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birinci nevi 
l2 kuruş on para 

(Yazııı 3 üncüde)" 

Çanakkale 
vapuru 

Tamir için Hallce aokuld11 
Gülnihal kadro 

harici oluyor 
(Yazısı 3 ncüde) 
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ltalyan yerli askerlerinin müslüman olması 

Rc§llii7il c§.l~an ay on d c§l 
a~kerô lhlareketü 

tc§ltü o ettö rm üş 
ltalyan işqali altındaki qerlerde 
qerlilerin silô.hları 

toplanıqor 
SebeıP>: Yerver itaıvava karşı 
ayaklannıaların 
önünü alnıaktır . 

rr- f44*+ (. 

Venizelosun kansı 

Yunanistanda 
cumhuriyet partlalnln de 

bulunacaıı bir mlllf hUkOmetten 
bahaedlyor 

Yunaftistanda geJıel af ilanı me 
aeleai üzerinde Pariste Venizelo- ~ -IUD karmiyle Niyuı: Kronik! san· 

Kömür sıkıntısınıiı 
önüne geçmelidir 
Bir ton kok otuz lira o'unca 
konulan narh nerede kaldı 

Hiç fÜphe etmiyoruz ki bu kış 
kadar latanbulluları düşündüren 
bir kıı olmamıftır. Ne ekonomik 
bir buhrandan bahsetmek istiyo . 
ruz, ne de finansal bir yokluktan .. 
Mesele ıudur: 

lıtanbullular ellerinde parala . 
riyle hem de değerinden birkaç 

miıli fazlasını vermeğe razı ola ; 
rak kok kömürü bulamıyorlar. Sö. 
mi kok almak için sıraya girmek 
mecburiyetini duyuyorlar ve hii .. 
kUnıetin koyduğu narha rağmen 
göz göre kömürcüler tarafından 

fazla para vermeğe mecbur tutu-
( Dcı;anu 1 ncüde) 

Salacık önlerinde 

iki tüccar gemisi 
çarpıştı 

Mazot vapuru ortasından delindi 
öteki de burnundan yaralandı . 

Dün öğleden sonra Salacık Ö· 

nünde iki büyük ticaret gemisi 
çarpıfmııtır. Köstenceden mazot 
yüklü gelen İtalyan bayraklı Kli
zia vapurunun hatası üzerine, bu 
vapur Derinceden krom yükleyip 
yol alan Eroı vapuruna çarpmıt
tır. 

Çarpıtma eticeıi Klizia vapu
runun ortaaı delinmit ve ma-

zotlar denize akmıttır. Cereyaa 
bu mazotları açıklara götürmüt • 
tür. 

Eros vapurunun burnu hasara 
1.1ğrannıtır. 

iki vapur da kaza neticesi ae
yahatle~ini tehire mecbur kalmıt
lardır. Dün aktam Haydarpaf& 
önlerine demirlemişlerdi. Havuz
lanarak tamir edileceklerdir. 

teai muhabiri bir mülakat yapJJU! ----------------------

trr. lngilterede 42 cinayet 
Ymıanistana henüz dönmiye • A 1 m an 

ceklerini anlatan Venizelouan ka- işleyen 
rıar demiftir ki: 1 

"-Kocam ve ben, Yunania. casus arı H d t 
tanda yeni idarenin filen ne neti- ay u 

Süvcyş kanalından Adisababaya cephane taşıyan bir keman kolu 
(}'azısı 2 :-,.ide) 

18 ler komitesi 

ce vereceğini bekliyoruz. 
"Yunaniatana dönmeyi dütün · 

mezden vevel geneloyun ve kra · 
im Yunanillana dönmesinin ha • 
kiki minaaı hakkında bir hüküm 
verebilme f ınatmı elde etmeli . 
yız. 

topıanıy Or "Cumıhuriyet Partisi Yunan 
politikasında yeniden rol alabilir, 
Cumhuriyet Partisinin de temsil 

''PE i ROLA AMBARGO KONMAKLA edileceği bir Milli Hükfımet kur. 
ti AB EŞ HARBiNiN tJND ALINIRSA mak yolu açılabilir.,, 

İT AL YANIN UMUMi (Yunanistana dair diğer yazı. 
HARP V APMASI NA larımız iç sayfaımzdadır.) 

Hiç iMKAN - . ''VEFT,, Partisi .Uarianne Emig (Yazısı 2 incide) 

Nihayet · 
Joadarmamızın 

hlmmetlle temlzlendf. 
Urfadan bildirildiğine göre. uıun 

zamanlardan beri o havali köylerine 
baskınlar yaparak köylüyü soyan, bir 
çok kimseleri öldürerek bir çok ocak-
lann sönmesine sebep olan Ramazan 
adındaki haydut nihayet jandarma -
mız tarafından öldürülmU§tür. Rama-

1.anrn şimdiye kadar yaptığı cinayet. 

lerin sayısı 42 yi bulmuştu. Bu suret • 
Je bu huali bu azılı hayduttan temiz.. 
lenmiştir. 

YOKTUR,, 
Kanunu esasinin ş • • 

ıtalyanlar d · · · h d ht 
Arnavutluktaki Pro1~g~~d': 1~ap. e rımız e sa e 

petrollan mıya karar verdi 
işletecekmiş Kahire, ı - Mısırdaki Vefd partisi •• ı 

Sulh ·ıçı•n 1~23sene~ik.anunuesasisininiadesiL gop_men er 
çın yem bır propagandaya baş - y türedi 
lamağa karar yermi~tir. Bu propagan 

ıngiliz eksperi da i~in para halktan toplanacaktır. Hak·k tt d·ı · 1 b 
SUih projelerine Bazı çevenlerin zannına göre 'Mısır 1 a e 1 encı Q an U 

llttr milliyetperver partisi Mısır meselesi d 1 h 1 k ı 
~başlamadan ltalyada benzinin t:ıevam etme ni ~nevrede konuşmak üzere bir ko ~ a am ar a 1 yan iŞ 
lıt.ı.!1!'.';:~~~:;:;::.~:u:::ı:~ emrini aldı m~~;;:1~ sıhhat düşüncelere sevkediyorlar 
~onra 3,61 lirete fırladı. (Y azı•ı 2 nci ve 4 üncüde) 

Mı şOrası 

ısırlılar bir hücuma T=!~::..~·~i~:r~e 
tığ kt k k Ankara, 30 - 27 sonteşrin çar • 

.. rama an or muqor şamba günü toplanarak müzakereye 
başlıyan Yüksek Sıhhat Şurası bu 

._Deve sırtında silAhlı araplar lngiliz toplantı devresinde kendl~ine te,·di 

l·•ıltralyözleri. Mısır ve lngiliz asker- edilen işleri bitirerek dağılmış ,.e yur 
•rının bulundu{lu dikenli Siperler dun bulaşık Ye salgın hastahk~ar ~ 

la bli hü d f d b-I k.. kımından olan durumunu da ınceh • 
"' CUmU e e e 1 ece -ı:;ır,. yerek bu dorumun normay olduğu \'C ih 

•sırda süel faaliyet görülüyor timamla kontrol edilmek n ka~i t~d. 
blrlerle karşılanmakta bulundugu ne· 

(Yazısı 2 incide) ticesine nrmıştır. 

(Yazısı 3 üncüüJ 

X:9 
u takip ed:yor musunuz? Bu bü >·ük polis hafiyesinin en son mq• 

dana çıkardığı 

Prens Abdullahın hazinesi 
itini "HABER'' dünden itibaren tefrika ~tmeje bqladı. Bütün 
dünyada hüyük inkılaplar yapan bu çefit resimli ainema romanlar> 
nı yalnız "HABER" gazetesi nqreder. Bugün iç sayfamızda düıı-. 
kü kısmın hüli.aaıiyle birlikte okuJWıuz ! 

' 
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Siqasa,: 
............. -- - ·~ . 

Petrol meseleslnJn 
ortaya attiğı 

arsıulusal meseleler 

:B.ütüıl cephelerde büyük Almanya ile 
Fransa 

.. anlaşabilir mi? 
Fransada Lcival hükumetiniTı, Al.· 

U b• -·· •. ;çıtı 
ruzu. .., . bir Habeş taa 7~cri tedbirler niçin tatbik edildi? 

Italyan - Habeş harbini durdurmak 
için .. Fakat istenilen gayeyi daha ça· 
buk alabilmek üzere petrol Te kômü · .. · 
rün de lta1yaya ihracının yasak eşya 
meyanına ithal edilmesi düşünülüyor. -

Bu iki madde de ltalya tarafından it ı 
tedarik edilemediği takdirde şarki Af a yan 
rika çöl ve dağlıklarındaki Italyan or 
dusu gayet müşkül bir mevkide ka
lacaktır. Ayni zamanda nefsi ltalya 

bekleniyor 
tayyareleri Daggabur 

manga e ır IJur>ınlafma tcmını 

konuşmalar yapmakta olması ve ~a· 
kında bir Alman delegesinin parıs; 
geleceqi lıavadisi bütün Aıırupauı §0' 

ta ve garpda yakından ilgilemekte " 
dir. Fransız - Alman anlaşmasırıdofl 
Avrupa sulhü için büyük netice/er ıı· 
man lngiliz gazetelerinden "ılJanf€5 ; 
ter Gardiyan,,ın başmakalesinde F°.

1 
miiJı.im noktalara dokumıluyor. l 0" 

şöyledir: ınai faaliyeti de sekteye uğrıyacaJ<
trr. Sade şimendiferler değil bir çok 
fabrikalar da faaliyetlerini tatil et. 
meye mecbur kalacaklardır. Kısaca 

şehrini nasıl bombar 
etmişler? 

ıman 
" l\l Liival ltal .. ·a ile F'ransa ara • ' ~ ·ıe 

smda dostluk temin etmek sureti 
bir itibar kazanmışken Ron zamanlar• 
da . bu kaybolmuştu. Fransız hnll•1"'ıı 
derinden derine istediği ise, sulhtur• 
Eğer, M. Lıh'al, Alman tehlik~ini 11 " 

ultır yahut ortadan silerse, itibarııt3 

bir şey ilave etmiş olmaz mı? . . ı.. 

petrol Ye kömiire konulan ambargo Doğ-u Afrikadan dün gelen haber- ı 
l\fusoliniye ''pe.~, dedirtecektir. lere bakılırsa. umumi \'aziyet Habeş _ 

~ "' • lerin lehinde inkişafta de\·am • 
İtalya petroJünU nereden temin e- etmektedir. Şimdiki halde bütün cep-

1 

diyor? Ambargoyu koymadan e,·vel helerde umumi bir llabe taarruzu 
bunu bilmek lazımdır ki MusoJini ku. beklenmektedir. Halyan tayyarelel'i 
rum harici de,·Ietlerden bu maddeyi de her tarafta cepheye doğru ilerli 
tedarik edemesin. 1934 senesi statistik yen 'büyük Habeş kun·etleri görmü;j. 
}erinin gösterdiğine göre ltalya pet _ lerdir. 

rol ithalatının yüzde 34,6 Romanya Makal le cephesı· 
dan, yüzde 22,1 Rusyadan, yüzde 10,3 
Af!lerikandan, yüzde 12,1 Iranda~ 'cşrolunnn resmi İtalyan tebliği • 
yüzde 16,5 Felemenk müstemlekelerin ne göre Eritre cirnrında bir İtalyan 
den; yani yüzde 00 ı kuruma dahil bölüğü bir Habeş bölilğünü bozmağa ~ 
devlet1erden tedarik ediyor.'Bi'naen _ muvaffak olmuş, Makalle ch·arındaki 
ateh kurum ambargoyu koyduğu zn. ~arpışmalarda da hir ~ok Habeş esir· 
man İtalyayı petrolsüz bırakabilecek- edilmiştir. 
tir. Petrolün büyük miktarını temin Bundan başka şimdiye kadar hal • 
eden Romanya n Rusya şimdiden Ce yan kuv\'etleri tarafından ele ge~iri • Habeş cenup kumandanı Ras N<ı3ibu 
neVl'e)i ambargoya razı olduklarından len yerlerde halkın ı:;ilah taşıma.<:ına 
haberdar etmişlerdir. Yalnız son iki müsaade ediliyordu. Fakat bir türlü 
ay zarfında Amerikadan Italyayn pet. arkası kesilmiyen cephe gerisi ayak • 
rol ihracatının altı mis1i yükseldiğini !anma hadiseleri üzerine bunların si. 
öğreniyoruz. Binaenaleyh Avrupa pet- l:lhtan te.crit edilmeleri kararlaştı • 
rol kaynaklarından mahrum kalan t. rılmı trr. 

talya ihtiyacını Amerikadan tedarik Somali cephes·ı 
edebilecektir. Mesele işte burada bey. 
nelmilel bir durum alıyor. İtalyan tayyarelerinin Daggabur 

Ulu.cılar kurumunun son toplantı _ şehrini şu şekilde bombardıman ettik
srnı tehir ettiği malQmdur. Bu top _ )eri haber verilmektedir. Dörder da • 
lantıda petrol meselesi görüş111ecekti kilm fasıla ne iki filo şehrin is • 
Jngiltere, Fr.ansa Amerikanın bu hu. t ''ı'c~mlnrı v~ nskerl tfin. ları üzerine 
o:ıusta karArını "bekledikleri l~in top· en-ela bombalarınrn bir kısmını atmış 
lnntıyı geri bırakmışlardır. lar, sonfa~hrin üzerinden tekrar ge. 

ların şimdi Mnkalleden çekilmesinin 
bir ric'atten ziyade yeni bir hazır1ık 
sayı1ahileceğini ileri sürdükten sonra, 
Frnnsanın ,·aziyetine temas ederek 
diyor ki: 

''Fransı:ı başbakanı Lılvnl bir uz .. 
laşma vücude getirmek lüzumundan 
Ye bunun için de müsait şartlar or _ 
taya koymaktan bahsediyor. 

Fakat onun düşündüğüne göre, t ·
talyanların bugiine kadar yaptıkları 
işleri tanımnk JfızımgeJiyo~~ani 
ltalyanlar cenupta Ogaden ve şimalde 
1'igreyi muhafaza edecekler Buna 
mukabil Habeşistandan daha fazla 
yer almağı ,·adedecekler. 

Bu nevi bir uzlaşmanın ne Habeşis.. 

tan, ne de Milletler Cemiyeti tarafın. 
dan kabul edilmesi imkanı vardır. 

Kabul edilebilir bir sulh proJesı 
henüz Roma, Adisababa ve Cenevrede 
de tayin edilmiş değildir. 

Uzlaşmaların imkansızlığı, l\luso 
!ininin vaziyeti değiştirmiyen manev • 
raları karşısında netice şuna ''arıyor. 

Fransa ile, yahut Fransasız zecri· 
tedbirler siyasası muvaffak oluncaya 
kndar ileri gitmektir.!,, 

Petrole ambargo konulsa blla 
tatbiki geciktirilerek dlplomatlk 
konu,malara devam edlle~lllr 

Londra 1 - Buradaki siyasi çeven 
ter bu hafta başlangıcında Habeş -
İtalya meselesinin .bir_ istikamet ala. 
cağını ümit etmekte~irle,r. Çünk~ bir. 
kaç gün zarfında Fransız - İngiliz. 
lerin yapmış olduğu 'müşterek 'leklif e 
Mu~olininin cernbı b~ldenmektedlr. 

Bu teklif1eri Hazırlayan lngifüı:. eks 
peri Pctersonun ' birkaç gün daha Pa.. 
riste kalması istenilmiştir. Buna se • 
bep İtalyan mukabil teklifleri ge1inct 
Peterson kl'ndi teklifleri ile Romanın 
tekliflerini Fransızlarla birlikte mu -
kaye.se edecektir._ 

Yakında Laval ile Hoarrn buluşup 
Petrole ambargo k<JY~a pl~elcsini 
görüşecekleri ümit edilmektedir. Bu 
ayın 12 sir:ıde kurum 1.1eı~ule~,<ı!\1p~rgo 
koymaya karar vel'se 'de bunun mev • 
kii tatbil·e konması -ge~k~irjlectktir. 

Ve bu suretle diplomatik aytışma -
lara de\'nm edilebilir. 

