'Z 
tayyareci Viley Polt'un tayyaresi A 
merikada "Smithıonian milzesi .. 
konulnwştur. Halk, cesur tayyareci' 
nfn bir rok rekorlar kırmasına l'Mtl 

olan tayyarcıini müzede ziyaret et ' 
mektedir. 

F'ransada JJrötany eyaletinde Hosseqor sahillerine runılni gördüğünüz k~ 
man bir deniz m.alılUku ölü olarak dü§mllftür. "Camgöz,. denilen cins4~!'-.. ~ 
bir köpek balı'ğı olan bu hayı·an 5,80 me tre boyunda ı:e bir tondan fazla a~ 
lrktadır. Kuyruğu 1,60 mPtre genişliğin dedir. Bu muazzam hayvan BUrif{~ 

'!eniz müzesine göndP.rilmi.ıtir. 
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Ka<dlunon 
Vatanına 

hayc§lto Londra kulninde nwıhur "Traditora Gate,. 
Bu kapının arkasında casuslar kurıuna dizilirlerdi. Umıımi harpte burası 
sık sık kullamlmış, /ngilizlerln mukabil casıu teıkilatı vasıtasiylc 

ele geçirilen dü~man casuslarının çoğu burada öldürülmüşlerdi. 

hiyanet eden ltalyan 
casusu nasıl yakalandı ? 

lnsiliz cuus tqkilitı emrinde 
'-llfmakta olan erkek ve kadınlar 
'ında ıerçekten harikulade in
~ar Tardır. Bunlardan biri olan 
:"lte Be.ton • Grace O'Flarthey 

..._..ı..r Sörensen'dir. Bu kadm 
-l&Ull•Z bir cinai cazibeye ma. 
olduju aibi kendiıinde en mq 

~~rialeri ıölgede bırakacak 
e aktörlük istidat ve ka • 

l)eti Tardı. 

Bu kadmm yapbığı itler ara • 
a tafıeaer sayılacak olan ha. 
ltalyamn Bem ateteai olup 

İtilif devletlerine samimi ta· 
~rhjile tanılan Giulio F. ad

diplomab fena halde atlaması 
tnukeaini yii2ünden çıkarma· 

..... Bu diplomat, güzel Grace 
atherty'yi İngiliz elçisinin ver 

li hir kabul resminde tanımıştı. 
&rende elçi, kızı diplomata kendi 

eni olarak prazante etmiftİ. 
c~ diplomat güzel lrlanda

qlunclan cayır cayır yan • 
ıecikmedi ve bir kaç bu • 

elan eonra evlenmek tekli • 
e bulundu. Kız ne bu ıırada 
tlurmıyarak bir takım ine~· 

ere airitmit ve genç diplo • 
pek de temiz bir adam ol

lll~~ahıu anla.mqtı. Bunun üzeri
'tılunın batmı döndürmek için 
ta ıeleni yapaııflı. 
Bir ıece diplomat ona itiraf • 

buhmarak mülhit bir ku • 
olduiunu, pokerde 40.000 
kaybettiiini ve bu parayı 'i ıünü öğlene kadar vereme· 

ıL ~ takdirde çok çirkin bir ıkan· 
~· maruz kalacağını acı acı an· 
~. Grace hiç tereddüt etmeden 

Jı ona uzattı ve kendisine 
tam manaaile açık sözlü ve 

t. .. - danandığı takdirde çek 
~~ini emrine amade bulundu. 
......... .ayledi. 

damları idama mahkimı etti. Kuı · 
tuna dizilenler 'ar&amda o günler
de methur olan Alınan caauau 
Kerster de vardı. Ondan aonra İle 
Mi11 Grace'ın ne oldujunu kimse 
öğrenemedi • 

*' İngilizlerin bir eti daha bulun-
maz kaclm cuusu "Miaa Flora,, 
dır. Kilme onun milliyetini, haki
ld i9mini, nereli olclUtuna öfi'ene
memiftir. Entellicena aerTis adam. 
lan bile onu sadece "Mi11 Flora,, 
acbyla atmrlardı. Bir çokları bu 
kızı İrlandalı aanırlar, bir kıaım 
insanlar da onun ~k yüksek bir 
Alman ailesinin knı olduiunu is
rarla söylerlerdi. 
•MİM<Flera oa iln dil kODUf&D, 

çok mükemmel tahsil görmüt, ımd 
retli bir yazıcı idi. C...U.lann ta
bı olan bu kadm kendiaine veril
mit yüzlerce vazifeyi hep parlak 
muvaffakiyetlerle batamırt, an • 
cak bir iki ~te muvaffak olama . 
mııtı. 

Gençken ili.ht bir ıüzellikte o
lan Miaa Flora umumt harpten ev
vel entellicena ıervia hesabına 
Franıada çahf11ordu. Yüksek bir 
Fransız diplomatı ona evlenmeği 
teklif etmifti. Kız ona bir qk 
gecesi verdi ve aonra ortadan kar 
boldu. 

Umumi harp eınumda Alman 
caauılanndan biriıi yanındaki 
kati bile birlikte prof eaör Ehrard 
adile Montreux oteline yerleımit· 
ti. Bu adam da Miı Filoranm kur· 
bam oldu. lnl'ilizler profetÖrün 
çantalarında çok mühim bir takım 
dosyalar bulundufunu öjrenmit • 
ferdi. 