Bir mevkii muhafaza etmek ıçııt 
5 

Fransa ödiyemez. Bu baha, Almıırı).11 
ile Fransa arasında yakınlık teJ11' ~ 
edebilirse, zamanımızın en büyük ~;, 
let adamlarından biri olarak tarı 
geçecektir. Bunun böyle olacağı ;iiP ~ 
hesizdir. Fakat Fransa ile AlmaM·ıı> 
uzlaştırabilmesi mümkün müdür? JJ~
na ''hayır., cevabı nrilecektir. Hiç:; 
ma1.-ın bugünkü Almanya ile bu ~\Ilı• 
ma temin edilemiyecektir. Çünku. ~11 
günkü Almanya, hunun temini ıçı ıı 
öyle bir baha istiyecektir ki bUıt 
Framıa ö~iyemez. Bu paha, .AJn1an);; 
nın Arnsturyada Ye şarki A''.1'~pa ~ 
serbest hareket etmek istemesıdır. ,, 

1• frJPr"' vusturya ,.e Almanyayı bir ış ı . ,s 
sosyalist, cumhuriyetçi, Cnşist ~:·.,.. 
komünist herhangi Almanın enıe1! ~a 

Şarki Avrupaya gelince, bug~rı , 
Almanyanın şiddetli arzusu mıılu~r· 
dur. Şarki Avrupada AlmanynY8 5 IY 
best hareket izni ''ermek Çekos1°':11., 1 bı 1

'' ya ve Lehistanın sonu demek o 11 et• 

Zecri tedbirler daha tatbik ~aiİ _ çerek yaptıkları tahribatın eserlerini 
meden Roo velt ttelya ile Habeşistan tetkik etmişlerdir. Bundan sonra ye • 
arasında bir harp hali olduğunu ka _ niden bombalar atmışlar ve bu şekil · 
bul ederek bu dev1etlere mühimmat ih de ~ıombardıman dört defa tekrar e
racınt menetti. Bu hareketi Ameri . dilmiştir. 
ka bitaraflık namına yapnu~ olmak İtalyanlar Somali civarında bazı 
la beM.~r bUtlin dünyaya yo1 göster_ Habeş kabile1erinin ltalyan otoritesi. 
miş q\<hı. Mütearrıza karşı tedbirlerin ne te lim olduklannı bildirmektedir • 

Mısırlılar bir · hücuma 

ve hatta Sovyet Rusyaya karşı eJ11P 
118 

yafüıt bir genişleme harbi mn~ıısı • 
gelebilir. Bu memleketlerin, Fr1111:Cr11 
nın dostu veya müttefiki oluşunu, bi' 
UluSlar 'kurumu azası bulunuşun:rsP 
yana bırakın ... Bu memleketler ~ diği 
olduğu veya kolu bacağı kesıl ·rlş
takdirde bugünkü Almanyanın, gı 4ı;, 
tiği herhangi tnahhildatı b07Jlr ,,.. 
gerisi temin edilmiş bir vaziyette, ~iıt 
ba doğru dönmiyeceğinl kiınse !e 
edemez. 11 ~ 

Avrupa meselesi, bugünkü A)Jllllı~ ~ 
ya karşısında derin surette karı;J11 ) tatbiki için diğer devletlere bu bir ör . Mıer. •. h . ug""ram 

nck oldu. İngiJterc ve Fransa şimdi de usaa 1 cep esil 
petrol meselesinde Amerikanın arni ı 

tan ko kİn.İıyoİ- b~q d_, 
Fransa ile İngiltere arasında _

111 
• 

luk veya İngiltere ile Frnnsa nra:ırtıı• 
da dostluk birleşmiş bir A ·rruP11 1~11rı
)'a koyamaz. Fakat Fransa ile). dİict 
ya arasında dostluk kuruıurSB de• 
dostluklar kendiliğinden teessüs e 

şeyi yapmasını beklemektedirler. Ma- JJerlinden bildirildiğine göre Ha -
amafih bu 0 kadar kolay bir şey de _ beşler bu cephede İtalyanlara !'ini bir 
ğildir. Bir kere Roos,·eJtin petrol ih baskın vermişler, neticede Jtalyanlar 
racınr menetmeye salahiyeti yoktur. 180 ölü bırakarak Eritreye ~ekilmiş -
ÇUnkU bu mUhtmmnt Ji teslne dahil lerdir. Bu civarda İtalyanlar C\'\'eke 
değildir. Sanfı•en Amerikan efkfirr. u • işgal etmiş oldukJarı yerleri boşa1t • 
mumiyesl Amerikanın dünya işlerinde mışlardrr. 

bitaraf kalmasını istemekte, ve ulus. Cenup cephesı· 
lar kurumu menfaatine olacak bu ya. 
sak hareketini tasvip etmemektedir. ltalyanlar a kert har keti 
Yalnız bir nokta Amerika dışbakanh . ramazan yUzUnden tam tmlşler 
ğını petrol hususunda Cencvrenin Adisnbııba, - Havas ajansı bildiri. 
balrnnmı kabul etmiye meylettirmek - yor: 
ttdir. Japonya uzak şarkta gittikçe Hükumetin ı·csmi tebliğlerine rağ~ 
daha geniş miktarda bir genişleme· si. men on günlerde Ha be ler tarafın . 
yaseti takip etmektedir. Çin istilası i- dan hiç bir hareket gösteri1mediği n 
1e Tokyo buradaki Amerikan harici ti- Habeş ordusunun İtalyanlara mevzi • 
cnretinf, mUhim Amerikan ermayele. ]erini terkettirecek hiç bir hücumdn 
rini baltalıyor. Ayni zamanda cenubi bulanmadığı .söylenmektedir. 

Mı ırda lngUlzlerln sUel 
t dblrlerl 

Kahire 30 (A.A.) - Mısır ve in . 
giliz süel otoriteleri. yardımcı asker 
kıtaları marifetile Asuandaki benzin 
hazinelerini korumağa karar ,·ermiş _ 
lerdir. Bu bölgede u~aklara karşı top. 
Jar yer1eştirilmek için tedbir alınmış. 
trr. 

Munrhlar ltalyan hUcumundan 
neye korkmuyorlar 

İskenderiye 30 CA.A.) - Röyter 
ajansı muhabiri, .Mr ırdaki vaziyet 
hakkında şunları yazmakta dır: 

"J,ibyandan gelmesi muhtemel bir 
hücumun neticesi hakkında endişe e. 
den bir tek Mısır devlet adamına rast 
gelmedim. 

Amerikada Peru, Şilideki emperya • Tahmin edildiğine göre ltnlyanla. Bu emniyet duygusunu husule 
llst siyaseti ne Amerika ile rekabete rın geri çekilmesine fena havaların, ve getiren sebep, Mısıra doğru ilerliyecek 
kalkıyor. Pasifik Okyanosunu .Ameri· levazım yok1uğunun sebebiyet verdiği 

ltnlyan ordularının karşılaşacağı cid. 
di Ye birçok maniaların me\rcudiyetin· 
den ileri gelmektedir. 

300 mil vüs'atindeki mıntakalarda, 
deve sırtında faaliyette bulunan si • 
lfıhlı , ·e cesur Araplar Italyan cenah -
larını hırpalıyacnklardır. Bunlar . 
dan sonra, İngiliz mitralyöz kıtalarile 
mücehhez bir şebeke onun arkasında 
da Mısır ve İngiliz kıtal•m tarafından 
işgal ve dikenli tellerle tahltim olun • 
mu siperler vardır. Bu mrntiıknlard~ 
bilhassa yol olmadığını da kaydetmek 
h1zımdır.,, 

Trablusa yeni ltalyan askeri 
gidiyor 

Londradan akseden haberlere göre, 
A\'usturya hududundan alman bir kı. 
sım ltalyan askeri 1Tablusa gönderil. 
miştir. 

cektir. 1\ !i\S· 
Almanya olmaksızın "müşte~~ıetıct 

tem,, olamaz ve hakikt bir l\lı ,ı\I .. 

Cemiyeti vücut bulamaz. Fakıı',.rtıPıı 
manya ile l"ransa anlaşırsa, ). ıeŞil'• 
sarsılmaz bir temel üzerine. Y;' 
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Bir şey apaçık bellidir kı, j.,g1ı# 
ile lngilterenin anlaşmasından f;ğet 
tere için korkulacak şey yoktur· .. ,ııd~ 
b 1 9 d 

.. ,.u 
u an aşma, 1 14 en once 

gelseydi, harbi umumi olına:td/'"bıJll-' 
Mançester Gardiyan gazetes ',{jlıfl 

dan dolayı Fransa ile Jngiltere a 0z,ctl 
da ılnıdi, gayri resmi surette deıeri ' 

ü aJ.·cre cereyan eden anlaşma m z • . rfıl"' 
ni lngilterenin memnuniyetle 1'0 

ması lüzu"uından balı.sedill~ 
kan bayrağı için gittikçe daha tehli • bildirilmektedir. 
keli kılıyor. Bir .Japon - Amerikan Harrarda dolaşan şayialara göre 
çarpışması gün geçtikçe daha bfiyiik ftalyanlardan yalval'ın alındığı iddia 
hir ihtimal sahasına giriyor. Bunu,,,.dii edilmektedir. Harrar halkı cenupta 
!ıÜnen Amerikan siyasileri Cenevreyi İtalyan ordusunun nerede olduğunu 

e d man Amerikan polis~ 
ıran elçis!r11 t•' 

kırmak, İngiltere); darıltmak istemi - bilmediğinden sinirlilik göstermekte . c s 
yorlar. dir • 

Hunun için Roru velt bu hu!ustn bir Ogaden halkı İtalyanların Hnrra _ Şimdi İngiliz hapishanelerinde ca. 
çok Amerikan petrol kumpanyaları i rın cenuhunn doğru yürümekten Ya7 .. susluktan dolayı muhakeme edilmesini 
le görü meler yapmış, onlardan ltal _ geçtiklerini zannetmekte, ,.e garpta hekliyen doktor Herman Gortz'u ln • 
yaya petrol göndermemelerini iste _ Bati ve Sidano istikametine yürüye • giltcrede de herkes tanır. Bu znt meş. 
miştir. Amerikan politikacılarını Ja ceklerini tahmin etmektedirler. hur bir romancı, arsıulusal bir avukat 
ponya temkinli hareket ettiriyor. Bel Jtnlyanların süel faaliyetlerini ve Alman tayyare kunetlerinin ünlü 
ki de yakında Amerikanın ambargoyu ı ramazan dolayısile tatil ettik1eri söy. bir zabiti idi. 
kabul etmesi ile petr~liin de ltalyaya lenmektedir. Buna sebep yerli Jtalyan Doktor hap e atılmadan en-el tn. 
yruınk o1abileceğinl göreceğiz. ?tlaa .• askerlerinin gayet dindar müslüman gilterenin Broadstairs şehrinde sır _ 
mafih İtalyaya mühim miktarda ibra. olmalarıdır. tında dikknti celhedecek tayyareci kos 

cat yapan Rogal Duteh Shell lnglliz so· n· haberler tümü ile dola.,ır, ekseriya da şık bir 
petrol kampanyam buna muanzdır ve moto-.ikletle gezerdi. Onunla kimse ko 
hUkOmetle de nüfuzu çoktur. Ar ıu1u· LAvalin dUşUnceslle sulh n.uşmağa mumffak olamamıştı. 
sat ve şahst menfaatlerin çnrpıştıfr yapllablllr mi? Sorulan suallere en a ık bir surat 
bu sahnede bakalım ne olacak~· • • ı: .. Bu·sabahki posta ne gele,n Deylf la kısacaı kar ılık ~·ottir. fazla söze .ce.. 

Nuri JIAHMUT Herald diplomat muhabiri, İtalyan· saret bırakmazdı. Yanından ayırmadı. 

s Otomobilini s~r~11e 
götürdü~ü idd•a~ 

ğı gü:tel katibesi de sanki söz çevirmiş ıf!Jıci 
söylemeğe oruçlu imiş gibi otel gar · Vaıington, ı _ Vaşiıı~0~111e· 
sonlarile bile görüşmezdi. İran Elçisi Bay Cafer Cell\1 ede, 

Brodstairs, İngiliz sahillerinin a - rikan hükumetine müraca"tdırıl • 
nahtarıdır~ \'e çenesinde birkaç mü _ 1 sı 
him tayyare meydnnile deniz üssü var rek polis Elktonun cez~ a Jçioiıt 
dır. Entellicens se.ı:vis doktorun bu şe. matını iıtemittir. Bu polıtı e 1\jr,.t 
hirde uzun uzadıya oturmasından ,.e otomobilini durdurarak on°

01
;ttit" 

hemen hergün motosik1etle uzun yoL limitini geçmekle ithaın et ·re J.· 
culuklar yapmasın.da~ şüphele.f!diği i· Amerikan Dış Bakanı el~~fletİ: 
çin onu tevkif ettirmiştir. utkln yanın merikan hükumetinin te~~~ •• eJı• 
daki çok güzel kadın tevkiften birkaç • teı:Pı,. ni bildirerek meselenın gün evvel lngiltere<len çılüp gitmiş ol_ 
duğu için ele ge~irllememiştir. Kadı:.. leceğini vadetmittir. iJııa,l ,.e 
nm ismi !\letimine· En'ıi"''<>Jodüi'u nla- b Bay Celil; Hull'ün telll r 

b ıs ' tıl • 
şılmıştır. 1 izahından memnun olaıUJ 



o 

~ 9&iJfilıH: 
turkiYedeki-e~ ,;,üthiş canavar ... 
~ 8ota.ziçi yapurlarmdan hlrlaln 
~-e odumdaydım .•• Benimle 

d aher, üç kitilik bir aile de ftl'• 
ı: 

,.! •ılıca. fakat orta halli oldulu 
~etinden &,ili olan bir kOCL •• 
~ l'e tık hir kadm ... Bir de ço-

larr ... 

~ ~' yaramaz nu yaramaz 1.. 
;;.•nde tek duramıyor. Habire dr· 
~ıL fnlryor, içeri giriyor ... Oteye 
""1or, beriye brmanıyor .. . 

ıt ":. Otlum, yapma, etme .•. Deni
duıeceksin. •. 
l\a, etmiyor. Babur birdenbire: 

. d......_ Bak, köpek Yar ... Seni nmr ... 
td' t. 

d-.8u tehdidin epeyce fayduı ol-

~ dehtetl• baktı: 
\._ Kuduz mudur acaha, ı;.. .. 

......... Belki de kuduzdiır .. , · 

- Fakat Tiirkiyede. .• 

- IÇıfın ~ kurtl&r olur. kayle-
r• taldmr ... Enıerek ydanlan o-
lar, eobr ... Memleketimizde ıer-
çi ulan, kaplan yoktur. Fakat, 
cenup Yillyetlerimisde para neA 

Tinden hayYanlar Tardır... Hepsi 
de korkunç haJY&nlardır ..• 

- En korkunç lıanpidir? Sen 
liansitfnden en ~k korkanm? 

-Beami? ... 
GOldO... Cen.p Yermedi ... 

- H~ birinden korkmaz mısm, 
L'.:..L_ _..,.,; il. · - • 
DILDIL.. ),. 

... -- ... 
Bu aralıli llf4t açıldı. BalHL, bu

Ddıa tberi~ oiluna cevap Terme
de bilet almata sltti. YilzUnü dö
nilnıce bir de ne bakaymı? Meğer 
tamdddarımdanmıt- Selimlaıtık. 
GGl~Uk: . 

- Ollunma ba71ldım... Pek 
aeftmli mqalllh ...• dedim •• Fa· 
kat ton ıualine cevap.Termediniz. 

' . 
,. ,,.. • 

v!!.~!~.n Şehrimizde sahte 
!!!!!uI:?E!:ı=7&-göçmenler türedi 

rmdan ıttbarea b1r1ne1 neri ekmek u H k.k tt d·ı . olan bu 
kurDf 10 paraya ve Hdnel neri ekmek a 1 a e . 1 encı 
de 11 kurq 30 paraya atılacaktır. d I h 1 k 1 

Yeni birinci nen ekmek yüzde 30 8 am 8f 8 1 yan iŞ 
ser& ve yüzde 60 yumllf&k buğdaydan d • • • • I k d • 1 
yapılacaktir. Francala flyatlan e*i.. uşunce ere sev e ıyor ar 
sl gibi 18 kuruş olacaktır. · ~ 

Belediye aynca herhangi blr ııı . Son günlerde, eauen dilencİıli 1 ra korkmadan gelene · geçene v• 
tikAnn önttne seçmek için verilen bu hiç eksik obmyan, tebrimisde ye. her kapıya bqvuruyorlar: 
karan tatbik edeceklerine dair değir. ni bir dilemne usulü taammüm ·"-Muhaciriz, diyorlar, acar, · 
mendlerle fnmcılara birer taahhiltna etmi§tir. Bu dilenme UIU.lü ·dilen. bize yardnn edin. 
me fmzalatmıştır. cilerin halkın haleti nıhiyeaİni 'ne Bu dileımıe -kİiode de fev~ 

• ti • "J'-

lstanbal Belediyesinden: Ziraat 
banlwunın bufday satışı fiyatlarına 
fatfuden ekmeklik una konulan aza -
mi fiyat hakkında gazetelerle yapı _ 
lan nt.nm barı yanlış anlayışlara se. 
beblyet verdiği haber alınmıştır. 

Una narh konulması mevzuubahs 

kadar iyi anladıklarını ve her iade Ye hemen hemen yüzde yüz 
devrin icaplanna nuıl çabucak ınuftffakiyet vardır. Bu dilenci
uyuverdiklerini çok açık olarak ler her aitlikleri evden yalnız bet 
gösteriyor. on para' deiil bir kat kullamlmıj 

Dikkat ediniz, son rünlerde di· elbiae, ·bir eaki palto almanın bile 
lenciler meharetle yeni bir kıya • yolunu bulma.ktadula.r. 'ıı ~n üzerine, babumm Ye 

\ 
11etinin yanında bUziildil, otur-

- Annesinin yanında verme- olmayıp ya1n~ seksen randımanlı şeb. 
fet değİftirmesl yapmıılardrr. HüktUnetimiz g~menlerin her 
Şimdi moda olan layafet fQdur: ' türlü ihtiyaçlarını tatmin •lmİ§.
Erkek ite ba§ta bir eaki kuliet, tir. Eauen ~menler §C!hrimize 
ayakta ıalvar, belde ekseriya kır· mUntazam kafilelerle gelmekte, 
mızı kup.k ve cepken· Kadmea . burada uzun müddet durmadan 
gene ayakta §&lvar, belde ~ leYkedilmektedirler. Dilenmek va 
ve batta bir yuma sargı. ~iyetine düıen hiçbir göçmen aoy-

~ Otlan, meierae, yaramu oldu-
k.dar merak erbabınd&Dllllf. 

it 8irbiri ardmdan sualler aorma
baııadı: 

~; Baba, en korkulacak h&yn.n 
tr? Kuduz köpek midir? 

~aha birçok korkulaCak hay 
l_, vardır, yavnım... Fil, a1-
~draplan · 
~ ... 

dlm r..:.ki d' riıt ekmeklik ununa şimdilik azami ... ~ nım. .. 
blr'ffyat konulmu§tur. Bu nevi unla • 

- N~ln? rm bundan apfı satılması caiz oldu • 
- Çünkü tience, Türkiyedeki ğu gibi diğer bilCımum unlann da pi.. 

en.korkunç liajyan, bizim hanı· yasaya göre satışları tamamen ser -
mm mantotuiaun yapıldıiı kürkü besttlr. 
:ı_ _ LJAt_..__ O be • .. Gerek azami fiyata t!bl olan ve ge. 

çumran maa WRUr... , nım ru· rek tamamen serbest bulunan un alı~ 
ya{anma ıiriyor •.. O, benim evimi verl§lerine alt muamclltın kemakln ve 
yıkıyor ... O, beni öldürecek.. tamamen borsada cereyan edeceği ve 

Arnavudl4ğun 
milR bayramı 

bmıun haricinde muameleye mtisaa ~ 
de olunmıyarak takibatı kanunlyede 
bulunulacağı tavzihan ilan olunur. 

Yapıda kaza 
Cihangirde Lenger ıokaiında 

Remziye ait yeni yapılan binada 

Bu kıyafeti hepiniz tamyacak - • daımıız yoktur ve olamaz. 
smız. Bu, son zamanlarda Yad iJ. Halka "Bu sahte göçmenlere 
lerden ana.vatana ıelen göçmen aldanmayın!,, derken belediyenin 
kardeılerimizin kıyafetinin hir de ulusal izzeti nefsimizi ya.ralt. 
taslağıdD". itte bu kıyafeti arka - yan bu hal üzerine nazarı dikka
sma takan dilenciler bundan son- tini celbederiz. 

Terfi edecek 
maliye 

memurları 

Lise ve orta 
mekteplerde talebe 

tiıevcudu 

&nakkale 
"apuru 

~Elnıır için Halice 
sokuldu 

AtatGrkle 'Kral · 
Zôgonun telgrafları 

). . 
'-uınıliaı kadro Anbi&, 30 (A. A.) - Ama . 
t,•rlcl oluyor YutıUk.milll bayramı münasebeti-

çalııan amele Haydar arkasında Gelecek ay imtihana 
tuila ile iskeleye çıkmakta iken i.. tabi tutulacaklar 

Bu yıl !ehrimizin liseleri diğer 
yıllara nazaran oldukça kalaba • 
bktır. En kalabalık l~e Haydar • 
pap. Lisesidir. Bu lisenin 2600 ta. 
lebeai vardır. Diğer liselerin taJe. 
beai 1000 • 1500 arasındadır. 8o .. le Rei.icumbur Atatürkün Arna-

~tcaada anunde kazaya ulru- vutlwf Kralı ZOıoya çektiği tel • 
..,_, taftı kırılan C.nakkale Ya· f] bana ·ı " 
."'ll d.. H 11_ kul V gra a Ten en ce.,ap aıagı-t,. un a n;C ao muftur. e - dadtt: 
'Ankaradan ıelen Ekonomi Arnavutluk millt 4,ayramı mü-
' lllrğı fen heyeti tarafmdan natebetile hararetli tebnlilerim · 
\ı~ene edilerek kazamn sebebi ve tabii .'aadetlerile Amavutlu ~ 

trılınrıtır. ~ ~-L- • • '---) d'i' t "- . . . • • . .....-111 1'~ı~ .çın 11"9 e ı un e-
\~ .. Punm tamırı bır iki ay ka· memıılenn kabulünü majestele . 

•urecektir. rintfen rica ederim. 
b·:c 

'
1
t1er taraftan deniz yollan it· K. AT ATORK 

~~ Avnıpadan yeni Yapurlu Millt li&yram münuebetite· be-
\ n ıonra Suriye ıahillerine yan hu,urdukİan temennilerden 
\.~ferler yapmayı dUtilnmekte-