Profesör çok kurnaz ve teytan 
bir adamdı· Amma bir kaç hafta 
içinde Mis Filora onu ağlarma dü· 
tiinneğe muvaffak oldu ve gözet
tğii ıayeye varmakta pek ıecik • ~·::•t bu sözlerden bir fey 

ıL sibi davranınca kadın -------------

~"-.:anın ıizli Sin • F ein ce-
memup olduğunu ve ln-

~11.,. kartı mülhit bir kin ve 
• ~ık duyduğunu anlattı. Bu 
~elen emniyet kazanan Giu· 
la.: 4Tmturyalılarm caıua tetki • 

"' mensup olduğunu itiraf et
'-... MTsiliaine her biriıinin için
,~Jet kunetli bir infilak mad· 
\.ıııc 'lllclen on bet ıranı bulunan bir 
~ 1mrtun kalemleri gösterdi. 
~ blitUn hanları lnıiliz 
bL anlattı ve Giulio ile 
"'-.~clatlanna bir tuzak kuru?du. 
~ a6(1erine bir eğlence ge • 
• ~ tertl1t edildi ve Kom gölü 
~~ 1Mltün çete tevkif edildi· 
~ cliY&Dı harpleri diplomat 

...... olmak üzere bütün bu a· 
Erkek - Lctmbanı11 ampaUinlJ delif

tlrecektik, merdl0ıtni bulamadık! 

Alel&le bir kitap veya basit bir kadm silsü gibi görünen bir gerdanlık caaU11ların mükerrımel bir muhabere vaaı. 
tcııı olabUir. 

medi. Atkın sersemletici bir ran • 
devueunda yemek ve şampanya 

içmek için profesörle birlikte o • 

duına girdi, az sonra kolonya şi
teıini gidip kendi odasından ge • 
tinnesini pdofes\irde,n ;rica etti. 

Yalmz kalaQ F"lora Almanın 
odasında bulabileceği kô.ğıtJarı 

toplamağa b&Jladı. Çabuk davra. 
namamııtı. Profesör katibile bir. 
likte odaya girmi~ti. Kadın hemen 
onlann ayaklarımı kapanarak yal· 
vardı, yakardı, lngiliz!ere bu hiz
metinin sonuncu olduğunu, bir da
ha böyle tehlikeli bir it yapmıya· 
cağını, casusluktan artık bıkıp U· 

aandığmı göz yaıları arasında an
lattı ve kendisini ıerbe$l bırak • 
tıkları takdirde Almanyada ça -
IJ!makta olan bütün İngiliz casus
lannı bildireceğini söyledi. 

iki erkek bütün gece not aldı
lar. Tan yeri ağarırken profesörün 
elinde Almanyadaki bütün casus
ların bir listesi vardı. Mis Filora 
çıkıp gitti. Profesör de bu listenin 
muhteviyatını incelediği zaman 
hepsinin uydurma olduğunu hay
retle gördü. Fakat Mis Filora ken 
disine lazım olan kağıtların bir ço· 
ğunu okuyup ezberlemeğe muvaf. 
fak olmuıtu. 

1916 da Mis Florayı Belçika· 
da Alman askeri nakliyatını gö· 
zetlerken gö~üyoruz. Buradan Al. 
manyaya Lehistanlı Filora adile 
bir çok seyahatler yapmıt, Alman 
sahillerinde yüksek rütbeli Alman 
zabitlerile dolaşıp durmuıtu. Ca
sus kadın Alman deniz üsleri o • 
lan tehirlerde mesleğinin en par
lak muvaff akiyetini elde etmif 
tir. Filora Alman bahriyesinin bü· 
tün şifrelerini almıf ve İngiltere. 
ye gönderebilmişti. lngiliz amiralı 
Celiko'nun Skajerak muharebe • 
sinde bütün Alman şifreleri:ıi hal· 
lettiği bugün sabit olmuı bir ha . 
kikattir. Bütün bunlara rağmen 
Mis Floradan kimse şüphe etme· 
miş ve kendisi harp içinde bir se· 
ne kadar büyük bir Alman deniz 
zabitinin metresliğini yapmış•ır. 

MHarekeden sonra lstarıb11la 
gelen Mis Flora Parapalas otelin· 

de ıenit bir daire tutmu.ı ve bu • 

• 
rada "Hayırperver bir Jngiliz Ma· 
damı ııfatile muhacir ve yetim . 
lere muavenet,, itlerine koyulmut 
tur. 

İ!le bu yardım itleri dolayısile 
rum ortodoks kilisesile ııkı fıkı 

münasebetlere giritmişi. Fakat 
bu münasebetlerin hangi maksat
la yapıldığı şimdiye kadar anla . 
ırlamamııtır. ~ 

l stanbuldan yanında esmer gü 
zeli bir kızla dönmüıtür. Bu kız 
sonraları onun en parlak talebesi 
olmuıtur. Mis Flora o vakitten 
beri İ!e Devoll§ayr' da casus mek· 
lehinin direktörlüğünü yapmakta
drr. 

* Casus merkezlerinde prenses Ni-
da Mikaele Visinievski kadar en 
trikacı bir kadın hiç görülmemit · 
tir. O, oyunların daima en tehli -
kelisini oynamıftır· Çünkü her iki 
hasım tarafa da ayni zamanda biz 
met etmiıtir. 

Anası babası belli olmıyan Ni· 
dayı Parisli bir çamaırrcı kadın 
alarak büyütmüttü. Sergüzefl İçin 
müthit bir susuzluk duyan bu kız 
daha pek gençken yoksul muhi • 
tinden kaçarak, kaldırımlarda do
laımağa ve kötü evlere çıkıp gir 
meğe baflamı9tı. Ahlaki polis me 
murları onu bir gün bir randevu 
evinde yakaladılar. Fakat bu kötü 

- Üç çocuğum var • 
- Ya! Kocanın haberi oor mıt. 

tesadüf bile onun hayatını deği~ 
tiremedi. 

1903 seneainde sekıen yatında 
bir yahudi olan Adam Viıin.ievski 
ile kartılatmıftı. Kendisine az za· 
man evvel prenslik ünvanı veril • 
miş olan bu zavallıyı ıqktan öYle 
çrlrın bir bale toktu ki adamcağız 
batında kalmıt olan bir parçacık 
aklını da kaybederek bu kızla ev
lendi. Fakat kısa bir zaman iç.:rr 
de genç karısının kendisine tak • 
tırdığı ağır bOynuzlara dayana • 
mıyan prens daha iyi bir muhit a· 
ramak için öbür dünyaya göç etti! 