dolayı ebelinıllarma çok ba.ra -
ş· retle ~.eder ve tahai aaa · 

~~~diki halde Bandrrmara it- detleri Ye ıanlı Türk milletinin 
~d,;~~nbihal vapuru da ay ba- refalu için olan temennilerim~ 
\~ ıtı aren tekaüde aevlCedi· birlikte aandmu doetluk temina· 
~dro harici edilecektir. t.imı teTdie miilareat eı.lerim. 
~ - ZOGO 
l'ensızlar bizden KRAL zoGo FtERt lSYANI 
~hna alacaklar MAHKUMLARINI AF'F'ETl'I 

\ 'ir Franaız firmuı lıtanbula Tiran, 30 (A. A.) - Kral dün 
"'~~eteil ı<Sndererek çok mik· Arnavutluk iatikWinin yıldönü • 
~~ ~ lın mü mıünuebetile, ton Fieri ilyanı 
~ • a almak için ihraca• fir· mahkibnlarmdan olan 180 kiıiyi 
• '4fia· Yle temasa .batlamıttır. Tür- affetmittir. . 

ki metre yüksekliğindeki iskele kı
rılınca dütmüı, sağ eli ve sol kal
çasından yaralanmııtır. iskeleyi 
kuran adam yakalanmııtır. 
Kavga . 

Dün saat on altıda Kazlıçeıme-
de lastik fabrikasında çahıan Ne· 
bi oilu Hakkı elli kurut alacak 
yüzünden atçı Cemilin çırağı Meh 
met tara.fından karnına tekme vu
rulmak suretiyle dövüldüğünü id
dia etmiı, maznun yakala'1111Dl!tır. 
Kavga 

Kabataf tütün deposu amele· 
sinden Ahmet ıle Esat, aralann· 
da it ve para yüzünden kavga çı .. 
kararak Esat Ahmedi sustalı çakJ 
ile göpünden ağır surette yarala· 
mıt, yakalanmıttır. 

Misafir, hırsızmıeı 
Şehzadebaıında lbrahimp&f& 

medresesinde ottiran kitapçı Zey· 
nellbidin polise müracaatla dün 
gece odasına misafir gelen Vefa
da oturan Sıdıka ile kızı Münev· 
ver tarafından bir aeccadesiy
le bir semaverinin çalındığını, hır· 
ıızları kaçarlarken yakaladığını 
söylemiıtir. Sıdıka ile Münevver 
hakkmda tahkikat yapılmaktadır. 

Finana Bakanlığı maliye me • 
murlan arumda, haremdeki ur&· 

larını beklemeden, terfi etmek 
liyakatında olanlara imkan ver:' 
mek iç.in yeniden imtihanlar ya • 
pılmaaına karar. vermi1tir. 

Bu imtihanlar 936 yılmm ilk 
ayı içinde yapılacaktır. Daha ev· 
vel imtihanlara girmek isteyenle
rin müracaatlari tetkik ve teapit 
olunacak ve imtihanlan yapmak 
üzere vilayette bir merkez ko · 
mi•yonu, kazalarda da birer ko • 
misyon teıekkül edecektir. 

Bu komisyonlar yalnız harem
de maa.ı dereceleri 17,5 liradan 
22 liraya, 22 liradan 25 liraya ve 
25 liradan 30 liraya terfie mü&ait 
olan maliye memurlarmm imti -
hanlarını yapacaktır. Söylendiii . 
ne göre, daha yüluek dereceler 
için merkezde imtihanlar JllPlla· 
caktır. 

Bu iqıtihanlarda muvaffak o · 
lan maliye memurları yalnız mün
hallere yeni maqlariyle tayin e • 
dilmek hakkını kazanacaklardır. 
Tayinlerde iıntihanlarm derec,e •. 
leri esu tutulacaktD"· · 

Orta okullarda da talebe mey. 
cudu 500 • 950 arasındadır. 

·DftkkAn ve mağaza-
' Jarıİı teftişi 

1 

Salahiyetli olmıyan bazı kım• 
selerin mağaza, dükkan, pasbha· 
ne gibi yerleri tef ti§ ettikleri, gör~ 
dükleri kusurlara itaret ettikleri 
anlatılmaktadır. Esnafın sa\.:.bi .. 
:retsiz kimseler tarafından taci. ! ~ 
dilmemeıi için Beyoğlu kayma• 

• kamlıiı buna bir çare bulmu~t~ ... 
Her dükkan ve mağazaya bir 

defter verilecek ve mağaza ve 
f dükkanı teftiıe gelen memur gör
diliü kusurları buraya yazdıkta" 
sonra altına hüviyetini de yaZJp 
imzahyacaktır. . 

Yua-oslavların 
bayramı 

Bugün Yugoslav birliği yıldö

nilmü olduğu için Beyoğlundakl 
Yugoslav klilbünde bir çay ziya. 
feti verilerek, bu yıldönümü kut. 
lulanacaktır. ~IJl ta'f'Ulut ettİiİ ha kO!lUf- -----------

~& fimtanm •erditi fiyat ih· Otomobil kazası --------- --------- - --------------- ---

~-~ız tarafmdan muvafık Aamalımeaçitte oturan hamal ['. • • ı 
-.._ -tttir. Konuımalan de· lsmailin yedi J&tındaki oilu Ze· -~ ş E H R J N. ~·D E '1' D L E R 1 __ / 
\ tdflınektedir. ki Tepebqr cadd .. inin bir tara· _ , ,, aE __ _ 'ltl fmdan diier taiafma ıeçerk!ln fO" __ _..._ _______ _. ___________ _.. _________ _. 

rk kUprftsftnftn för Saimin idareaindeki 2585 DU· M 
temsllt kısmı maralı otomobil kendisine çarpa- argrit sokag'-' .ının hiili 

itıa · · d rak aai dizinde!! hafif 111rette mec 
l'lnliz e bulunan Alman be ) ş f Beyoğlu Halkevinln karşısmda Margrft sokağında uvd. cu~e tifıklann maJuılll teldkUl oluyor. Blr ~ \i_~.lL.- Pr. Tor•'- düıi -ıı· ve ruhiyetine ee p o muftur. o ör 

l~~ a& ,... h kkmd .. _LJdkat ı....:.... kt oturan bir arkada!'flll~ anlattı: aecgilUer brı karanlık aoksla ıapıp kapclann öniinM 
'ıı..')e reisi Muhiddin Ostiindai da. a ıan yapıama &· - Sokamrmzda elektrik ldm.btuı var. Fakat hir 
~ •· ıeviflgorlar oe l/G paorlık etllgorlar • .._t kadar ıörütmüttür. _ır_. ----------- nedena11 ganmaz. Bunun gllzilnden ıokağımız lkl ~kllü Bu llalln olıldltsıa bosulmaına 'M derece tair ed& 
"- L Ç ki 1 lnıa vaziyette kalmaktadır, 
~~ llODUfm~!·r~~ .!~?i yapıla. ocu ar Birlncfal maldm.. Eberl ıokaklarda olduğu celf N ~tıraftUC iN' tkreee 1rıfmüal *"~' ed~ 
1
, '-tGrk kopnıtunun temailll HABER, sizin f~n her cumartesi gft· gibi karanlıkta çamurlara batıyoruz. lktncUITUJ ge. 'IMf/flandtulır. B~ftll'8 fU lctmıbamn ycınmaaıncr bir hlnıı 
~fmda olduju Mnılryor. n11 1'lr fllve ftriY.Or. Takip ediniz. lince bu bira= garlpJlr. So"kalunı~ gtıcillm bu- takma met dH ü IOkat bu hrht pldlden kurtulaal 
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18 ler komitesi ayın 
12 sinde toplanıyor 

"Petrole ambargo konması Habeş harbine 
nihayet verirse umumi bir harbe de 
meydan vermez,, 

ftalya Arnavudluktakl petrolleri ltletecek 

SlUIDlh ÖÇÖ1Ji1 
lngiliz EksperiSulh projelerine 

devam için emir aldı 
Cenevre Zecri tedbirler 1119elfllint Jirtlf • 

18 ıer koml...anln toplanması tWderl 1U1byor. 
DUıı 0 yudıjmuı aibl fyt J1üv Kabine tam ın&naaile gel«ek ~ 

i1&ıi bir kaj'D&ktan öğreııildiihae ıö • ıartesiye toplanacaktır. 
re, 18 Jer komiwi pamukla bakıra aın lnglllz ekaperl eulh Pf'•l•lerlrie 
krgo konnıası m~e~tai, petrole devam lt;ln emir a.dı 
ambarıo koymak me.seleSile birlikte, Pariste eulh projelerile iştigal e • 
Dlr.khUan 12 ı!fnde tetkik edttelrtfr. den P'ranmı ~Jılerf ve fntflfz eb · 

Komite bu hmmta., önce LlftU da.. perlerinba maa.~ln devam edetCf 
llyecekttr. aaJatılıyor. 

ltalya ~ lqiliz hükalmed, dı§baka.nhfı mtL 

ltaııa hUkQmetlnde taallret şavirlerinden PeterMna yeni bir em.ir 
ı ttal)ıU kabiıaul d.On bit toplantı :=~kadar Parlste kalnwnru bıl. 
~parü fellel durumu incelemifür. ~ • 
Xal>lneDiıt petrol ambarg08u m~le· Awsturr•· ve Macarlatan dam1 
6ile mewııl oldtlfu muhakkak değil • zecrf tedbtrlere ttttrek 
dl:r edecek 

A lınan haberlere göre, duruma fn... Viyana 1 - BaTU diplomatik ay. 
eelemek n ona göre icap eden tedbir· tarı bUdiriyer: A.vut11rya v• Maca • 
lui almak üıere hna, kara ve deıüz t1stan siyaaal ~evenleil İtalya aley • 
bakanlıkİarından mürekkep bir komb- h.hae zecrl tedbirlere ittirak etmeyi di 
yon teşkil edilmişti r. şUnmektedirler. Gambijfin Viyana H-

Başbakan 

Perşembe glntl 
Zonguldağa gidiyor 

Sömikok t'abrlka
sının açılma tör•• 
nine ba•kanlık 

edecek 

Şehrimizde bulunan Bqbakan 
lımet lnönü dün dltçi mektebin· 
den ıonra Harbiyedeki Sipahi 0-
calmı ziyaret etmif, on.da bir aa
at kadar ala bindikl:eli 10nr& Dol
mabahçe aan.yma clönmiqtür. 

Öfleden eoma da Gureba ha• 
tahaneaindelri Radyoloji enstitüsü
nü ıemıit, yeni yapılan teai1&t el
rafmda izahat almqtU'. 

Bqbakan yanmd& Ekonomi 
Bakanı Celll Bayar olduiu hal.M 
pe119mbe tünü Ankara Y&JMD'U1" 
la Zoaıalclala ıideceJr, orada,. 
ni yapılan Sömikok fabrikaamm 
açılma törenine hqbnlık ettik -
ten aonra kan. yoluyla Anlrarap 
dö kf nec~ır. 

Celll Ba~ ela Hit it BaU:a .. 
mu siyam etmiftir. 

Ayirl haberlere göre, .Arnavutluk • ya'htfne de sebep bu mtRle hakkmda 
tak! petrolleri i~Jetmek üzere 70 mil· tlrllfllp anlaşmak lmfş. ---;;:.;..:...--;;;.._-.=~=--.;._,..,;--........,-

l'On liretlik bir ltaıran sosyeteSi ku. ltatya aaylavtarı madatyal•Mnı CellAt gÖIÜ 
rulmuştur. SôS3 ete ettrh&I · faaliyete "UkOlllete verecek 
seçecektir. Roma, 1 - Parlamento a. de tac:tı 
Altınlar hUkQmela verlliyor çılır açılma• bıGtila ltal'J'ILD aay • "l 

Italyada herkes aİtınJarını hük.ü - lavları hazi~ye madalyalarmı ve 
met• nrmektedir. Faşislr parti mer • receklenlir. Seut6rler de aJDJ ıe
kezleriaden biml 250, diğeri 300 lnrt. yi yapacaklardır. İtalyan huiue

Ku•adasındakl 
zarar 

li.ı H.ralrk altın toplamııtır. Bunlan 
ya bedelini alarak, ya bir makbuı mu.. •i bU madalyaların &Jtmları ile 850 000 
kabilinde, yahut yü2de beş faule iğ . azalan aitm stokl~rma ç.olaltma: Liradan eksik deQH 
retf o>a.rÜ ttal:ran bankasına tes1inı ia ıayret edeeektı1'. 
etmektedirler: Dt eono ntqtn geri qalntdl 't 

Bu toplama işinde, aıtmaan maa- "N•vyork T ayma,, wtırzdai Ro. 
da her nevi maden gelmektedir. Muı. - ntc! maltabiri Alri1taalti ltalyıın 
telif kamyonlar , eski soba, karyola ve 
buna benzer eşyayı evlerle mektepler- bt1tlrumanflcmlığı tleliıilılijinin 
den taşı),p. dumı:ıktadır. bir ihtilal Jolayııiyl~ ôltlafrma Jo 

Fransa : yazara Jiyor iri: 
Fransa bu lfe neden glrfyor J? 

ltalyaya kar§J pefı:ole de zecri tecl 
bir konulmak üzere- oldufu ~hl Fran
sız mat~uatmda meftff terirler de 11 -

yannııftır. Bilhassa Fra.nNnı& lhl lf. 
f.f! şahst hi~ bir a1Akasr olmaclıimı aöy 
liiyorlar. 

"E.,,.eUri kumandan General Di 
Bono, yetmit Y•tma yakmc:hr Bu~ 
giinkü ihtilaft daha kısa biT zaman 
a ... nnıvafhlriyetlJ-neticeye Tardll'· 
milta dalla ıenç birinin tesiri o· 
laea1t-anla1rlımıttr. 

Yeni baıkumandan Marqal 
Badoılio, ötekinden 'bet rat pnç· 
61". Fakat istisnat derecede faal· 

halr - Yaiu Jaimmlar ..._. 
ıılnde ~ _-11 c&. tafıaıft Arapp •• 
Çayba§ı köylerlıd tamam• A alım4a 
bırakmıp. Buun netleeahuW tooö 
döiıtlıil eldlmlf aran mallTGlmQttur. 
Gedlı; nehri de bir metre kadar ,.._ • 
aelmlş ve Menemen OTarm tıelllielt 
bir duruıa eohl11ftur. 

KapdMmald arar l5088D Hia .. 
dır. Vali Puh Gtll~ Mn.beriatlaju. 
darına launaadanı olduiu. halde mala. 
telif yetten sezmeli:te, bu. flbt lıdll .. 
rette alikadar oJmaktacltf. 

Almanyada Jur gazetesi diyor ki: 
"lngilteren1n, ttalyayı fevu'flele 

ta%Yik etmet suretire savaşa ınüm.kün 
e>ldufa b1lar çabtık-nihayet vermefe 
karar nnal§ olduğa- meyda&dadır. 

Ba. hatil hireketağir pnel bir aava • 
~ dotru ıftmels demekti.r. Fraaaanı• 
c!urumu ise, bilhassa ağır~ Zira 
Fr.iM&llm bu işte hiç bir menf aatf 
bulunmadığı gibi, ne Akdenizde, ne «M 
Htndüıtan n Kapta nrii'dam edecek 
'blr şey o1maclıfı halde kendisinden 
İtalyaya kar§' mücadele etmesi isten 
mektedlr.,, 

cHr. Yahudi ••hn• reli• 
Ayni iurette ıayi oldUfuna ıö- sörlerl takma lalm 

re, S0ma)i cephetindeki İtal7aD kUllanamıyACAklar 
kumandanı General Grozyani ile ~ ,_ da .-........ ..ı.u ,.,_ ) o· 8o t J • • AIDIU prapapll ~--.. a-
uenera ı no nun ara an IY'J pelisle Mr mtlpTereden •nı::aa ,..ıJUlt 
delildi. Defipne bu yüzden ya• iahna re,fWrlednfıi •tatma bıhn,, DL 
pıldı. lan111aJ.attmf meaitnifftl'r. 

Yeni batkumandan Ba®ılio a n , 

1911 "e 1912 Tral>hn ha1'binth Yahudi dOkkanıa

Anlatma olabilecek mi 1 
Jurnal gazetesi de diğer bir baklD\.. 

ian Ştrmr' ya%ryor. 

kendini göatennİf olmakla tanınır. 
Ayni zamanda bü;rü)r harpte ltaJ .. 
yanin" en mun.ffilkiyetti aüel li
derlerinden biri olarak teltkki e
i:lttmıı te attı rüll>e terfi efferek, 
.W111 ha?hiye reitt ~-eı. 

"ltalyanın ani bir hai'fıfttiitftn en 
dişe edildiii ~fft; Frama MikUmeti, 
Milletler Cemiyeti paktının 16 mcı 
•addeSthUk'ümlerine eadiltkalacağı • 
m Romaya hatırlatmak meclnariyetin. _....wr ___ .,_, --------
ele kalmıştır. Petrol üzerine ~n•la • 5 Metre yDksekllkten 
ak ambargpııu~ I{abeJ saferw a.M-
hıtireceği kabul olunduğuna göre, dOşlU 
herhangi bir Avrupa aalaşmazlıjııaı Buıiia Gala\atla Kapı icftade lb-
biisbütlin imklnsız hal& koyacatmı r.Mm baha admCta t,ir ihtiJar ta-
evleviyetle kabul etmek lbımdrr.,, vatı araİmdaki fareleri konlamak 

lnglltere f için çıkan kediAini almak iıterken 
tngtttz kabinesini? topfantun müvaze.neımi kaybederek ~ met 

Dfln İngiliz kabfnesf btr babnla-r re irtifaıladan ıokap dü!mtif ve .,la..._ rapmış Te bu top?al\tı;al . .nd h • 
~fh*'mm, V!mhl'P lnrrll11t1' takaM; ayakl.&rıyle ellerı en e emmıyet-
tcarer ~.,,, \~l]akan..t, ,,., c\ID&kaa- li ıurett.e yarala11111qlır. 
lrfr Jlllp'ffrleri ifUtak e~. ( 4197) r•SO-) 

rına hOcurn 
VartOftf 30 (AA) - lelee 
V~a mllllyetpel•er frt • 
lia menmplariadan iuda;rm.m 
tqvlldyle- ban Yahaclt aleyhtart 
~ ........... = .. 
bç Yalmdi. t.eiıt hm muamel• 
ye mana blmq. -taula.r ya~ 
ma ecfi1mif ve ban dn1rk•olarm 
camlan kmlmqtır. Opoczenodan 
Yab m.ı.aın- ılbaekte olan bir 
polte mnn....n.. hallan taarruz 
etmMt herine pom at.. etmele 
mecbur blmq ft dört ldtf ölmüt
tür. Biıht 1d,i de yaralı nre 
cm . 

Tahrikltçılann elehqdarı ya
kalanmıt Ye &Gtün mmtakada al
ken iada edi'-itt'r· 

Kömür sıkıntısının 
Unftne geçmelldlt 
Bir ton kok otuz lira olunca 
konulan narh n·erede kaldı 

<Bapnıh 1. 1'.tf,/MJ taptaa atq fi~ ..ıurcı• ~ 
ra,wıar. Bütim bir tehir halmuıi bq)&1M11"4 obaaktadD'. s-ı-
fU lot stiJılerinde ~ hu ..Jma. I06U 3 • 3,5 konJ4tan, yallİ ~ 
tı ile yakmd&n alAkadar ohmnvı. 3Q • 35 liiadaıı kok abnai• 119 

,.,... Bunan en aPr milalf 'bU la.. bur olmaktadn·. · • ..:k 

lin tı8rip ıimte.ldlr. 3-Bu vuiyette halk: ~ .. :7 
Geçen yıla kadar l•lilNI sa•· aatJ!llUll yıs.pıldıit yue .....----

haneleri llDk ~in, iatin fltldetbıe etmektedir. Burada aömi ~ 
Te menimin mu1ıtelif qlanna vesaiti nakliyeye teslim ftyaİJ ''!' 
töre, i.tedilderi fiyatı ahy~~ liradır. Nakliye" ta.•heıil ~:". 
Bunu nazarı dikkate ala.n EkoıJo. ile eve 26. 'l:T Oraya ..ı ;:.;! 
mi Babnhtı. ~~ tcıt>tan · .. pe- tadır. f"abt bu fiyata da.. .,.ır" 
raken.d~ aabıfr 1Çııt bir narh koydu kömür bulamJ}'ortunuz. ~> .. 
ve hnU lıtanbul BelediJ"eaine de len c:ın..., fQdur: • 
bildirdi- . , "- Sıraya giY'inb. Ki *' f' 
~n hu karardu aevi.nm.aıi. lince aize cJ. ftJl"İlir .. -.. 