Dünya harbi kadm için mükem 
mel fırsatlara yol açtı. Bu haris 
ve macera dütkünü kadm Orta 
Avrupa devletleri hesabına casus
luğa başladı. Daha Pariıte idi, bir 
Alman doktorunu birlspanyol dan 
ıözile birlikte paylafıyordu. Emni
yet direktörlüğü günün birinde 
her ü.çünü yakalayıp deliğe tıktr. 
Almanla lspanyol az sonra serbest 
bırakıldılar. Fakat Nida yaka.tını 
ancak büyük ve nüfuzlu tahsiyet. 
ler vasıtasile kurtarabildi yoksa 
kurıuna dizilmek üzereydi. 

Hapishaneden onu doğru ltal
yan hududuna götürdüler. Orada 
caausluğuna. devam etti. Çok nü• 

fuzlu bir adam olan Kont Kolobra 
onu ltalyada himayesi altına aldı, 
hatti evlenmeği bile teklif etti • 
Lehli prenaeı ise bu itıkmı naaıl 
mükaf atlan:lırdı biliyor musu -
nuz? Onu zehirliyerek öldürdü ve 
ispanyaya kaçmağa muvaffak ol• 
du. Elde kafi gelebilecek delil 
olmadrğı için ispanyada adli ta • 
kibat yapılamadı· 

Nuri oldu, kime hulul etti he
nüz kinıae bilmiyor; fakat kadın 
lıpanyadan Nida Miknelo adile, 
Parise döndU ve burada mulıletem 
denecek kadar salonlar açtı. 

Nida 1922 yılında Madritte çolc 
lüka bir dairede evlenme acente • 
liği yapıyordu. Bu dalaveraya za. 
vallı bir Kanadalı kız kurban ol
mut, polisler iti ele almağa kal • 
kı!mca prenses Nida yine izini 
kayhetmi,tir. S•mdi nerede oldu .. 
funu kimae bilmiyor. 
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IJIİlllllınınılll~lm D İ K K A T . 81 
x~rıos w~H}I 

Dünyanın en iyi kremidir. 
Umum satuş mahalli: Şark Merkez 
Ecza deposu. Fiyatı: 50 Kuuruştur. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

14112/ 1936 vaziyeti 
AKTiF PASIP 

Kas•. 
088_8888_0 \ltın : sali kilogram lt>.566,3~6 ı· L 23.301.927 02 

Nezleye karşı en mü kem mel il Aç r.anknoc ............... --······-··········· .. 9.549.964 -

C O M E N O S T E R I L Uf:::~·;~~~·;··~=~~~~;~·~·~:" 
3
las

5
s.sg 

Lire 

33. ı 70.449.91 

Sermaye ··········--·····-··-···-············--············· 
ihtiyat akçesi ..................... __ ................... - ......... .. 

1 eoawlUclekl E anknotlar: 

burun damlasıdır. Fiyatı: 30 kuruş. 
88888888888888888888880 --------

1 ürk lirası ·······-···················· J L -----Keriçleki Muhabirler 

403.228.83 .403.228 83 

T l::J Q KiVE 

l 1 RAAT 
Altın . Safi kilogranı 4.4-01,264 6.190.742. J7 
\!tına cahvilı kabil Serbest dövizle 7 575.612. 13 13.(6635400 

Hazine Tahvilleri ı 
t)cruhte edilen evrakı nıktlye 
arşılııtı LISB.748.563.-

Oerubıe edilen evrak ı nıl\tiyt 1 158.748.56!' -

Kanunun t> ve 8 incı madde· 
1 eriııe tcvfı 1r hazine tara 
fından vd i tedi ıı 

1 )erubıe edileıı """a ı nu tlyı 

10.907 985 

ba•uyes• -··-·-··············--····- 147 840 578 
Karşılı~ı cımamen ıhm olarak 
tedavült llAvcten vaudilcn ~L t 8.000.000 

TUrk Lirası Mevduatı : 

. 
1 65 84(l ~78 ~ 

BANKA51 Kanunun tı ve 8 ıncı ınad
dclcrinı- 'evfH ın Hazine- rıra· 
tından vaki tediyaı • I0.907.985.- 1•7.8f().578 Vadesiz - ·······-··········-·-·· 1 14.9607.i0.90 ..4 

Vadeli -··-·····-·-- J. 14960750~ Senedat CUzdanı 
Hazine bonoları ············ ······ ······ ı L 617.750 . • 
l"icari senetler -·········-·········· .. 19 709. 794S1 20 3~7.544 5 ı 
Eaham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

\ 

Deruhte edilen evrakı n•k· 
tiyenin tarflhtı esham n 

<\ tahviltr ı ıtibui kıymede 1 
34.61s667.56 

B Srrbeıu ~:shım Vf' Tıh'rillt .. '-4i8.JOO fS 39.043.767.71 

Alno ~e dövu üzmne uanııı • 80.301.o.9 
f ıhvlltı Uurine avam • 4.6:l9.804 19 

Hlasedarlar··········-·-.. -···········-··-·········· 
muhteDlt 

YekOn 

468960522 

•S00000-
13 910 12:ç o~ 
~17.6SJ.6!'ı3.5a 

Döviz Mevduah : 
Vıdesb ················-····--···· ı 12 345.568.92 
Vadeli •·············•·············· .J06.917.9J 12.4-52 546~ 

Muhtellt -··············································-.... ·-·· 68 371 041 ıJ 

~ Yekin 277.6~1.6~ 

2 ~•rf 1833 t•rlhlnde" ıtlbaren . 
l•konto haddi yUzde S 1·2 - Alhn üzerene avans yUzde 4 1·2 __..,,, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bObQ Güzelliğimin sırrı 

Çiçeklerin merkezindedir 

1936 Yılbaşı 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 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık milkt\fat vardır. 
Halk evinde 
konferans 

Embıönü Halkevinden: 

Evimiz, kıtlık aeri konferansla· 

nna baılamııtır. ilk olarak 20/ 12/ 
935 cuma günü saat (17,30) da 

Cağaloğlu merkez aalomnnuzda 

Dr. bay Kizım lımail tarafından 
[(Bugünkü hekimlik) konuğlu bir 

konferans verilecektir. Bu konfe

rans bütün yurddaılara açıktır. 

Medhü
senası

na lüzum 
görülmi
yen fev
kalade 
BİLECiK 
rakı lmalltha· 
nesinin plya•a-

ya çıkardılı 

45 derecelik 

OLGUN 
Yabancı dil dersleri rakısını 

C. H. P. Ereııköy Kamunu Sah· da her 
rayi Cedit ocağı &şkanlığmdan: yerde 
Ocağımızm çevreıi içindeki is- _______ a_r_a_y_ı_n_ı_z_ 

teklilere değerli bir öğrebnen ta· lstanbul aaliye birinci ticaret mah· 

f d "im k .. F kemeainden: 
ra m an ven e uzere ransız- N. B. Brod ve mahdumları tirke 

Fransanın Midi havalisi kurbUn· 
de yaşıyan kadınlar, ta.biatin çiçekle • 
rin merkezine vaz'ettiği bakir bir ba\. 
mumunun cildi beyazlatmak ve gü · 
zelleştirmek hususundaki şayanı hay 
ret hassasını tanırlar. 

Bu nazik cevherin tasflyesile hu • 
sule gelen ve (Cire Aseptine) tesmiye 
edilen ve cilt üzerinde fevkalAde bir 
tesir icra eden bu güzellik tılsımı; 

akşamları yatmazdan evvel tatbik e • 
dildikte cildinizin sertleşmiş harici 
tabakasını yumuşatarak parra parça 
düşürür. Sabahleyin tasanur edeme
diğiniz bir güzellikte taze ve nermin 
yeni bir cildle karşılaşacaksınız. Ay • 
ni zamanda münbesit mesamatı, si. 
yah benleri gidermiş olacaktır. Bu 
Cire Aseptine denilen güzellik tılsımı 
nı kullandığımda yüzümün çiJli ve 
çirkin cildini şayanı hayret bir suret. 
te güzelle§tirmi§ ve beyazlatmışhr. 
lı;;timali gayet kolay ve fiyatı ucuz o. 
lan bu Cire Aseptine'i kollanma, o • 
muz1arıma ve el1erime de tatbik edi· 
yorum. Bütün eczanelerle parfümörf. 
terde sntılrr. 11 

ca, İngilizce, Almanca yabancı ti vekil. avukat Yusuf Kenan ta· 
dil demeri kursu açılacaktır. Gel· rafında~ lıtanbulda Mustafapaıa 
mek ve öğrenmek iste~in.~e .. bulu- hanında Yağya Yağyayan aleyh;. 
nanla~ her c~artesı ~unu s~at ne adliye yangınından evel emre 
16 da bırer vesıka fotograf~ ~·~ muharrer aenet mucibince alacağı Göz Hekimı 
ocağa ge'terek yazrlmaları bıldırı· olan 1284 liranın tahsili hakkında Dr. Şükrü Ertan 

,l_ir_. ----------- ikame olunan dava dosyası ye· Bebıali, Ankara caddeti No. 60 
nilenerek mahkememize verilmesi Telefon: 22586 

. . .. . .. · 

SEKSULIN üzerine tayin kılınan gün İçİY Sah 1eünleri meccanendir .. 

müddeialeyhe gönderilen davetiyr. ~==~~~~~~~~~~ 

Keşide: l'ılbaşı gecesi qapılacaktır 
Hi etler: (2,5), (S) ve (10) hrahktır. 

Vakit kaybetm~den hemen bdetini2i a tınız. 

• • • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

1 75 Metre mikabı kum ( 350 kuru~ metre mikabı 
120 ., ,, çakıl ( 400 ,, ,, ,, 
41 Ton çimento (Tonu 23 lira) 

Nitantaıında yapılacak kenar kaldınmları intuı için 18.zını ( 
lan ve yukarıda mikdariarı muhan.men kıymetleri yazılı bulunan iİi 
türlü malzeme açık eksiltmeye ko:ıulnıuttur. Şartname ve ketif e~•: 
kı levazım müdürlüiünde ıörülür Eksiltmeye ıirmek istiyeııl1 
2490 No. lu artbnna ve ekıiltme kanununda yazılı vesika ve 152 lir' 
77 kuru9luk muvakkat teminat m.ıkbuz veya mektubile berab" 
20- 1 - 935 cuma günü ıaat 15 de Daimi Encümende bulu~ 
dır. (8) (7700) 

Satılmak üzere mezat itleri m'.idürlüğü eıya tubeaine Nureddi~ 
tarafından retiriJip 4193 sayıya k:.tydettiriJen ıaat açık arthrmad• ~ 
tılamamııtır. hin tarihinden batbyarak on bet gün içinde ıab• 
ıelip saatini kaldırmadığı ta) dirde aablacaktır. (8) (7956V 

GAYET 
MCHIM 

Taksit:ae 
Manto ve tayyor 

ve roblar Ademi 
iktidar, 

Bel 

ikametgihmın meçhuliyeti hase· w::mmr.:Ad .. :::::.-:: =•~··~k·=-t·=;d·'-·'·===-0 1 

bile tebliğ edilmeden iade edilme- H em 1 1 1 ar U 
sine ve mahkemece müddeialeyhe U V E .. Paria mamulatı, H. Villette 
bir ay müdetle tebligat ifası için JssB I ki. ,...

1 
I li.boratavarmnı yeni bir ketfi 

En aon moda lcumaf ve snr 
dellerle giyinmek iste ı•" 
zevki ••llm Sultanhamamırt
da Camcıb••• hanında blrt11al 
katla bll" numal"llh Lem_., 
Ha111mtn fermln terz11181'r 

· \ gevşekllğl, 
Dermansızıik, 

Vücut Ye DlmaQın. 
vorgunıuQunda 

pek müessir we. emin 
__ bir H~.c;t!I"~-. 