ze imktn ve meyda.iı kabnaıh. Fakat ne vakit?- ,}o 
Bunun ilk teairi toptan kok satı- 4 - Koktan vazg~ip od~.., 
tının ortadan lcalkmuı oldu. Ma. mağa ~ ~ I• 
amafih _.,.im de la, .onuydu. hali aöreD. oduncular_ da ~~ 
BU ftaİ19t ftalkı fala m•tUill'P!I' umt iatifadeJe kal~-., 
~· Hem ele yuda.n temj.n eclileıt.,, 

• • • ziyetin teairiyle odwıcular el• 
8ugünkij kömür ve malwuka.t yılki büyük stokları y~ 

hWıranmıu muhtelif ıeıruı.n ve çekinmiflerdir. Odunun. ~ 
tenhtirleri v&l"Cfır. Vuipt aın . d&rt liraya. alınann çok __...-
.ı,fe ~: olmanız li.zımdu. ....ı.ır 

1 - Hallan mtiltim bir kamı 1-Ba hale bir de lı~·o~ 
malirabt ihtiJ&CJDr aiderem.ealit.· ki kok ma.tehHlderinin ~"..ı,. 
tir. llinaeıaleyh ller ~ &qvur. .... ela ill11e etmek u--~ ' 
malttada-. Çinldi Tana Bakanlıfml'O -:, 

2 - C.zh-neler, yukanda da riyle bütün devlet daireleri .,. a.-, 
söyledltimiz P:>i, aeçıen ~wan . düıatri miie11e1eleri odun "'11 
beri toptan kok Mlıtmı keamit • maktan m•edilmitı-dill" ' 
lef', 1lliiliD ~ Ji.p~ ~ ltanla.tdan eo~ ~, 
nı kapaiııllflardır. Miir...a ed•· bulda \tir. tMl kok otımr HaJ9 t• 
feri ... kea.U ~ .... • tıld~ röre Ekonomi aakaıd ~ 
kendeei tetkil&tiıaa s&idermüte . lmca: komalaıı n&rhDı nered• ~ 
diri~ ,_.ken~••• ıa.llt Ud d...,_ allbd•larAıı ~ 
fek,ild• ud•0··~-· lir W& miyiz? ~ 

Yunanlstiında yenf 
kabine kuruldu 

Genel af 11an ·edıllyor ~ 

Yeni kabine serbest ve hilesfı 
bir seçim 

Y...mtanda 198i bralaa De
ıiıircia bbineal pael a1fı nan • 
d .... " ,..; RÇimi yaptıracak
tır. la ilillarla ıeml af mı~slrilln
dea ç•IPcak ihtiü.f .aaa -.if o

. (uyor. ....................... 
Yem birine tam-~ 

t1maM1*ıant1an, ıtr.lin lillDle 
a9cl ~· ft ilallllt .,...._ iUIJ 
edeeifi ,..ıu ~-

K&Mne, iç ıiyuumı fU yolda t&Jtil....... . . 
·A) Hakenlet ıl•an.r. ı.eton 

pUtiler ın&laTitlir. 
· 1) Genel af nb edileeelı:tbı . . 

C) s.ı-t " MIMtz MÇD 7&
jnl.akttr. 

.,.... kMlhe• Wmter nr 

A.tm, Jd (AA) - Yat lal
Mne ıu tekilde teıkil edilmiftirı 

B-ıbekaa va Dıt ve Sii Bakw 
Demircia, iç Te Dem. ... ., Yıl· 
an.dafiloa. HaTa Bab•ı p ... .ı,. 
1~ FU.. hllıe* Naae.cw. 



Garip illetli adamın 
başına gelenler 

H.kwlu ıari• ptip ~ elt.tl• lnaifua kaim, clolapaam 
• Ulria do.bam A&ia ille- •~i tok ··aiÜtldllcll •-•, itte 
....... .....,.... .... timdi ,.,.. kartaracaiuL .. 

......... 1 Hw prlp, .._ Je Cina1et, •JID 1 • 2 tarilalwi 
....... arum•ald ıece ...ımcta on hir 
.,,.... Wr cep d.tı.rl ftnlar. baçakla on ilri araarncla itlenmif. 

.... _...... ,....., ...... S-, liu ıır_alla nerede oldutanu 
............. ,..._ aellr 11Jliphi1i" miaili, \akalun? ... Çok 

Ilı'(;_ .. ._.; . ._....._ ....._. llarMti- . m...kia~: Bmclea batka temi
~. kaçla hara,. alndılt- ze çıkacak adam hahmahllir mi? 

ili •• kaçta aJl'lldıiım noteder, lfAldme m .. 1& tlJie tlylirecek· 
lair d&ldrlm, bir ıuinoya ıirifi lerdir: (On birci. ,atıma. Sabaha 
de, noter dairainden vesika alı- katlar ~aum I) 
~ma :ruılırt- "Fakat, ben, itte twm W.t • 

d• ' • 
Kendiaiyle ne zaman alay et

._, A•il. ._ kiı 
- Sen beni deli l&lllJonall .... 

' alclanaJonan, ç1inldl, hen hiç 
.. deli cletillm ! Belld _.. kendi 
tldwiaa tüphe edebilinJa, ·: .. 
~ı .. · ·. _.,ı:: • 

- Ç&nldl, unmıma afiftR ...::: 
ıt... .. En umulmadık bir vazi7et
'-, inunm bqma çorap ·arebilir
~· Her an bir iftiraya airamak 
.. 1.ildir. itte bu muhtıralamn --
'•inde nerede hulunchalama, hiç 
lllr cinayetle alakadar olmaclıiı -
lb lellllt eclebiliriiD... Hlkim 10 -

._:"Falanca aaatte, cinayet'°'qle
iütlc.. nencleydinia?,, ıazetel•
tle olmmu,... nuanuz? Muaın 
---·nlar, bhahatliz olcluldan· 
~J& W.t ecl .. iyorlar. Hal-

ba, defterimi ~. it
le... 
LL itte. Adil, ba dütüncede olclup 
"'Wllllt birclenMre, cebinden defteri· 
.-. sıbnr: 

-.. Hey ... Ç.Uklar... Oileclea· 
~ hic Wr not almadım. .. Sizinle 
~ ikte old11iumu f1U'&J& bmala

hebJnn .. 

Bir aün, kocam, meyhanede o

ldı taalamq. Apo•tola dİJOl'lllUf 

Ashdm... Şimdi beDi llnn· 
JL.. Atlma Aclilcllr ... J...- .... 'Wr ı.o• .. ı .... .....,.,. 
Umtma ha. .. 

IJ.011QD. • . ~· 

~1>efı.e ,.tıklanma Won. .. 
•.-..; ........ ft ' D S lıt• 1'a· 

............ elti. 
"it i-G _... ...,_ - Fatih 

~-~clata . 449 numaıalıya 
\li---~ ·cle-'Galatau.:ytla-,_ .......... .,ı. 

llnlo 07Mclnn. Oç bcleh Mta iç· 
ta -E&heme -Mr asara ikram et 
tim. Biri 8 ıeçe, klübe uiradmt. 
1.53 de epeyı:e para kaybedenk 
çıkl•m 2.20 de ne claadflm, pt
tıa.,, 

itte, azizim, bütün 1apblda· ..... -,,. " . 
• • • 

Lakin b1JD1ar, maal ... f Wi 
ıelmecli. .. 

Hikim aoruyor: 

- Demelı ki 23,41 de bilirdo 
07n~dıjımzı söylüyor ve pnoau 
~ ı&teri7onuam? 

- E'Vet... BUIUI o ela hatırhJa
~. Z~ kacliaiDe bir ıipr 
ikram ettia 

- Pek &iL. Bmm aalıJacaiıa. 
Ethemi içeri ıetirin ... 

Ethem, keadisiae ıipr ikram • 
elen ıifman aab miikwameı. ha .. 
miadı. Fakat, itten aaat on birde 
çıkbimı 1andıtmı, binaenaleyh. 
onclaD IOlll'UI içia phadet edemi• 
J9C8lini elflHL 

Atlradatua hafb'dı: 
- Yalan! Yalan! Ben, ba ıipn 

....,_, blliltbam, phadet için 
fa1duı ol1UD diye Yerdim. 

- $alaad4'1 içln fa1duı oban 
elife alf .•. Han.._.. P.ır.t hU
t;ia .ı. tedbirlerinis, habra dtıfte
... •le,hinize dlnüyor .•. Bu def 
ter, lisia. ama uıınandanberi ta· 
ammUtte balundq..u.. ıa.tari· 
,_ı M-..iaiai ....ı lltlürdüalz. 
Anlatna bakalım. .. 

Zaftllı Aclil, .,.,._.. ,ere çu
pmdı, cllTlntli, iaWra kalktı. Fa
kat tevkif olancla. 

Neden IOar&, bin bir mlfldlllı.. 
la arkadatım tahliye edildi. Me
a-, O ,U., Dt IUtİllcltıD JU U&• 

tba9' aiıllmn... MU, ıaatiai c1ü-

BARBAROSTA . ' . . ' 

1 NTI K . 
Tifrıka numarası: 82 Yazan: cva - NQ) 

Eniştemden bir gececik kurtulmak mı 
istiyorsun, abla... sen onu bana bırak ... 
Her halde hallederim... Meraklanman. 

••••• .......... llllllıMı ı ninki ıibi ıekl..-k mecıbmi,.etin-

~ lıllü •...W.. l'lr • de blacaktır- 01telik, ha hadile 
.... ,,,.., ...,,.,, .... 'kim" i d b" 1 . . d--1..a.. ..,,,.,,.,., liri _..,. l1d ..,.. ı ız e 1r ettırmıt ~ar. 

,_, N .;.,.,.,,. ..,... ı-f, Ah, kard91im... Yeni ifıkımclu 
...,, .,. prt MYılıg,,,,,.. ..,.. nud iltifade edeceiimi bir bilMn 

• • • • • • • • • tatanm.. Onun 1ayesinde emin ol 
lo,tlk Muid .. Wh ki, tl ffaa. reisin yanma kaclar..., 
- 0,..,.., ftZİJet, yine de • yahat edecetim ••• 

littL T.W., üdeniJNle korl&D- Markiz tattı: 
~ ~ erdiımiyecekl•... - Ne müdıit 19;,.in... Hmrm 
Y .... • Wr law9et HYkelmek il· yanma mı? ... Orayada mı ıide • .. ,.ı.-.. • kunet de, ea • cebin?... Sen, clünpnm en ...,_ ....... ,-.... ...__i- kumum•• a,ı.,... .. 
,.dl o•ıl1.o '-ir • ...,...._, Markb, ~ ıeçinli. 
~ Jaa., , icincl•ı - Halbaki hen,· d&ıyumı en 
·- • ,....... kaçamamalı • ahmak kadmıyJDI •• 

,._ c-ilwle iten de sitmell • - Niçin? 1• .. Aarl ~ V.....odteki - Seninle kanlet olduiumm 
pmici meJhanelerinde ve ....... halde, ben, le'YIİlimle bir ksecik 
hanel•iocle delil, Akdenizde t... batbata bla?lllJOl'UID. .. 
Hmınn yanında! ... Yılanlı ma • - Zanllı .. Arzun iN ma? .. 
naabrda 1 ... Gaanfer reiain hMI • Sana hemen temin ecleJim..-. 
wincl .... ,. tliJe clGtlDIL - Null? 

Ve mı.0ncelerine dnam etle • - a..-ptr... 
rek: - .M, - h ..... .. kala • 

"-Y .. il bph kltapil&. •• ,, .U,., wı ....... 
enitt•ile heqiresinin ..._. ... - Bir tMt clelil, 1Mltün hir ıe
ireı~ clo~ıöpit,ııi1 çnirdi. · · ce bile blabilftiD. l.tediiin bu 
T~..._ ... ...._._.. .; -o-.ı

lle, alı/wlola "...., .. Mi- Wll .,...,."lll•lft'tfliiıılıil11.WIM~'16 
belinnittl· m. 

Ona sirilDce kaptanlar da a. - Banu bam yapa.bilimaiain? 
J&i• b•lllım: - Elbette. .. 

- Muidsl • dip ,...ı .. ...._. - Fakat J.a ,.lmlamnam. .. 
itiWU.. Diifjm ki, ......... ..., Jditlp-

c.. a.lm, lrıacm • n .n . ilam oclwada ~ Talde kadar ça 
.atarlerinl .............. -. bpr. Ondu taara ı.-n Jat.ak • 
hlmtiftiipe CftrUdb dama p.... Ba fel'&it altmda, -Da_._., .. Gel Wml•.. ne ,..,.bilinin? 
Seniale ............ • decli. - Ne mi? •• Eter bu .UaH hana 

Cll,_, •ltt..W• --•el• .....,_... beni timcliye kadar 
aldı. ~ demek! Şimdi,. 

iki lmı1raN-. • •••' lld _. kadar neler yaptan. .. Y ablancl1111 
lek ıibi • JUi~ JtiriiJerek içe- mı?- Yim ,üıal•111D11• .. Seni ele 

yaka)atmam .•• Haydi, ba ıeeedea 
tezi yo1c ••• SeYıiline haber yolla: 
''Sana ıeleceiim !., de. .. Ot•ini 
bana bırak. •• Senin yerine, odaıa 

b- a1receim.... 
-Nau17 
Mutds, detrıltl• baMr. 
-Koeam..m,..._ .... 

lecek7 
Dütee ... , elti: 
- Jq, lmlreNJOr IDIA• 7ok

•?-
-.Akl---hile....-.. ~ 

limiain ? .. Kocanala u .-ait al • 
tmda nlendillmi bili,omm. .. 
Saf, ..-.etimizi korumak için. .. 
O, !Mitin ihtitamile bisim ..... ,. 
tqmdı. Artık, laiç hir ebiiimia 
kalmadı ... Venecliılin en~ ...ma sinlik. .. itte, a•mıc-.. 
Mbebi badl8'... Böyle bir llDCa11 
senden ml lmkanacap.... 

- <>,le ile aalqtık. .. SnslH
ne •ı.r ahd•··· "Ba ıece ıe • 
leoalim 1,, ele- Ot.ini bam ... 
relr... 

Bu sırada, kapı vmuldu. . 
Etikte ihtiyar lal~ göründü

. - Kiliük J>'11sa~? . . 
- ...... wnn~mr 

...._.,etlrdln? 
Lala, SÖZ Dt etti. . 
- Bilir•, iriliyor ... Ablama 

hertefi eöyledim. .. 
- Genç Marki apnclı... YUatt

mı ahGnil ,.Iradı. Bir elbiee iete
di ... GiJiniJW ... Nende oldulmna 
keneli.ine .&tledlk ••• 

nı:..- ... __ • ind .. ı_,..,.., .._..,ırea en mueaa... 
alchı 

- Aman, 11'• İle, hen yanma 
ıideyim.. Çiinllıl lllÜtt.İf bir JU • 
bthk olabilir ... 

(D.,,,,,,. .,,. ) 

rildodaJaıinlllv. -----------------------------------------• 
a......ı, .,..- dlfenmiı, kata Naıit- Ertııfrııl S11tli 

tiltl bir odaydı. Kapıda, iki nöltet B A L I D B 
çi hekli7orclu. ,.,,_.,,,. f'URAN ,.,,_,, ..... 

B• rece aat 20,IG da Markiz: 
- Haydi, ılz sidin ! . dedi- Donanma 
Nöbetçiler usakl .. mca: Gecesi 
- Şimdi yalnrzrz.. Anlat ba • Vocl'fll a perde. 

kalım ... Neler yaptm? Matine 15 te 
- Her samenki sibf.. • diye, ICILIBllC 

Dlfea beyaz elitlerini aa.terip ıü· ...... ft4Yll 3 perde 
ltlmaecli •• pek eielendim dolna • _B_•_r_tara1 __ • _traıa_•_1._T_ı_1e1_oa_:_mn __ 

...... F &icat ıaJet prip bir hadise 
oldu... 8ut«lD bana, kıtlıktan çık
IDlf .... kwt sibi hir bahriyeli 
ıeldi. .• Meler kimmit, bili1or mu 
IUD? ••• 

HABER 
AICeAM .. OSTAeı 

iDARE EVi 

lltanbul Anksa cactdell 
Poeta kataata ı 1ataaW 214 

Telgraf edresı: latanttul HAllEN 
Vazı •••erı telOfonu : 11871 
idare ve ııan .. : 14111 

ABONE ŞARnARI 
Tlrtlte ...... 

..,._.," t400 Mr. a7eO Mr • 
• •Vhll 780 .. .... .. 
a •VI* ~ .. eoo .. 
' •Vllll t.O .. MO .. 

iLAN TARiFESi 
Tıc.ret ... ....,..,..,. -"" •a.eo 
Reemı uanıann '° kuruetur. 

S.lıi6i w N..,.,,., ,,,.ri: 

H•san Rasim U• 
.. ,,,,,,,, .-r (Y AKm • .,.._ 

Dl• hekimi 
Ratıp TOrkoQIU 
Ailllera alllleaa Mwrnt 
otell K• .... • ... mrara (88) 
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Q'@çjNf>iREt!Lf · • ŞIYl~~-lb!l~d~llil 
=:=!!!:!!:==:=:~B!J~!SCJ~r!lf DO nyanın en eski 

BUGON 

TCRK Makarna vazı tomarı 
sinemasında Almanyada bulunan kıymetli yllzilcüwiiZ Güul ve yapılması ucuz ,.e kola) 

krş yemeklerinden biri de makarna -
dır. Yalnız bu çok mugaddi yemeği i 
·işrnan okuyuculanmrza pek tavsiye 

etmeyiz. Çünkü yiyenleri şişmanlan _ 
dırmak hususunda pla,·la birlikte o . 
muz omuzadrr. 

Bu yemeğin nasıl hazırlanacağını 

Karaköy lokantacılarından Hayri şöy 
le anlatıyor: 

Şimdi Filisti
llin Nablus şeh· 

rinde Samiriler j 
mezhebi baş ha 
hamının elinde 1 
bulunan bu kıy- ı 
netli tomarların 
rı[ uşa peygamber ı 

zamamda yazumış oldukları sanıl
maktadır. 

Nablu~ şehri eski Filistinin )e· 
hem şehridir ve burası timdi Sa· 
miri mezhebinin merkezidir. 

- - ,_,,_,._,, - ~ --
ve gazetemizin spor ayları .... ,_,,_..-. ,,,_., _,,_, _, .-

Suat Erler 
Yüzümüzü ağart.acak 

bir muvaffakiyet gösterdi 
Berlinde 836 kişinin iştirak ettiği bir' 
yüzme müsabakasında birinci oıdu 

- .ı.llakarnayı bazı kimseler uzun 
uzun pişirmek isterler. Bunun için ça. 
re makarnaları kaynamakta olan su. 
ya ycı::aş yaı·aş sokmaktır. 1.Uakarna -
lar bu fekilde suya"' batırılırken 

bir kı~ı"rfıI_'Srı yumuşar ı· ·ı ımakl,!!n Böylesi ancak 
kurtulur. blakarnalar kaynarken su. A "k d ·· ·· 1 ·· ' 

Yüzme milli takım kaptanı ve 
Galatasaray yüzme bat kaptanı 
Suat Erler Almanyada tahsilde bu 
lunmaktadır. 

ya tuz da atılırsa dağılmaktan lmrtu. merı a a goru ur. 
lur ı·~ dalıa güzel pi er. ~fakarna 

tencerede kapağı ıyıce kapalı o. 
larak kaynarken bir taraftan da tere. 
yağı kızartılır. lJf akarnanın peynirli 
ı ıcııa kıymalı olması istendiği takdir. 
de peynir rendelenir veya kıyma lıa -
zırlanır. On dakika sonra makarnalar 
artık pişmi§lir. Bu bir delikli gevgirc 
boşallılıp auyu süzüldükten sonra de. 
rin bir tepside peynir t'eya kıyma ka. 
rıştınlır. Kızgın yağla güzelce Jıaş - · 
lanır, re yemek hazır olur. 

MADDELER 

YE ltf I Ş L ER 
• 

AY"'a ekııt. ekst. 7 - 8 10 
A)·,·ıı. blrlncl 5 - 6 6 5 
Ay'\·a ikinci 3 - 3,5 5 . 

ar ckıt. ekıt. 6 7,5 10 
1'·nr ikinci 4 5 7,5 
Y,lrna Karadt"nl7. 4 - !Hl 5 12,5 
ı:tma npıınca 5 7,5 10 
f~lına Unyc 4. 5-9 5 15 
Pz.lim iynh 6 • it 12,5 15 
t'zhm müııktile 1 l - 22 15 30 
\lnnd:üina 1,5 5 2 7 
J>ortı:ıkol 1,5 5 2 9 
0<'\iZ J 1 • 18 12,5 20 
ht"stanc 6-8-10 10 15 
l\lu:ınıuı' 3-3,5 5 7,5 

- -· 
SEBZELER 

İnce blb: r 8 - 10 10 12,5 
:Kırmızı biber 3 5 
Dolmalık 6. 7 } 1,5 10 
Havuç 2 • 3 5 
Prua 3 • 4 4 5 
Uluuıa 3,5 4 5 7 
l!"etll fasulya 
" 

15 • 18 17,5 20 
:raprak 10 15 20 
Patates 4-5. 6,5 9 12,5 

,.f!Jtotan ~5,5 6 7,5 
Kereviz. &5 7,5 12,5 
-Yeen domate. 1,5 • 2 3 5 
:<Olcmı donıates) 2,5. 4 7 10 

ZAHiRE 
BuJıur 12 3 , 11,s 22 
Fasulya çalı 12,5 15 20 
FIMRllya horoz 15 18 20 
Fuulya ulak 5 12,5 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohnt 9 12,5 17,5 
Nohut naUlrcl 9,5 12,5 15 
Fcynlr B. :rath 26 3.5 40 
Kaoar l-ath 50 60 80 
Kl\J&l' lklncl 40 50 70 