. . 
Kutusu 200 kuruş 

BEŞİR KEM4l · MAHMUT. CEVAT 
Eczanesi • Sirkeci 

• 

muhakeme 22-1- 936 çar- fi e geveş '~ ne 
tamba saat 14 de bırak~lmııtır. Ve 'ıHH o rrn o bin ı SANO G VL 
bu yolda yazılan davetıye varaka· n 1 Piore, Jenjevit Ye Stomatit 

sı da mahkeme divanhanesine aı!İ :: Tefslllt: Galata posta 1 
1 •:: kutusu 1255 gibi alız •e dit butahklarını 
mışt~üddein]cyh Yağya Yağyayan l g::=:::m:::.-::::::ı::=m==::::mma:am:u ve mikroplarım imha ye tedavi 

yukarıda yazılı günde mahkeme· j kılınacağı hukuku usul muhake· eden dit paatuıdır. Lezzeti 
de bizzat ve yahut bir vekil gön· meleri kanununun 141 inci mad· hoı, her eczane ve depolarda 
dermek suretile hazır bulunmadığı deıi mucibince ilin olunur. l satılır. Dit tabibinize sorunuz. 
takdirde gıyabında muamele icra (17810) 

elnl •t:retlen~eın1er. t1 

I·--·-···:···:············-·· ............ 1 ·-· .... -· -··· ... ·-··········------ . 
Diş hekimi 

•• 
Ü Ratıp Türko()IU 

Ankara caddeea M.-,,.' 
otell Karfı•ı numnn (seJ 
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Bayrar11lık, yılbaşı hedlyelerlnizl 

Necip B. ıtriyat fabrikası mamulatından alınız 
Gayet ucuz zarif lavantalar, kolonyalar, pudralar, rujlar, kirpik tuvdetlui, biryantinler, bilcümle yerli ve Avrupanın büyük fabrika mall.ı rı ve tuvalet takımları bulunur. 

·Depom : Eminönü Necip Bey itriyat mağa:zaı• 

Beşiktaş icra dairesinden: 

O.ram·m 
/.40 İSTİFAD[LİDİQ 

OSRAM llboratuarlarının yeni 
rnaydana gellrdlklerl OSRAM 

"On ampullerl tennln bir mu
cızeal lellkkl edlllyor. Çitte 

•plraıtt olan OSRAM 110" ıam 
baları lablf aarflyalla pekçok tfık 
verlrler. Cereyandan lam ma
naslle latlfad• etmek lsllyenıer 

OSRAM"D \ 

\ 
lampullerinl dlAer ıambalaro 

tercih etmelldlrler. Adi uc:.ı4! 

llmbalara nazaran yUzde 40 

•Ufadelldirı • r. 

Ahmet İbrahim, Zekiye, Rahime, 
Tahsin Baniye, Fatma, Hayriye Me. 
lek'fn şayian mutasarrıf oldukları 

Beşiktaş1'-ı. Sinanpaşa Atik mahalle. 
sinde Çeşme ve Marangoz sokağında 

eski 11 mükerrer 13,15 numarasile 
mdrakkam iki tarafı tarikiam n bir 
tarafı Hacı Hasan paşa vereseleri in· 
şaat deposu ,-e bir tarafı Lebideİ'ya 

iJe mahdut pa7.ar kayığını keşide olu
nan Kayıkhane ''e depo m:ıhalli Ye 
önündeki kısım kum ambarı olarak 
kullanılmakta olan işbu gayri men • 
kuJün alt kısmı açık olarak kullattıl· 
maktadır. İçerisindeki ibes oda mevcut 
olup içindeki kiracıların "kunturatlnrı 
mevcut değildir. Kfıgir ve i~i ahşap 
olan bu gayri menkul kırk beş gün 
müddetle açık arttırmaya ~ıkarılmış 
olup müşterisi tarafından satış bedeli 
teslim vezne edilmediğinden icra ,·e 
iflAs kananunun 133 iincü maddesine 
tevfikan on heş gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmış olup 10-1-936 
tarih cuma gün Ye saat on dörtten 
on altıya kadar en çok arttırana i
halesi icra kılınacaktır. 

Kıymeti muhammenesi 3500 Jiı-a. 

dır. 

Boyah tahtaları VI M 
ile temizleyiniz 

2004 numaralı icra kanununun 126 
ıneı maddesine tevfikan işbu hanenin 
sahibi alacaklılar ile diğer alacaklı • 
)arın ve sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını ,-e hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını evrakı 
müsbitelerile yirmi gün iyinde icra 
dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit ol. 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalacaklardır. tşbu madde 

Vim bunlar1 boyada çızıntı brakmaksızın 
temizler Tecrübe için bir kutu alımz. 
Bunu camlar, bıçaklar, tencereler ve 
saire için de kullanabilirsiniz. 

Keınao hocası 
Avrupada tahsil etmiı bir san· 

atkar keman dersi vermek istiyor. 

Derı almak iıtiyenlerin her gün 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Urolog - Operalö' 

Bevliye MUtehassı•ı 

VIM 
ıabah saat 11 - 13 arasında 

(41823) numaraya telefon ecle 
rek ( lteman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

ahklmına göre hareket eylemek • TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 
l\raköy - Ekselsiyor mağazası 

yanitida. Her UQn IJlleden •onra 
2 . den S · e kadar - Tel: '1235 

ve daha fazla malumat almak 
isti,Yenlerlq 35.11678 numaralı \losya -
sile memuriyetimize mUracaatlan l -
LAN olunur. (492:1) 

• 
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--------------·---------· Aaker bu söz Uzerinı lııraz ı;;aşala· 
m. Fakat derhal kendis:ni tophyarak 
ce, ... > verdi: 

- Çünkü, şimdi yapılacak mühim 
bir vazifem var. 1 

- Nasıl vazife? 