'l'.eytlnyafı ekstra 38 40 42,5 
Yağ Trabzon 55 • 6.5 70 80 
Tereyat 120-200 140 220 
Yağ yemekll.k 50. 60 75 90 
l'l.llno 8 • 3.5 15 48 

MAHRUKAT 
Odun (OCkl) 250-385 1,5 4 
füımUr 2,5 3,5 2,5 4,5 
l\ok 

llılhk uskumru 12,5 20 30 

Ev geçin direnler: 
Gazetemizin bu sütununda her gün 

böyle bir cetvel ve iinizc yarıyacak o
lan bir yemek tarifi ve buna benzer 
faydalı ·bir malumat bulnc."lksrnız ! 

Ev sahibi. 

···························································· 

A merikanm Pitsburg Belediye 
Reisi şehrin açtığı bir dava 

masrafını ödeyecek parayı kaza. 
nabilmek için vodvil kumpanya . 
larmdan birinde bir hafta müd . 
detle aktörlük yapmağa karar 
vermiş ve kararını hemen gerçek-, 
leıtirmek üzere tiyatro kumpan . 
yasiyle mukaveleyi imzalamıştır· 

Belediye Başkam Viliam N. Mc 
Nair mahalli tiyatroda bir hafta 
müddetle oymyacağı "Teırifat 
Nazırlığı,, rolü için 1800 Türk Ii. 
rası alacaktır. 

Şehrin sularını telvis edenlere 
karJı açmak istediği dava mua . 
rifini belediye meclisi reddetmiş 
olduğundan baıkan Mc Nair bu 
parayı bizzat kazanarak ödemeyi 
kararlattırmıştır. ., 

Tarih bir 
tekerrürden 

ibarettir! 
y ahudi tarihçisi Makka'beüs 

eski Roma imparatorlu • 
ğu günlerinde tatbik edilmi§ zecri 

tedbirleri §C>yle anlabnrştı: 
"Eğer Romalılara karJı bir 

harp olursa, Yahudi milleti Roma 
lılara yard'lm edecektir. Romahla 
ra karıı savaşanlara, hal"bi uzata· 
bilecek hiç bir eıya vermiyecekleri 
giıbi, erzak, silah, para yahut ge· 
mi de göndermiyeceklerdir.,, 

l•tanbul 7 nci icra Mcmurlu . 
ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafın. 
dan tamamına 5000 lira kıymet 

takdir edilen Çarııi kebirde Kal
pakçılar başı caddesinde atik 70 
No. bir bap tahafcı dükkanı mül

'VE. 
UAREN 

"'OHH 
F~ANSIZCA 

ıı n ' 
SOZLU 

llaveten Ufa Dünya haberleri 

Son gelen Alman spor gazete 
!erinden öğrendiğimize göre, ge 
çen pazar günü Berlinde (836) 
yüzücünün ittirakiyle yapılan yüz 
me yarışında kıymetli yüzücümü~ 
4 X 50 bayrak yanımı kazanan e· 
kipte yer aldığını ve birinci gel 
diğini ve ayni günde yapılan Va· 
terpolo maçını kazanan ve ( 8 - O) 
galip gelen takımda yer aldığını 

ve ( 4) golü kendisinin atbğını, 

birinci gelen ekibin muvaff akiyet· 
inde mühim bir amil oldu~nu 
takdirle yazmaktadırlar. 

Memleket haricinde ve Berlin 
gibi yüzme sporunun çok ileri ol
duğu bir memlekette yüzümüzü a· 

Kıymetli arkadCJfımız:. 

Suat Erler 

ğartan kıymetli yüzücümüz Suat -B------------ ı 
Erler'i tebrik ederiz. ( ) takımları maçJaf 

Şimdiye kadar Almanyada iş- Dün muhtelif sahalarda B takırıt -
tirak ettiği yüzme müsabakaların- Jarı müsabakalarr yapılmış ,.c "şağr -
da birçok muvaffakiyet kazanan daki neticeler alınmıştır: 
Suat Erler ayni zamanda gazete· !<~ener stadmda I tanhulspor, ~ " 
mizin Almanyada spor muhariri· yübe 3.1 galip, Fenerbah~e Anadolu)'• 

d hükmen galip. 
ir. ı -Taksim stadında Vefa Silleyntnıt Kendisi yakında yapılacak dün. ıa.. 

yeye, Galatasaray Güneşe hükmen g 
ya olimpiyatlarını, bilgili kalemi· 

H 
]ip. -~. 

le ( aber) e muntazaman yaza- Şeref stadında Hilal Topkapıyrı :-)"<11 

caktır. Beşiktaş Beykoza. 6.2 galip. 

Yeni konservatuvar 
binası hazırlıkları 

Konservatuvar binasının pro· 
jeaini yapacak olan Alman mimar 
Töljiğ'in mukavelesini vali ve be
lediye reisi dün imzalamı§tır. Mi
mar yakında projeyi yapmaya baş
lıyacaktır. 

Mimar dün memleketine dön· 
müıtür. 

lnhtsar-Iar rdtabı 
İnhisarlar idare::i , inhiaarıarı~ 

kuruluıundanberi geçen on ydlı 
çalışmanın verdiği neticeyi halk• 
göstermek için bir kitap hazıı Js· 
maktadır. Bu kitapta bilhass-ı eti 

eski inhisar mataı olan tütün te
barüz ettirilecek ve ondan soıır' 
diğer inhisar mataları için kısıtıı· 
lar bulunacaktır. 

künün ve derununda müstakir bir -----------------------------------------= 
kemer çadırcı ve nısıf kemer ta · Devlet demiryolJarı ve limanları işletme umum idaresi ilanları 
hafcı gediğinin 9 hisse itibarile bi ------------------------------------------~ 
rer hisseleri açık artırmaya vaze- Muhammen bedelleri yekunu 108.000 lira tutan üç guruptan m;irekkep Sivas atelyesine ait bir kı· 
dilmit olduğundan 6 - 1 - 936 sıın tezgah, kapalı zarf usuliyle aıağıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara İdare binasında ihale edi· 
tarihine müsadif pazartesi günü lec~ktir. 

saat 14 ten 16 ya kadar dairede Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme gün ve saati Şartname fiati 
birinci artırması icra edilecektir. t 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kurut 
Artırma bedeli kıymeti muham · 2 15000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, 15 Parasız 
menenin % 75 ni bulduğu takdir- 3 35000 ,, 2625 ,, 11 - 1 - 936 ,, 10 175 kuruş 
de müıterisi üzerinde bırakılacak- Bu ite girmek istiyenlerin her gunıp ~çin ayrı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiğ; vestKaır.r• 
tır. Aksi takdirde en son artıranın kanunun dördüncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannarıı.e 
taahhüdü baki kalmak üzere ar · ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat evvelisine kadar Cer Dairesi Komisyon Reish· 
tırma 15 gün müddetle temdit edi ğine vermeleri lazımdır. 
lerek 21 - 1 - 936 tarihine mü- Bu ite ait şartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a vezrtelerind~" 
sadif salı günü saat 14 den 16 Y·.\ alınabilir. (3444) (7391) ~ kadar keza dairemizde yapılaca!: ______________________ _. ___________________ ....... 

ikinci açık artırmasında artırın .\ 20 gün zarfında birlikte dairemi. 
bedeli kıymeti muhcimmenenin ze bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
% 75 ni bulmadığı takdirde satı ~ 
2280 No. kanun ahkan.mn tevH . 
kan geri bırakılır. Satı§ peşindir 

Artırmaya iştirak etmek isteyen· 
lerin kıymeti muhammenenin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek 
tubunu hamil bulunmalari lazım 

Deniz Levazım Satınalms 
Komisyonundan : .. ., 

Eksilt· gııtı Miktarı Tahmin M. temi-
Heybeliadadaki Bd. nat 
Süt talebe ve erat 10.000 Kg. 1200 Lira 90 Lira 
için. 
Jstanbuldaki 
Süt talebe ve erat 20.0CO ,, 2400 

" 180 ,, 

Sllll 
me 4 

17/ 12/ 935 1 

17/ 12 
dır. Hakları tapu sicilli ile sabi• 

TUberkUloz cemiyeti olmayan ipotekli alacaklılarla d:-

dirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmayanlar satış bedelinin payh~ 
masından hariç kalırlar. Mütera -
kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye rüsumu ve va.· 
kıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malumd 
almak isteyenler 16 - 12 - 935 
tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulun . 
durulacak artırma ıartnamesile 
934/ 4599 No. dosyaya müracaat
la mezkur dosyada mevcut vesai
ki görebilecekleri ilan olunur. 

için. 
Yoğurt 2100 " 157,50" 17 / 12 

lstanbul Tüberküloz cemiyeti, ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
Birinci kanunun dördüncü çar§'\m sahiplerinin bu haklarını ve hu · 
ha günü saat 18,30 da "Etibba O- sus ite faiz ve masarif e dair olan id 
daıı,, nda aylık toplantısını yapa- dialarmı evrakı müsbitelerile birlik 
cakbr. te ilin tarihinden itibaren nihayet (17190} 

lÇID• eJc• 
Y okarıda yazılı süt ve yoğurt hizalarında yazılı günde açık ,e 

ıiltme ile alınacaktır. Şartnames"ni görme1c istiyen'er her güfl ,er'° 
eksiltmeye girecekeler işbu gün ve saatta teminat makbuz 

mektuplariyle Komisyon başkanlığına müracaatları. (7592) 
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Sansalvador köylülerini aylarca 
müddet korkutmuş olan 

to Caıd o IJ IJ 
Çok sıkı bir takipten sonra av köpekleri 
tarafından sıkıştırıhp yakalanınca sekiz 
yaşında bir 

Çocuk olduğu 
anlaşıldı 

Herkes 
şaşıyor: . 

1'tl~Ok yaşta ormana 
l.ırakıldığı anlaşılan 

bu 9ocuk nasıl 
yaşıyabllmlş? 

San Salvaclordan yazılıyor: 

DD 

Orta Amerikanın San Salvador 
~anlarmda gerçekten yabani 
11111' ÇOcuk yakalanmqtır. BU haki
ltt bir "Tarzan,, , mqhur lngiliz 
'dibi Ruyard Kiplingin bir hiki · 
>etinde kurtlar, bir panter, bir ayı 
~bir Piton yılanı tarafından bü· 
>1itühnüt olduğunu anlattığı çocu 
~benzer yan hayvan yarı insan 

Şimdi Burakan AnMtacia Tama~a 
adUe ı,,'(lf tiz edilmiş bulunan orta ıl 
merika ormanlannın tarzanı, Rafa.. 

el mektebinin talim heyetile bir ara-

Köpeklerin haı•ladıkları 11cre koşan arcılar csrarcngl: yabani çocuğun bir kö,eye ııkıştırılmı~ oldu"lunu glJr. 
dülcr. Orada kızgınlıktan kudurmuı yırtıcı bir hayı•an gibi honıurdannrakto, ellerindeki sopa ı·c taılarla köpekleri 

kendisine yaklaştırmamakla idi. 

$0Cuktur. 
Sekiz yqlarınc:la görünen bu 

Sacuğun, henüz iki yahut üç yaıın 
d, iken ormanda bırakılmıt oldu 
~ &nlaıılryor. Onun yeıil yaban· 
~larda yı'l'tıcı hayvanlar ve ze · 
~li yılanlar arasında yaııya· 
~-İ! olduğu belki de hiç çözüle· 
llli1ecek bir esrar düğümüdür. 

karmakarıtık uzun •açları, 
~le.k gövdesini örten kıllan ile 
d' Çocuk tam bir vahıi halindey-

ı. kol ve omuz adaleleri §İtkin, 
:~IÜ derin ve kaburğa kemikleri 
.' llZaklardan sayılabilecek gibi 
idi. Hiç bir yerinde azıcık olsun 
)'i Yoktu. 

ıc_ kendisini tutnut.k isteyenlere 
b· 1lı gerçekten bir canbaz ve ta -

1
•11 bir aelt olduğunu ia:bat etmit
ı. liiç bir insan ve köpeğin gire 
"ıi~eceği kadar aık ve balta gönne 
~ ormanlara büyük bir kolaylık 
~~r ve dallara trapez 
~bi Yapıprak ağaçtan ağaca atı
l)ordu. 

'Ormanda onu diri diri yakala· 
dt. llın imki.1111 yoktu. Ancak mey· 

tılarda ve dere kenarında yiye
~ bol olduğu için yabani çocuk 
~Ya çıkmak mecburiyetinde ka 
..,Ordu. 

~ llo'YU 91 santimden fazla olmı· 
.t· . bu çocuk bir def asında ken -
~ kovalryanlardan kaçarken iri 
, beyaz bir avcının kolları ara· 
~ diitmüt, elindeki canlı bahk· 
~~.a.mın suratına ~arparak 
t lllı kurtarmıt ve kat i muha -
~ini de meydanda kendini bir 
' e ırkıttıran köpeklerle yap-

ır. 

~onuıtuğu dil hayvan gibi ho· 
ltı.ı d&nınıakatn batka bir tek ke· 
~en ibarettir. Bu söz herkesin tc" debileceği gibi "ana,, yahut 
l~ ~a:, değildir. Fakat Pipil Hint 
~nın köy anlamına gelen "Ta
ı...: ,, sözüdür. Bununla bera· 
"-'ı ~lltlll köye, köylülere ve in · 
._.. 'h dair hiç bir hatıra~ı yok .. 

• 

Son.onate ile Ahuaka ara&m-

da .• Bu muallimler onu medenileş. 
tirmek için profesör Şulo'ya yar. 
dım etmektedir. 

yerli cahil çiftçiler bir zamanlar 
"El - Zipito,, nun buralardan sil -
rülmeai için jandarmalara yalva· 
rıp durmU§lardır. Jandarmalar bu 
yalvarmalara hiç aldmt etmemit· 
lerdir. "El·Zipito,, cadı demektir 
ki an'aneye göre bunlar geceleyin 
evlerinden dıtarıya çıkan kızlara 
aaldırırlannı§. Jandarmalar böyle 
"Cadı cüce,, lerin yalnız hayali 
ormanlarda yatadıklarınr bilen 
kimselerdir. 

Li.kin tiki.yet ve yalvarmalar 
o kadar çoğaldı ki nihayet Sonso
nate jandarma kumandaı yüzbqı 
Salavador Parada bölgeyi arat · 
mak için en tecrübeli iki çavutunu 
yola çrkarmağa mecbur oldu. 

Çavuılar bir hayli arayıp tara
dıktan soma tuhaf bir takım ayak 
izlerile karıılattılar. Ancak balta 
görmemit ormanı taramak için 
değil iki çavuf, bütün Orta Ameri 
kanın silahlı kuvvetleri kafi gel • 
miyeceğinden jandarma kmnan • 
danı Parada o bölgede çift çubuk 
aahiıbi olmut beyazlarla bütün av· 
cıları bir sürek avına çıkmak için 
kandrrd1. 

Beyaz adamlar, yerli kırmızı 

derililer ve ıürü ıürü köpekler or· 
manı saatlerce taradılar. Ağaçtan 
ağaca adeta uçarcaıına atlıyan 
çocuğu ara ııra gördüler. Fakat 
kendilerine dikenli tel örgüleri gi· 
bi gelen ıık ormanlara o kolayca 
dalıp ellerinden kaçıyordu. 

Kapan kurdular, yabani çocuk 
elindeki değneğine dayanarak ka· 
panın üstünden &§ıyor ve yem ola 
rak kullanılan meyva taze iıe at• 
larken onu da alıp gidiyordu. Y ff' 
me zehir katmıyorlardı. Çünkü ya· 
kalamak istedikleri avın bir inıan 
yavrusu olduğunu artık anlamıılar 
dı. Bir doktora meyvayı morfin • 
lettiler. Fakat "Tarzan,, aldanma 
dı. Bunun üzerine ona bir ıiıe do· 
luau nımla karııık bal sundular. 
Bunu içti, Fakat yine de ormana 

Yava.t yavat onun adetlerini 
öğreniyorlardı. E:kseriya yalnız 

geceleri ormandan çıkıyordu. La
kin arasıra gün doğarken yarım 
aaat kadar dııarda oyalandığı var 
dı. 

lıte bu f ıuatlardan birinde 
çocuk derede balık avlarken bu
trrılarak bin bir güçlükle eli ayağı 
bağlandı ve El - İroyal çiftliğine 
taıınarak tavan arasına kilitlendi. 
Fakat çocuk çatıyı parçalıyarak yi 
ne kaçtı. · 

Küçük Tamaşa orrı..ıanda, bir ağaç. 
dan ötekine bir maynwn gibi sıç • 
ramaktaych. 

Aradan aylar geçti yapılan bü
tün arqtmnalar boşa gitti en azılı 
çoban ve av köpekleri bile çocuğu 
bir çok defalar sıkııtırdığı halde 
bir türlü yakalryamadılar. 

1935 in bşlangıcına doğru av· 
cılar sabaha kartı pusuda bekler" 
ken köpekleri sıvışıp gitmişti. Az 
sonra bunların dehtetli biı surette 
havladrklan duyuldu. Avcılar da 
pusudan çıkarak köpeklerin niçin 
havlamakta olduklarını anlamağa 
koıtular. · 

Meğerse hayvanlar yabani ço
cuğu bir köıeye akJ!tırmıtlar, fa
kat ne yapacaklannı tatırmış ol· 
duklarından boyuna havlryarak 
sahiplerini çağınnağa baflamıf • 
lar. 

Yabani çocuk sa.ğ elinde ko • 
caman bir •opa, sol elile de t&§lar 
atarak 'köpekleri alargada tutmak 
ta idi. Kartıdan on iki kadar av • 
cmın ilerlemekte olduğunu görün 

uki dütmanı Orozko'ya doğru 
f rrlattı. Bu adam onu ilk defa tut· 
mut 'Ye elini ayağını bağlatmıf o
lan avcı idi. 

Burada yapılacak en iyi iş ço· 
cuğun taılarmı köpeklere ata ata 
tüketmesini beklemekti. Bundan 
aonra avcılar saldudılar. Çocuk 
tekme atarak, yumruk salhyarak 
rast geleni ısrrken yere dütürül· 
dü ve bir daha kaçmasna meydan 
verilmeksizin yakal~ndı. 

Jandarma karakolunda çocuğu 
uılandımıanın imkanı yoktu. Onu 
yıkamak, saçlarını ke•mek, yahut 
taramağa kalkıtmak için dövü§ · 
mek lazım geliyordu. 

Üst bat giydirmenin de bir fay 
dası yoktu, çünkü bir dakika son
ra elbiseleri parça parça ediyordu. 
Onu bir türlü yatakta yatıra • 
madılar. Köpekler gibi yere kıvrı 
larak uyumağı tercih ediyordu. 
Piımiı yemeklerden tikıiniyordu. 

Taze meyve, sebze, çiy balık, et ve 
yumurtaya karşı dehıetli oburluk 
gösteriyordu. Süt tanımadıiı bir 
,eydi; onu da tattırmak için bit 
çok zorluklar çekildi. 

Kendisine bardaktan su içirile 
medi. Hayvanlar gibi içebilmesi 
için su ona büyük kaplar içinde 
verildi. Bardakla verilen auyu ye· 
re döküyor ve sonra da kediler gi 
hi yahyarak içiyordu. Bildiği biri· 
r.ik söz olan ''T amaşa,, kelime•i 
ona ad olarak takıldı. 

Terbiye edilme.ine imkan bu· 
lunmıyan bu çocuk Raf ael Kampo 
ziraat enstitüsünde profesör Corc 
Ramirez Şuloya verildi. iki ay ka 
dar çocuğa hiç yanaıılamadı. Fa· 
kat profesör onun küçücük gözle· 
rinde kestin bir zeka eseri görü
yordu. 

Profeeör çu.uiun korku ve nef · 
retini kırmt ;, için bot yere uğrqb 
durdu. öteki çocukları oynarken 
yüzerken yahutta ağaçlara tmna· 
nırken görünce Tamqanm bütün 
adaleleri geriliyordu. 

Bir gün çocuklara katılmak ia· 
tediğini profesöre itaretle anlattı. 

de gidip onlarla oynıyabileceğini 
iıaretle anlatnca yabani çocuk yi
ne kendi köteaine kıvrılarak yattı. 

itin en kötiiaü bu iki ay zarfın• 
da çocuk hiç bir söz öğrenememişe 
benziyordu. Fakat ona he"'> iyi 
muamele ettiler, batka çocul •. _:ın 
ne güzel y&f&Dlakta olduklarım 
gösterdiler. Nihayet yabanilik me 
deniyete mağlub oldu. 

Günün birinde o da insaıılara 
alıttı ve bir çok sözleri manala· 
rile birlikte ezberlemit olduğu gö· 
rüldü. Yavaf yavaf ona konutma 
11m öğrettiler. 

Bu çocuk ana ve babasını, ya· 
hut herhangi bir yabani hayvanın 
kendisine analık edip etmediğini 
hiç hatırlamamaktadır. Kurtarıl· 
mi§ olan bu yabani çocuk timdi 
mektebin en iyi yüzücüsü olduiu 
gibi ok ve tabanca atmakta fev 
kalade nipncıdır. En azgın atlar 
bile onu sırtlarından atağıya ata• 
mamaktadır. 

Çocuk timdi elbise, yatak v 
banyoyu çok sevmektedir. Bir be 
ber dükki.nınm önünden geçer 
ken onun hemen dükki.na dalmaa 
na kimıe mani olamıyor. 

Ormanda iken homurdanma 
dıkları takdirde daima diğer ha 
vanlarla birlikte yiyip içtiğini IÖ 

!emektedir. Derede bir sopa il 
balık avlamanın kendiai taraf 
dan dütünülmüt bir uıul oldu y 

anlatılmaktadır. Küçük olduğu 
ve yavq yavq büyüdüğünü h · 
hatırlamamaktadır. O dünya 
rulalı beri ormanlarda yatadığ 
sanıyor. 

Profesör Şulo İpnotizma vası 
tasile onda eıki hatıraları dir~T ·. 
bileceğini •anmaktadır. Ormanl 
dan getirınit olduğu biricik Hin 
li kelimesi kendisinin bırakıldı 
zaman bir buçuk iki yaımda b 
lunduğuna bir delil ıayılmaktadı 
Hintli ırkından olduğuna ıüpll 
yoktur. Fakat yerlilerden ki 
ona sahip fdanamı!tır. Kilise 
vaftiz edilerek kendiıine "Hur 
kan Anutaaya T amqa,, adı ta 
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52 ( Nakilt. tercüme ve iktibo8 lıakkı malıfuzdıu .ı -
Tehlikeli, ıiyasi maznunları is· Büyüklerin sofrasında içki içen, 

tinta'ka memur edilen bu şiımaı. etrafını eğlendiren~ güldüren T ev 
adam, hiç de korkunç görünmü• fikler ... Fakat onlar hep birer soy

yordu. Daha ziyade güreş meyaa- ,ıarı ... Kıçına tekme atılan, ica:,ın• 

mndan çekildikten, kendini yeme da yüzüne tükürülen bir mask~ra ! 

ğe, içmeğe veren bir pehlivan es- Burnunda halka, boynunda zincir, 
kisine benziyordu. pazar yerinde kalabalığı eğlendi-

Sıkı ilikli yüksek yakasındatı ren bir ayıdan, bir maymunJa11 

pırtlıyan kat kat çeneli, sarkık ya• çok farklı olmıyan Tevfik! Şarkm 

naklar, dütünmiyen adamların et· 
li alnı ... içine gömülü küçük doı: 

gözlerinde bir fili hatırlatan doıt· 

ezeli sanatkarı ... Halbuki bu ses ve 
bu sofradaki Tevfik bir insan ... 
Herkes gibi ... 

luk 1 Halbuki pençeleri bir maznu·· Gözlerini kapadı, dudakları kı-

nun kulak tozuna indi mi, değil mıldadı. 

yalnız sağır, herifi kör bile edebi• Rana bey ve paşa ikisi birden 

lirdi. Ve bu eller Tevfiğin kulak eğildiler, kulaklarını bu kımıldı -

tozunu birkaç defa ok§amı§lı. 

' 'für sandalya verin, bir cigara 
verın.,, 

yan ağıza yakla,tırdılar. 

"Söylemem, söylemem, vallahi. 
billahi ... ,, 

---~ 

A. m ~ ır n B< .~.v afi!.~~ 
kaçırılan ~ ~ ~-·,~ 

irtüırrk lko~o l. 
.. _rm-. ... s2 

Milyoner Hopkins, Nev·yorkta, kimseye görü~
meden, küçük b;r oteıe· yerleşmişti. Polı~ 
hafiyesi Cim, h818 aldabldeğ111ın farkında değild~ 
Necla parise mi Filipgüldü: . aınınkendiıininiçinaradısııı•" 

kaç m 1 ş ? 1 - Gittiğiniz yerden ho§IAn - JÜnürken, telefon çalmağa bati• ' 
· madınız mı demek iıtedim. Ben, mıttı. 

Aılan Turgud, milyoner Hop· , 
d sizin gibi mütterilerimin otelde Aslan, aarsona bı'r r•Y 1f" kinsi Ahmet pehlivanın tanı ığ.

1 
e ,...- ., 

yıllarca oturmuını dilerim. k d kt tele küçük bir otele yerleıtirmişti. marlıyara sav ı an toııra, 
Hopkins odasından dıtarı çık- - Beni arıyan oldu mu? na sarıldı: 

d - Odanızın telefonu mütema S t11iısdr1 mıyor u. - Alo.. Alo .. Ha.. en 
Şili oteli direktörü, yaılıca bir diyen çalıyordu amma •• (Kimsi - Mister Cim? 

kadmdı. Hopkins otele bir komi~- niz?) diye ıorciıiğum zania~, aı..· • _.-11' 

d · · bur d ·ı 1 d i Ve aralarında ~yle ·bir KV-" 
Yoncu 11fa.tile gelmiı, kendisini ece sızın a a o up oma ı ı-

ma geçti: 
hastalıklı bir adam gibi tanıtını§ nızı anlamak istiyorlardı ... Kim ol BuJ-111', 
tı. Bet on gün kadar otelde istira duğunu IÖylemediler .. Galiba bir - Dün ıizi aradım... .. , 
hat edeceğini söylediği için, otel defa da Mister Cim aradı. d.ıım .. Bir kaç günden beri ıör"Ö1' 
direktörü hizmetçilerin gürültüsü- - Ba9ka .. ? Mektup fil~n yo~t müyonunuz diY,e merak ediyoC'" 
nü kesmek nezaketini göstermiıti. mu? dum. . tf 

Aılan Turand, otelde bir dok- H B ,_ H - Evet .. iki üc_ miiftdÜ1' ıeııf •- - ayrr.. ir teY yo&. a.. ·-·-
T d ı tor rolü oynıyor ve her gelişinde Az kaldı unutuvordum .. Sizi Mis- rum. Otelde değildim. evfiği bir san a yaya oturttu- Paşanın kaplan pençesine ben- J t..ı.tl 

d 1 M kendisini karıılıyan otel sahibine: ter Hopkina isminde birinin kız -Aman, rica ederim,~ lar, eline bir cigara ver i er. ua- ziyen ince parmaklı elleri gene " 
- Hastam nasıldır? kardeıi aradı. gitmeyiniz.. Sizi aradıjJDllS" vin Rana bey kendi eliyle kibrit onun omuzlarını okşadı: o· d 

ıye soruyor u.. Aslan T urgud oduındı;uı içeri- man hemen bulmalıyız. 
çaktı, fakat parmaklar cigaray: "Fakat bana söyle, Tevfik. He- Mis Beti ıaf bir kadmdı. As • · · d M-..tl,)' 

ye gırtyor u. ' · - Seıiniz çok neıeli.. ~ , 
kavrıyamadı, eller dizlerinin Üs• le se·ni postaya yollıyan ogwlum iıe lan Turgudu bir kaç kere gördüğ i.ı B I L...1-.... I --lrtl 

u sözleri işitince: hayretle eaı· eau ı bir İp ucu uu.nuvı o ac:-
tünde kaldı. hiç saklama. Hilmi mi? Söyle... halde, onun takma sakalını ve 5<>nun yüzüne balttı:. nız !. ... 
Mu::~ff er hizmete hazırdı. makyajını farkedememişti. Zaten 11111.1' 

Yemin ederim ki sana bir daha A l T ud ak . k" - Hopkinsin kı:zkardeti mi .. ? - Evet ... Ben de ıize bunU e' 
"Herif yalandan yapıyor, bir s an urg un m ya1ını ımse M --ları" 

d "T? dayak attırmam... Hem cezan anhyamazdı. Onun maskesini, ha- - Evet .. KU"k, kır.k be! yaşla delemek istiyordum. o~ , 
9ey cgı · " - söylersen - daha hafif olur. yatnda ilk defa Meksikada'ki (Kı- rmda bir kadm. Fakat,·siz benim zarlığa götürülen ve gömüler>'~ 

Pa!a sert bir sesle onu sustur~ Seni yakın bir yere sürerim, aylık zılbar) da indirmişlerdi. Bu da yaş hakkındaki tahminleri~e inan aedin milyr · ~r Hopkinse ait oıd 
d u: bağlatırım. Rabiayı da senin yanı- bir zeka eıeri değildi. Parker onu mayauz ! Ben balUIB ~irmi-.,-atmda ğu ·tahakkuk etti. ... , 

"Siz ç~kilin, herifi kendi haline na Y.ollanm ... Söyle, Hilmi mi?,. odanıı:ı tayanından_,,.gözetlemiıti.. bir kızı, kırk yaımclf.·:~ıörüriim, ;.JJ...:. Sahi mi? Doiruau, çok ıoP 
bmı::ı~. R:ı.na beyle biz istintak Rabianın adı . ağzından çıkar. Böyle olmaıaydı, A'alan Turgu~ Kırk yaıında bir kadıni:• ct~·1İr - himi bV. keıif bu ..• ! rll' 
d · ' km il . ·1 ' dun maskesini kim indirebilirdi? mi yaıında imia ıibi 8Ördğiüm va- .:__Yalnız bu kadar d..-iJ. H 

e c:;e&ız.,, çı , . az e . er!nin a tındaki omuz- 3 ~ ~ kidir. ' M:~i~ıiı -;~~~ı ;--~· r'?! • • • kinsin yatmda yakaladıi:.Sıs ~ 
Ynlnız kalınca paaA eg"ildi, Tev- lar litremiıti. :i_·ı 'ı·c1· C! .:,. . ı..'r_ · · _ı_ il' 

:ı- Aslan Turgud (Şili) otelinden - AD atı ı . .;,en 'IJlellllD araam nm verdiği ifadelere bakıl~ it' 
f:ğ in yüzüne yakından baktı. Ve 

pn:ı:ımn hafızası ona ilk defa va
zife bn~ında bir oyun oynadı. Ona 

Pa!a yine eğildi, Tevfiğin yüzü- çıktıktan sonra, makyajını boza· dan yine mey.danı. boJ,bularak eı ıanlınızın Amerikadan p.,;.e 1 , 
ne baktı. Gözlerinden çeneıine uza rak, kendi oteline geldi. Elinde rara baıl~ıfllD ! ., ka bu~ 

çocultken bindiği ve anasından, 

babatindan daha pek çok ıevdiği 

tiii anlatılıyor. Fa t, Ji' 
nan siyah, beyaz, kırmızı çizgile-· küçük bir çantası vardı. - Ne r,a~l.ıı:n~ . ~iıter? ! Kötü yüzde elli i*onto ile ka!bul ~ili 
rin üstünden yaılar akıyordu, mo- Otel kapısında kendisini kar- bir itiyad. Can çıkiriayınca, huy yiz. Tahkikat kanalları taı11•lll 

~ 

rarmıt dudakları oynuyordu. Fa- şılıyan f ilip, Aılanın elinden çan- çıkar mı? ·· ~ ~ ' ·· deği,miıtir. 
kat ağzından hiç bir ses çıkmıyor- tasını alarak: Aslan Turi\ld, P~rkerin çetesi- d ··w,ef eski bir tayı hatırlattı. Bir gün hay 

van ayağını kırmıı ve lalası tayın 

kafasına bir kurıun sıkmaktan 

başka çare olmadığını ıöy1emiıti . 

Yalmz Tevfiiin gözleri yarah ta 

ne mensup Oldugu .. nda •u"pbest' A.lan Tuıı-...J U-in en ıu - iki üç günde döndünüz, de· s ıauu '7 

du. di, halbuki giderken, bir hafta olmıyan bu kırk'. ·ya§larmda ka • du .. 
"Rana bey, bugün bu kadar ye- sonra geleceğinizi .öylemiıtiniz ! Sordu: '";ol 

El. ' .. ·· ·· .. 1 k 1 - Niuınlımm Pariee Jitt•• ter. ını, yuzu~u soy e yı asın ar, Aılan Tu.-gud merdivenlerden r-

yın ondan iıtimdat eden bakı~ı ilf! 
bakıyordu. Eli gayri ihtiyari si 

yah yeldirmenin kan sıçramıı o
muzunu olqadı. 

arkasına insana benzer bir ıey giy- çıkarken, garsona sordu: naııl teabit ettiniz rd•bit 
<lininler. Bana sormadan Muzaf- - Erken geliıimden memnun - Yatın qçısı, geçenle . bit 
fer bir daha istintak etmesin.,, olmadın mı? içki kaçakçı gemiıine tiit>~l~;.,i 

adamla genç hir kızın ıırd .• 
"Evinden eıvap getirtelim mi?,, 
"Hayır, hayır, sokaktan alın. 

"BaDJl her 9eyi söyle. Seni bu 
0

Ben parasını veririm. Kızı ıimdi
kıyafetle Fransız postaıma ki~ • lik haber almasın!,, 
yolladı. Kendi oğlum <?lsa· cezaıt.. Tevfiği paşanın odasından al

nı veririm ... Biz burada padiıahın dılar, götürdüler. Ve pata hemen 
adalete memur ettiği adamlarız ... ,, 

Şimdi bir an evvel ölü donuklu• 

iu ile duran yüzden bir hayat ce
reyanı geçiyordu. Belki paşanın 

dediklerini nnlıyordu. Fakat ha~i. 
kat halde şuurunun en derin bir 

tabakasında bir hayal uyanıyo ·du. . ~ ... .. ........ .... 
Orada, elinde köpüklü, tatlı bir iç-

ki, konutan ve gülen bir_ Tevfik 

vardı. Dost bir ıea, bir kardeİ~e-· 
si kulağına eğilmiı: 

masasının batına oturdu, maznu
nun üstünde bulunan evrakı oku

du. 
Ekserisi lsviçrede ve yahut Pa-

r iste çıkan Türk gazetelerin

den ve risalelerinden ibaretti. Bun

lar,· Selim paıaya, hattan baı:ı di

vanelik, bir kocakarı sayıklaması 

gibi saçma geldi. Fakat onu dü-
tündüren gazeteler ve risaleler 

de~ildi. O el yazısiyle, meçhul 
"Benim seni postaya yolladığı ' bir 'adama yazdmıı bir mektu9tu. 

mı kimseye söyleme; adreai posta- Guya padi§allı hal'etmek için u· 

hanenin içinde yırt, at.,, diyordu. ~ mumi bir kıyam hazırlanıyordu. 

Şimdi o ıea gene bir defa de· Gu~ buna taraftar çok adam var
diklcrini tekrar ediyor. T evfifi dı. Hatta hayli malum isimler de 

titreten, söyledikleri değil, sesin zikrediliyordu . . Belki bu bir hok

kendi manası. Tevfiğin insan~rğı· kabazlıktan ibaretti... Kaç defa 

hayli istintaklar olacak... Belki, 

belki de bunların arasında Hilmi 
de bulunacaktı. 

Pa,a, evrakı bir tarafa itti. Ma-
sanın üstünden bir kalem seçti, u-

cunu dikkatle muayene etti ve 

saraya raporunu yazdı. 

" Bunu bir memurla yolla ... Son-

ra söyle, bana liğen, ibrik ve ıec-

cade getirainler. Namazdan sonra 

§U koltuğa uzanır kestiririm.,, 

Sabah oluyor, lstanbul uyanı-

yordu. Paıa namazı bitirir bitir

mez koltuğa uzandı, batını kollu· 
ğun arkasına dayadı, içi geçti. 

Sokakta ıürültü arttı. Uzaktan 
bir laterna sesi geliyordu ve pa§a 

bir rüya görüyordu. Bayramdı. 

Hilmi altı yatındaydı. Arka"Sında 

bir pa§a üniforması vardı ... Paça

ları biraz düşük, omuzlarındaki 

apuletler fazla büyük.. Belinde bir 
teneke kılıç. Tavus yavrusu gibi 

kollarını sallıya sallıya dolatıror. 

na müracaat eden, onun vefasına, böyle feyler yapılmııtı. Fakat ona Beyaz elleri yüzükle dolu bir genç 

.. rd~ltfine, eeıaretine; namusu- rağmen paıa büyük ölçüde tevki· kadın el çırpıyor. Eli. gözleri parıl 
nu, canını emniyet eden aeı 1 Daba f at y~~ılacağmı biliyordu. "Göz parıl yanıyor. 
birçok Tevfikler daha! "''İ' .:.-· · ' .. , patlatan,, ın memur edileceği bir (Devttmt Vat) 

Bu ıokak tuvaletinde orman yqili 

.yünle alaşka lok balığı kürkü göze 
çarpmaktadır. 

Rop, eıki Çann amcaıı Gran -
dük Polun kızı prenıeı Natali İçin 

mef hur Amerikan modiıtrcııı V al· 

ter Plunkett tarafından çizilmif tir. 

Şapka koyu kahve ren•i F öter 
den olup ktmarırida ayala .,. yqiL 
renkli horozcıtiiyQ .&itlıt ı·· 

ıörmüı. Kızm aol yanainıdd;;,. 
yah bir ben varmıf. Bundan 
büyük ve kat'i emare olur oıu 1 . " . A_.rı 

- Eyvah.. Desene k't, 
kAda boşuna oturuyonmı .. ! f • , 
nitanhmın be.na ıormad~. ~:ı~ 
yorktan ayrlmaa bir~-

değil mi? ~! 
- Haydi canmı, ~1~ b 

1
,J 