Asker, Par dayana ;) an yan bak. 
mağa başlamıştı. Bu anda ise ihtiyar 
kurdun bakışı, ucu neferin ceketinden 1 
dışarıya çıkmış olan bir kftb'lda rastla
dı. 

Asker söze başladı: 
-Azizim, bu vazifemden size ne? 
Hiç! yalnız eğer vazifeniz icabı 

olarak uzak bir yere gidiyorsanız an. 
]arsınız ya •. 

- Evet doğru. Tamplt' gidiyo · ' 

rum. 
- Hapishaneye mi? 
- Hayır, o civara. 
Pardayan titredi. Aklına gelen 

bir düsünce,·i tasarla rarak bir kar ) • :> 

~dırn daha yürüdü. 
Birdenbire: 
- Arkadaş, size do~rusunu söy • 

Jlyeyim mi? Siz Otel Dömemeye bir 
kağıt götürüyorsunuz! Jt-di. 

Asker hayretle: 
- Bunu nereden öirtsndiniz? di · 

ye haykırdı. 
- işte bakınız. Kağ1t ceketinizin 

cebinden dışarıya çıkmr.ş' Dikkat e • 
din dilşmesin .. 

Ayni zamanda Pardayan baş ve 
şahadet parmaklarile kağıdı tutarak 
çekti. Ye çabucak 7.arfa göz gezdire • 
rek üzerinde bulunan: 

Otel Dömemede 1\Ur~al dö Dam • ... 
Kefhn~lerini okudu. 
Pardıayan etrafına hakınd•. Sen 

Antuvan sokağrnın en işlf'k yerinde 
bulunuyordu. Kalabalık çok oldufu 

gibi yirmi adım kadar öieden bir atlı 
devriye kolu geliyordu. f{ağıdı alarak 
kaçmanın imkanı yoktu. Onun için 
hemen gene askere geri \'erdi. 

Nefer birdenbire: 
- Kusura bakmayınız. Mösyö, bu 

mektup bemen sahibine varmalıdır. O 
nun için de koşmakhğım lazım . Allah 
ısmarladık ı diyerek koşmağa başla • 
dı. 

Fakat büyük Pardayanın da işi a. 
cele olduğundan o da koşmağa bat • 
ladı. 

- Arkadaş yüz alt•ı• kazanmak 
i<1ter misiniz? 

Asker daha hızlı koşarak! 
- Hayır! cevabını verdi. 

- Haydi beş yüz ol~un ı 
- Mösyö vazgeçiniz, } oksa şimdi 

karakola haber veririm: 
- Bin! 
Asker hemen durar:ı li kıpkırmızı 

ke ildi. Titrek bir sesle: 
- Btnden ne istiy'\r~unuz'! dedi. 
- Götürdüğünüz mektubu bana 

okutursanız size bin altırı ''eririm. 

- Bin altın için kendimi astıraca

ğım ha! Haydi defol oradan .. 
- Ah, ah •. Bu kağıt -> kadar mü • 

him mi? O halde iki bin altın nriyo. 
rum. 

Asker sendeledi. Adeta aptallaş • 
mıştr. Pardayan hemen söze başladı: 

- llk rasthyacağımız mf'yhaneye 
brfreriz. Siz orada bir şişe şarap içer -
ken ben de mektubun zarfını açar, 
okur ,.e sonra tekrar kapatmm.Kimfe 
duymaz bile .• 

Asker titrek bir sesle: 
~ Hayır, subayım bana, mektup 

kaybolursa asılacağımı ıo:öyledi. 
- Aptal, sana kim, onu kaybctl 

diyor. 

Luiz hafif bir sayhıı kopardı. O 
vakit, hazan genç kızların düşüncesini 
aydınlatan bir ümit ışığ' ile rengi uç
muş ve bir zambak gibi hembeyaz ke
silmiş olduğu halde: 

- Siz gitmek değil ölmek isti.vor-
sunuz ! diyebildi. 

- Doğru söylüyorsunuz? 
- Fakat neden? 
- Sizi seviyorum .. 
- Beni se,·iyor mu-:;unuı~ 

- E,·et.. 
- Ölmek isiyorsunuz değil mi? 
- Evet! .• 
- D~mek ki benim dP ölmekliğimi 

istiyorsunuz? 
Çabuk, hararetli bir suretle geçen 

bu konuşma yanş sesle olmuştu. Her 
ik~i de kendilerinden gt~mek derece -

lerine gelmiş oldukluından ne söyle. 
diklerini güçlükle kana~ahiliyorlar • 
dr. Kımıldanmadan durmalarından, 

durgun hallerinden, solmuş beniz -
!erinden bir nşl• ha,·ası içinde bulun. 
duldan belli idi. 

Duygularını gizleme~•! artık 1ü -
zum görmemişlerdi. En ft'saretli bir 
kızda bile bu kadar hir sakinlik Ye 

metanet görülemezdi. Henüz ikinci 
,·eya ü~üncü kere olarak şönlye ile 
konuşan Luiz aşkını itiraf etmişti. 

Dudaklarının arasından kaçırdı • 
ğı son cümle bunu kat'i olarak göste. 
riyordu. 

Eğer şö\·alye ölürse o da ölecekti. 
Ru pek sade, pek belli biı itiraf değil 

de nedir? nu itirafı gizli bırakacak 

hiç bir şey yoktu. 

Acaba bu aşkının çokluğundan mı 
ileri geliyordu. 

J,uiz bunu bilmediği gibi bil. 
mek de istemiyordu. 

Bildiği yalnız bir şey varsa o da, 
hayatının şövalyenin ha)·atile ilgili 
ve alakalı, rnhunun bu adamın ruhu· 
na bağlı olmasıydı. 

Eğer şö,·alye gideı·oe Luiz de he.. 
raber gidecek, beraber ö!ecekti. 

Dünyada hiç bir kuv,;et onları bL 
ribirinden ayıramazdı. 

Luiz: 
- Demek benim de ölmekliğiml 

i.cıtiyorsunuz? demişti. 

Ayni zamanda. bir yaz sabahıma 
göğü gibi berrak ve lAci\"ert olan göz. 
terini şövalyenin gözlerinP dikti. 

Şövalye bu kuvvett.ı altında sen. 
deledi. 

Bütün vücudu tuhaf bir sarsıntı 
ile titredi. 

l\larşalin, kızını tanımadığı bir 
kimse olan l\ont dö Marjan!lıiye ni • 
~nladığını unutarak sonsuz bir hay
retin tesiri albnda bulunduğu haldeı 

- Rü)a mı görüyorum? diye mı. 
ı-ıldandı. 

I,uiı ya,·aş yavaş gözlerini yere 
indirdi. Yüzü pembe bir r~nk alarak: 

- Siz ölürseniz ben de ölürüm. 
Çünkü sizi seviyorum .. dedi. 

Her ikisi de biribirint yakındılar. 
Bununla beraber biribirh•rine dokun. 
mıyorlardı. Delikanlı eliyle dokunur

sa bu hayal dağılıverecek sanıyordu. 
- Luiz. mademki beni seviyorsa. 

nuz, o halde lıen dt yaşı;Acağtm. Sizin 

tarafından seYilmek bana bir riya, 
bakışınızın üzerimde dolaşması e11 

büyük bir sa:ıdet gibi gf'li) or. Bunun. 

la beraber, bunlar oldu. J,ulz, mes'ut 
muyum, betbaht mıyım t.an11 bilmedi
ğim gibi saadetimln derec.:sini de öl • 
çemiyorum. Fakat, siz bana hayatin 
tadını öfrettiniz. Titremiyorum .• Dü-
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Poli.c:ı hafiyesi X :9 yahut Dcbiter ıslahıhal etmi~ bir 
haydut olan rtlişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nev-

yorkta bulunan Prens AbduUahm milyonlar değerindeki 

hazinesini ralmak üzere olduğunu haber vermektedir. Fa -

kat :\laroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. ·Ye sırlarını 

bilen Mişe1in kız karde.5i Şiliyı da takip etmeğe koyuluyor. 
far. 

ediyorlar. Fakat bu endişelerini belli etmek istemiyorlar. 

Halbuki Maroni Prens Abdullahın nkilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak ~arelerini a • 
raştmyor. 

dan o da meyve satan bır satıcı kıyafetine girerek üç kişinin 
hapsedilmiş olduğu e,·e gelmişti. 1ki muhafız hırsız X: 9 u 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 

lede ikisini de yumrukla yere sererek Şirn, şişman Jorj ye 
Bili kurtarıyor. 

X :9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı 

kararlaştmyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 

beraber ~alışmağa haşlıyor. Fakat Şilanın hizmetçic;i Mari 

apt:ıUrkln X :9 u ele \·eriyor. X :9 kaçıyor. 

Oturduğu elin altına bomba koyarak onu ha,·aya u~uru. 

yorlar. X :9 yanında şişman J orjl:ı birlikte paraşütle evin 

ilstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandmyor. 

Dundan .sonra .Maroninin de içinde bulundu~u hırsızla 

rın otomobilini kovalıyor. Fakat Maroni ka~mağa murnffak 

oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor ,.e 
hastaneye kaldrrıltyor. 

'Prens Abdullah da bu fflrada mücevherat kolleksiyo -

nunu te~ir etmeğe karar vermiştir. Polfs)er bundan endişe 

Bu esnada haydutlar bir tur.akla J1em ŞilayT, hem şişman 

Jorju, hem de giHi), muhafaza eden poli.cı hafiyesi Bili Mon· 

kov çiftliğine celp etmi~ler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 

odaya hapsetmi lerdt. 

Şimdi Şilit kardeşi l\fi~eJin e~ki arkada~lanndan Smit 
isminde bir haydudun .sözlerine kapılarak onu ı. lahıhıi.I et • 
miş zannediyor. Ye ::'ılaroniyi tutmak için birlikte pl:in-hazır. 
hyorlar. Halbuki Smit Maroninin adamıdır. X:9 da uzaktan uzağa ke"ndilertni takip etmiş olduğun. 
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şüncem karmakarışık .. neni scviyoı· -
!Unu7H. Bu rüya artık hakikat oldu. 
"'Özlerini söyledi. 

- Sizi seviyorum. 

- Evet, onu zaten biliyordum. 
Her şey bana bu aşkı anlatıyordu.Her 

şey bana, dünyaya yalnrz sizin a~kınız 
için geldiğimi anlatıyordu. Anlryorum 

kf, kalbim size bu kada{' kunetli bir 
surette bağlanmış olduğundan sizin 
de beni se,·memiş olmanrz imkansızdı. 

Sizin tarafmızdan sevilmemek bana 
o kadar ağır geliyordu ki, bunu düşün 
mek bile i.cıtemiyorum. 

Birdenbire sustu. 

Bembeyaz kesilen dudaklarında 
bir takım manasız kelimeler dolaşr • 
yordu. 

Her ikisi de sözün artık beyhude 
olduğunu anlıyorlardı. 

Gözleri şövalyenin ~özlerine dikili 
olduğu halde Luiz, yava~ ya,·aş kapı· ' 

ya kadar uzaklaşarak gözden kaybol. 
du. 

O znmana kadar metanetini koru. 
yan şövalye de büyük bir ak.c:ıi tesir 
göründü. 

Birdenbire ayağa kall<arak gözle
ri ate.:ı saçtığı halde elini kılıcının 
kapzasına götürdü. Kısılmış dudakla. 
nndan hiçbir ses çıkmadığı halde o 
içinden haykmyordu. 

- Artık şimdi dünya~·a hakim o. 
lan benim! Ey Fransada en büyük 

Uütün bunları durdurmağa senin 
aşkın kafidir ı.uiz ! 

:(. l(. l(. 

Saat altıya doğru ihtiyar Parda. 
yan Monmoransinin konağrna döndü. 
Oğlunu baştan ayağa kadar silahlan. 
mış olduğu halde :Marşal ile konuşu
yor bir halde buldu. Ko11ağın avlusun 
da körükleri Yasıtasile tamamen ka. 
panabilecek ağır bir arab!\ bekliyor -
du. 

İhtiyar asker, şörnlyl!yi tetkik e· 
derek her zamanki gibi sakin Ye metin 
buldu. 

- Hele şükür, hiç bir şey olma _ 
mış bereket ver.sin ki bu ~evimli Hü • 
getten iyi haberler getirJim. diye dü· 
şündü. 

Oğlunu bir köşeye ç~kerek yirmi 
kadar serserinin, Marşalin haberi ol. 

madan kendisini takip etmeğe hazır 
olarak konağın civarında bulunduk • 
larmı bildirdi. 

Bu sırada, l\larşal tarnfmdan ha
reket emri verildi. 

Kendilerini takip edıan varsa şa • 
şırtmak için enela &n Antu,·an ka -
pısından çıkarak sonra :\fonmoransi 
yoluna geçmek üzere soh dönmeğe ka 
rar vermişlerdi. 

Luizlc annesi dikkatle kapatılan 
arabaya yerleştiler. Marş.-ıl sağ taraf 
taki, şövalye de sol taraftaki kapının 

yanında yer aldılar. lhtivar Pardayan 
ileriden gidiyor geriden d<' Marşalin 

kudret Ye kunete sahip olan kral maiyetinden on iki süvari takip edi _ 
Şarl, Monmoransi ,.e Damvil, benim yordu. 

de kuvvetim sizinkilere mü~vidir. Bu alay o devirde az bulunan bir 
Beni öldür,cek kılıç hani? Beni tev • ihtişam içinde Parisi geçti. Bununla 
ldf edecek ordu nerede? Paris yansın, beraber dikkati fazla çekmemişti. A. 
dtinya çöksün, on bin, yüz bin dUşman raba bu suretle saat yedidt: Sen Antu· 
yalın krhçlarile üzerime ~aldrı1'ınlar. \'an kaprsrnn vardı. 
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İhtiyar Pardayan: 
- Artık kurtulduk! dıye düşün. 

dü. 
Bu anda bir ses: 
- Geçil~mez! diye bağırdı. 
Knpı karakolu kumandanı ilerle. 

di. :\far .,al sarardı Ye: 

- Nevar? diye sordu, 
Subay, onu hemen tanıdı ve selam 

vererek: 

- Monsenyör, acınıu-ak haber ,·e· 
ririm ki geçmenize imk'tn ~·oktur. 

- Fakat mösyö, kapı bu saatte a. 
çıktır. 

- Affedersiniz Monsenyör, ka • 
pahdır. Bakınız a!llma köprü bile kal
dmlmıştır. 

l\larşal eğilerek bakınca su ba},n 
doğru söylediğini anladı. 

- Acaba öbür kap!l<'i" da kapa . 
1ı mı? 

- Parisin bütün knpı!arr kapalı · 
drr ~lonsenyör. 

Yarın saat kaçta açthıcaktır.? 
- Yarın açılmıyacaklardır l\lon . 

senyör. Hatta ne yarrn 'e ne ele ö · 
bürgün ... 

- İyi ama, bu llir canilikten başl~a 
bir şey değildir. 

- l\rahn emri var monsenyör! 

- Demek ki Parise ne giriliyor "" 
ne de çıkılıyor öylemi? 

- Hayır mon.qenyör, girmek ve 
çıkmak kolaydır. Kimsenın girme.-.ine 
engel olunmaz. Çıkmak m(·sele~ine ge. 

lince polis müdüründen hiı izin tczke· 
resi almak kıifidir. Kerıdisi Bastil ci. 
varında oturur. Eırer l\lonsenyör arzu 
ederler.se ... 

- Hacet yok! 
, Bunun üzerine MarşEl geri dönüş' 

t'mrini ,·erdi. m~ndi kendine: 

- Kralın emri ,·armı~! I<'aknt, bu 
emir niçin veril mi:. tir. Acaba benim 
için mi? Fnkat neden ı,ımim i~in ol. 
sun? 

Birdenbire aklına; Jan Dal bre, 
Kral Jlanri ,.e Amiral Kolinyi ile bir 
likte Pariste bulunan Hiig-nolar geldi. 

:Mesele mühimdi. 

.Nihayet }<'ransuva dö Monmoran· 
si, Hügnolara karşı bir tedbir alın • 
mış olduğuna karar 'erdi. 

- Münasebetsiz bir t<'sadüf! di}e 
düşündü. 

Bu sırada araba, Monmoransi ko· 
nağının yolunu tutmu-:tu. İhtiyar 
Pardayan atından inerek hayrnnını 

:i\tar~alin süvarilcrinde.1 birinin yede. 
ğine ' 'erdi. 

l\fak.'\adı hakikati ö ;renmek için 
subayı sorguya cekrnckfi. 

.Marşalin geri dönüş:.indenberi beş 
dakika geçmi~ idi, o halii subayı dile 
getirecek sözler arıyordu. 

Bu sırada Sen Antu,·an sokağına 
doğru bir neferin karakoldan ayrıla· 
rak gittiğini gördü. 

Pardayan, ağzından laf almanın 
kolay olacağını tahmin ederek askeri 
takip etti. Yanına yakla~arak beraber 
yürümeğe başladı. Laf a~mak için: 

- Ha"a çok sıcak! dedi. 
- E\'et çok sıcak .. 

- Bir şişe soğ·uk şarap iyi kaçar 
değil mi? 

- Evet, aziz jantiyom. 
' 

- Benimle birlikte kralın sıhha • 
tine bir şi~e içer mic;iniz7 

- 1\f 0 m r. ıınivetle ... 
- Öyle ise şu meyharıeye girelim. 
- ~imdi değil! 

- Şimdi değil! 

- ~i~in? 'J'am ~imdi hararetimiz 
varken ... 