Bu akıaın poli• müdüriyetine •111 

ik~'" de, mevkuf bulunan •Kıyı 1'• • 
birlikte bir daha IOl'JUY~ çe 
lim. _,_,. 

- Hay hay .. Gelirills· ~ 
a,çımn bu haber ü2erincle ~ 
yüz iskonto yapabileceiiDİ 
yorum. ~ 

Aslan T urgud, telefonu 

parken, katılrrcaına ıül~ 
Kendi kendine: ~ ; 

- Budala 1 • diye ~. 1~i,. Hopkinıi kurtarıp ıetirc:b ~ 
farkında olsa, belki de~ 
oyn&tR'. Bu saflar yetİllD · p# 
gibi, timdi c!e (Neci&) nııt fi 

gittiii haberine inanlf0
':-. • 

bunu bana müjdelemektell . 

(,,_,,,,. .,,, J 



i~m. Bu, 

- .,.....,, • .,.,.,,,,,. . fmntnb 

yokH ~,, ,,.1. 
-x...aa.ı 

ikinci mev.kl 
tramvaylar 

Alqam A&t on aekiz ıularmda 

Beyolluna ilden ikinci meTki bit 
' Fatih : Harbiye tramT&JDlCla. duy-

duğumuz bir muhavere: 

- Bimici meTki arabalann ta .. 

yanJarri:ıda tutunmak için kayıtlar 

v~ da ikinci mey)dlerCie neden 

yok acaba? • 

- Bunda anlamıyacak ne var? 

ikinci mevki arabalar daima çok 

kalabalık olduğu için ıanınbla!da 

yolculann dütme tehlikeai yok da 

ondan! 

,:ç~ 

J - BtıfÇCIVUf Wllerlnl MP bögle 
~011,. ctpo11Ya •tuı&üründen ~tl/cUn l/dlftlrlyor ı 
'it lc~t~t!llfJtatln bir filminden geriye ... ,.,.1 

işitseniz .. -
inan ır mısınız? 
lataabulda hilesiz ıütün kolay

ca bulundufunu, 
Tramyaylarda. yolculann balık 

istifi ıibi delil ele, rahat rahat ıit· 
tiklerini, 

Kadmlarm artık dudaklann• 
boyamamaia karar verdiklerini, 

lıtanbulda bozuk yo~ ıtı1uız 
sokak kalmadı.m, 

(Hatice Süreyya) nm bir gilr 
aakalmı trat etmeden matbaaya 
gel dilini, 

Muaolini'nin Habet imparatorie 
le l&l'ID&f dolat öpüttüjünü, 

Sinemacılann daha az kazanca 
kamat edip bilet ücretlerini ucuz 
latmafa karar Yerdiklerini, 

izzet Mubiddin'in S6 kiloya 
dOttDlünü ve ôile yemefinden nz 
seÇtilini, 

Sellmi izzetin "Tohum,, u met
hettifinl, 

''G6n91,, cilerle "Galatasaray,, 
cdarm can ciğer oldukJarmı, 

Zeki'nin Galatuaraya, Nihadın 
Fenerbahçeye geçtifini, 

"Saim Abl,, nin Vefa kliibün
den istifa ettilini, 

lqilterenin Hindiıbuu milzaye 
de ile aatqa çıkardıtnu ... 

••itseniz ••• 
inanır mısınız? 

llT'PJu~~~tw 

- Ki~ pahalı buluyomuıus ama 
htıhıuınız! Sokaktaki bu ldmba gil. 
Zllntkn Mr a11 elektrik Qcretlndm f"k 
kazanaeakaınul 

Uyutan piyes 
·iki piyeı muharriri tiyatroda içe 

lerinden birinin yazmıı olduğu pi
yeain temsilinde bulunuyordu. Bir-
denbire biri arkadqına seyirciler
den birini gösterdi: 

- Bak! dedi, piyesi le)'l'eden 
bu adam naad oyumuı ! Piyeıin 
uyku il&cı galiba! 

Birkaç gece sonra ayni tiyatro
da öteki mubanirini bir piyesi oy
nanıyordu. Şakanın tadmı bili u
nutmamıı olan birinci muharrir 
birdenbire heyecanla atılarak: · 

- lıte, dedi, senin piyeıin de 
ıeyircileri uyuhıyor ! Bak fU ada
ma! 

Birinci muharrir güldü: 
- Ayol, o geçen günkü adam! 

Hill uyanmamıt ! 

Balonaı <ar~) - Balonlar gU~ blfOgor. Bu l§te devam cdeblL 
mek için ıişnuın bir kadınla evlnuMğe mecbur kaldım! 

• 

ÇIPLAKLAR KAMPINDA 
- Kocamın bana itimadı oar ama 

erkeklerdm ıal"ınmak ldnmmr tllyor l 

Tüccarın 
çocuıu 

Dalgınlığıyla met bur bir tiler.at· 
dr, bir çocuğu oldu. Nüfuı da;:e· 
ıine giderek tevellüdü haber verip 
kaydettirai. • 

Memur kaydi bitirdikten eor.ra 
kalemi dalgm tüccara uzattı: 

- Lütfen imza eder mi&iniz? 
Ve tücca:r, ahtık olduju İmL&yı, 

attı: · 
Veli Ahmet vefUreklar ! 

Kara haber 
Kaynanası ölmüıtil. Bqu ~ir 

tehirde bulunan karııına bu kara 
haberi birdenbire vermemek dü
tünceıiyle ıöyle bir telgraf çekti: 

"Annen ha/ilçe rahat.ıdır, - ci. 
ncu;e mercuimi Yarın!,, 

Terziye ırekoam 
iki kiti konutuyordu. Bir"i fÖY· 

le dedi: 
- Terzim, elbiıeleriiıii · ırereCle 

yapbi'dıimır herkese söylem~m 

tartile faturalar Uzerinden hana 
yüzde yirmi tenzilat yapaca~ını 

vadetti. 

öteki anlattı: 
- Benim terzi ise, elbiselerimi 

yapan terziyi kimseye söylt:me
mem t&rtile fiyatı yarı yarıya in
diriyor! 

- .Gene yeni bir §Opka ml? 
' - Ba1Pr. dün aldığımı:: Şapka amtı 

sen üatüne oturunca şekli değişti! 

- OtomobUl kim kılllamgordu1 Çerçeveci, gelinlik kızını damada 
- Tabil beni Kocam böyle ~11leri taktllm ediyor! 

beceremez idi 

}, , . 
/--~ 

.,?,~ - . 
~ =-""/ ~:,.,.: :} t 

~:.~ /" .~- - Ço&uk poa eiiztlanurı ver! 
- Bak Wanltır ıw katlar fena.. Kannun benl en 

ı,,ı arlcadqımla aldattığını aöyleml,Zerdi. Halbuki ben 
6u "'!""" fanun&f10rrım bile 1. 

lyt kalpli biaikletçl (geri kalan ko~ucuya). - Btqltll 
ıana bedava ldralanm. korkmq bini 

- Btıg laay "Dereyim ama irinden 
pma çıkmana~ ~ ----!. ·--
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Asipin Kenan 

Grip, 
Nezle. 
Botuk 
a11mıı1ı 

ve 
bUIUn 
•tnlera 
a.... 

lstanbpl 1 lln.Oll icra Memurluğu: 

Emniyet Sandığu 
40o ıb makabi!We llbind aeree ede ipotellli :olup pua 
ıine bnr ven1ea ve 'bMaii"- ]6.00 lira kQmeıt takdir e 
P.,a.da Yeniyelc16jinnen ..na1ıa1le.i nde yeni ~ •olaı 
yeıii 22 numaralarla ıııuftkkam b abçeli bir fJf' tamamı 
maya vuedi~. 

Arttırma pefindir. Arttrriaa,.a iftinlr edecek miifleri1 
ti m'alammeQelQa "° 7~ niaı.et.ind e P.8f ~i vtlf& mil! 
nın tmılm.t mellbıJ.ma liamil oJm·aJan icap eder- Miite 
tanzifat, tenvirlye ın ftkri boıçtvı boıçluya aittir4 Ant 
meal 18. 12. 935 tarildDe m1isadif ~ Pnü dair~ 
INl.._ma talik ,edilecektir. Birinci aJtl:Irmur 2. 1. 936 1 

aadif peifemhe sünii dalıemi:zde aut 14tAıa 16 ya kad 
Jeeek, Mı iıd aamıwla ~ k ıyllNti muhemmeraeniı 
lmlautu takdirde üstte b .. akdu. Akai takdirde .. artt 
hüdü bUi kahm.k m-e uttırma on 'bet aiin daha temı 

;ii; mus:=am:~D&mmmmwwwmiiiıwmcmiii'iiiiiiiiiil 17. ıo.:ese ' ta.Tihbw müadif CmnasWü aa.t 14 - 16 y 

BirAmpula ihtiyacınız olursa 1 
K 1 M Y A G E R ired~ 7&J>l1acatc ikinci ~ -~ a sdc arttırı 

H ü sa m e d d i n bıraıkdacakbr. 3004 mftL1ı kia ve ,na. bmmmnııa u 
Umumt idrar t.a.JıU11 ıoo kunttaf. c;leaiu tıe:wfikaa hlklan tapa ..Uen1e aabit 01.ımyan ipot 

' 
. TUNGSAAM 

ÇiFT SPiRAL • 

Blluınum tahlUlt Embt&ıttl, Emllk larla diler aWWİaramn ve irtiİak lıalda sahiplerinin b 
i ve Eytam beuaaı karftmııda tnıat. ve buıuıile fai• .. mu..rife dal.? oJU lddialamu itan tJ 

bty hanı. 1-Ten 20 sün zaıfmda m.kı müsb iteterile birJikt. dai're 
meİeri l!mndJT. Abi takdiı-de hak.lan tapu $İcilleril" -~ 
lar mı, 1-detinm. paylqmumdan harig kahrJu. Müler 
tetııvirt,. ft tanzifiyeden ibaret ol an 'belediJ!t 1'UIUmU v 
reli 'bedeli mmayededeıı teıuıil ol UDllJ'. Deha fazla mal 
~ıı 37/22218 numa:n.lı c:loeyada mevıcut malr ve ı 
cb ve takdiri n,..iaı.ı J'apa!Ullll ıörüp anlıyacakJan ilAn 

latanbal 7a:pa MüJiirlüfiiİwlen: 

Ampu1unu isteyiniz. Bu ampul 
daha fazla ışık verdiği halde 
elektrik cereyanını 0/o 40 daha 

az sarfeder 

Yedilmlede Saltan Melmıed ma 
hallesinde Demirhane c.a.dde1in • 
de eaki: 1 ~8 yeııi: 125 ayılı evin 
yarw: 1292 tarihile Nikola be • 
rinde iken mabeyn aenedile Yo • 

OperatUr Dr 
Sel4b SUN 

Deniz hutaneai Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SU~ 1 
ıstlklAI caddesi 

No: 322 
( BevoAlu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü) 

iyi .bir terzi mı 
aftJ'OftllllUZ 

işte size bir adres ~ 

' IHSAN YAVUZ 
Kadın Te Erkek Terzlü 

lıtub1al • Yt~e tutı .. de 
Foto Nm yallldı Letafet !ı....,_ 

vakim• atıldığı ve 'Y ovaldmm de ______ .;..... _____ ,_;,;,,, ___ _ 
ölmeaile variai Marikaya kaldtlı 
ve 329 tari1ıiııde Marika üzsine 
tahrir edildifi · anlqılmq bu bre 
ısıs NO: 1u kaDUll mucihince. 

şermin terzihanesi l 
T&Ditle rop, meni&~ ta,;orlar ' 

Swtanhama.m ~ tıao mı- . 
mara 1 birinci katta. 

M--!ıl._ ._...:,~ :....& • • '=iiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiliiiiiiiiil tU'N mmma -.-,;au -enmp. ı• 
Bu yer bakkmda tuamıf iddiasın 
da bulunan varsa ıs süne kadar 
evrakı müabitelerile İstanbul Ta
pu batmemurluğuna v9"1lhut 14/ 
121935 Cumarl:eai ıa&t 9 dan 14 
de kadar mahallinde ta'hlriht ya
pacak tapa memurhıimı& mira · 
eaatlan ilin Ohmur. 

DOKTOR 

Kemalöuan · 
tlrvloo - o,.,.r.ar 

·aevHıe MUteha ..... K,.., -Slu,.,._ ~ı 
.,.. ... Bo oı;.. ,,,_. ..,.a 
3 · dM B • • '-""- 'Fil: ftt3$ 

Kenan Bil 

· Bir yara 
Bir kıza Aşı 

Y•ktnde kitap t 
çıkıyor' , 

~-----
Tahsildar ar 

Bin liralık kefa}et Vf 

tembtat 'NftbUecek tali 
mlade A.T. adtt.Sine m E 

cu.tlan. 

Istanhul Viliyeti Muhasebeciliğjnden: . 
Emlak ve Eytam Bankasından maaılarıaı kırcfuomak iltey~a zat maqluı ıahipJednia 

malmüdürtüklerine vize ettirmek için mürmcaat ghl•i: 
Fatih, Eminönü. Begof lu, Beşiktaı, iiakiltlar, Katlılcög Malmlialrliklerinilen: 

2!12/935 Pazartui A.ske.rt bliilld yetinlleri '1121981 Çarpmba A8Urt; mBlJd teka.ütlert 
3/12/935 Salı • • • 1.112/935 P..-be • . • • 

. l/U/9185 CIİma • • - • 

Mütekait, Dul ve Yetimlerin 7 inci kanun, 2 inci kanan oe Şıı6at /936 iiç arılık ma~larının tediye Ji 
TAR1H1 Emi:llönü malmüdürlüfiinden: Beyoilu Malnılidürlütüııden: Uaktdar Malmttdi!rlölttndeıu Beşik§ta§ 

7 /U/935 Cmna.rte.t 
9 • Puarte.sf 

10 ,. Sah 

ll - Çarpmba 

• 

• 
14 • 
16 " 
1'1 • 
18 • 

l9 
20 

• 
" 

Perpm.be 

Pereeınbe 
Cuma 

T.ARlHl 

'1 /12)935 Cumartesi 
9 

" Pazartesi 

10 
" Salı 

11 " Çarpmba. 

12 ,. Perte:mbe 

13 H Cuma 

u. ~ 
l& ,, Pan.r1f.Sf 
17 ., Salı 

18 • Çar§ıa.mba 
19 • P9ltt111be 
J0 ,. Cuma 

Merkezde Emirler camii Beyoflu Jdp_ad Kuımpap Kii- Merkftde Malmldtirlf1fliı 
MUUd:tt yetimleri As. tethnlerj As. Y•timlm M. J•tlıaleri Mfllldye yetimleri A.& '9blert ~ redmleri 

1--250 3001~ 1-150 4001-WiO 5001-5100 200l-22IO ı--ıso 
251-MO 8251-3500 151-300 '151.-..4300 5101-6300 22Sl-2500 ZSl-MO 
501-'150 3501-1'150 801.-'56 aot~ S2ôl-5.100 2501--1150 IOt-750 
T5l-1000 3751-4000 '51-"0 "'1--C550 5301-MDO 2751....aooG T51-900 

Mtilkıfye yetimleri Mtilkbre Jetlmlert MUıtı,e 7et1mı~ 
1001- Ul 1001- DA 2001~2200 &001-eoso saoı- ua aooı-3250 asoı_,,.. 

A& tekaöUeri Mtllldye tekaUt.ım 
1601-1'150 5001--5150 2201-24.20 •-1100 

1'751-2000 
.2001-2250 
2251-ilt 
Hidematı vat.aniye 

5151--MOO 
54ı01-56SO 
5651-5900 
5901-6150 

.Is& tekaütleri Ali. Wdltıeı1 
ıooı-ııso sooı:...aso 
1151-1300 5151-5800 
1301-1'50 5301-5450 
14Sl,-1550 MSl-5560 
Millldye tekafitlerl Mülkiye tekaUtı.rt 

6151-6300 3001-3200 6201-GIO 
6301- ilA 3201--3400 UM-Q02 

Fatih pbest 
tkinci kişe Fatih tediye MhL 

-
-
-

-
MülkiY,ıe~ 

ss1~oı 
9460--S960 

-

Fatih Malmf!dfitlU,ffiden: 

birinci Kf. 
A& yetimleri 

1.:...600 
601....:.1146 

2Ml-2$l0 

Sama~ ki§Ul 
Samab'a tediye Mh.1 

Al$. yetimleri 
11'7-1400 
1401-l'iM 

1101-ıın 
Mülkiye retlmlel'i 

2601-3300 '1059-7390 
Miilkbe yetimleri As. tekatitleri 
6701--7054. 4700--41.83 

........ 
._ CiM 
4101-42~ 

5463-5980 
İlmiye ve Avans 

4701-50U 
MiU-~ 

-
-

I 

ilmiye Ye pefin mU§ 3251- l1t 
Mtilldyı tekaOtlerl A& tekaiit!erf 

4001-4100 l-150 
4101......UOO ı5ı....:m 

. . EyÜp t.diye ldte9i 
Erip Wfy. llhL 

M- 1etbnlm 
1N3-22G 

2201-2340 
.Mülkfffl f!!tlmlerl 
mt~M 

A& jelülltten 
507~2 

-
-

--

S01-4SO 
451-600 

901-sM 
801-ill 

3751.....atGO 
J,a. tebfitlert 
ıeoo-ıaoo 
1801....a>oo 
2001-2200 
UOl-2'00 
Miltkfye ~kaUtl 
!OM~ 
5201....UOO 

Kaflkly Ma1aUdilrlfil1 
Mülkiye yetimleri As. 

1-200 
201--400 ' 

. 
401-600 

so.t- ıi l 
ilmiye ve Avan.t 
Hidematı vat.aniye 
Ml11dye tekaUtleri 
1501-1700 

1•-a 
19f)t.....noe 
.2101- oa -.... '• -

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen gUnlerde ktşelere mOracaatta maqlarmı almalan l!zrmdır. Ak.si takdirde fstlhlsıi.kları umum t.edf)l'&mi • hltammda verllecektlr. 
2 -Tedfyata Mbah 9 dan 12 ye kadar ve 13 den 16 ya kadar denm olunacaktır. , : 

' 
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f _____________ P __ re __ n_s ____ A __ b_d __ u_ı_ıa __ h_ı_n __ h __ a_z __ ın_e __ s_i ___________ 2 __ ~ 

,...._ .. . 

ŞiMOi "4AJ. İN~,İ
N İH MJi REOE .SAt\L.t 

LOU GUMU vE a&K. 
CİS\~; aLM'K1onw~__. 

8U KW"FETİM\ NA-
SiL 8ULUYORSllNV -· 

Polis hafiyesi X :9 haydut Maroni' nin Nevyorka' gelen Prens .Abdu11ah isminde Mısırlı bir milyoneri soymak fikrinde olduğunu ıslahı hal etmiş bir haydut olan .l\lişel vasıtasile 
alıyor. Fakat haydutlar Mişeli öldür dükleri gibi kız kardeşi Şila'yı da takip ediyorlar. 

X :9 tebdili kıyafet ederek rıhtım işçilerinden Sa.rışın· Liri ·kıyafetine girf yor ve haydutlarla ttmas etmeğe çalışı yor. 
----~~-~---:---~-----~~_... ________________ ~_ ...... ~-------~----------~ --~--~------~---~--------~ 

haber 

M ~isb~t h~latak~ırlkı~L.sınfıb"fı ı I~: Ad•••n;zu!*"kwwı:t•dC±iiii re 
un lazam ır a sı. ·~ etme sızın _ ııe sını ıtırme ve o • : em 1 1 1 ar § 

istanbuı · a~r~~iY~~~p,~~ı 
. . 

1tunluk sınavlarına hançten gırecek gençlen bu aınavlara hazırla. 5 
ınak üzere (Yuca Olkü) Lisesinde bir (Haıırlrk Sınıfı) .açılmııtır. n V E , . 

lstanbul Belediye•inden: Mo• örlü nakil vasıtalarının mutat cauı 
ıenelik muayenelerini vaktinde yaptırmayan kimselerin cezalandı • 

Oğrem saatleri, it aahipleti-?in de bu öğremleri takip etmeleri- eBel geveşkllQine 
n~ müsaade edecek tekilde teıpit olunmuıtur. . , . . . 

1 H b • 
rılacaklanna dair Daimi encümence karar altına alman Belediye 
tenbihi aşağıya yazılmıtlır. ilan olunur. 

- Oğretmenler en kuvvetli Lise öğretmenleridir,~ .. :_4._ ~ - · 0 r-m 0 1 n 
.. . .. - .. - '--'-'- .. ...__ - - - - Tenbihi Beledi.:. Motörlü :nakil vasıtalarının fenni muayeneleri 

için he-;_ sene Bdediyece tesbit edilerek günlerde snhib1 bu1ü'iidukla· 
rr vasıtalan muayene ettirmek üz ere müracaat etmeyenler umuru 
Belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanunu mucibince cezalanô-

Kayıt ve kabul §artlannı öğ:: enmek, kayıt olunmak için h'er gün :: Tafslllt: Balata po•ta c 
05,30) dan sonra Yuca Ülkü Lisesi muam~lat bürosuna batvuiabi- Iİ kutusu 1255 

l ·ı l -======::::::::::::::=-...::-..::::: r er. 
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şey söylememiş olmasına büyük bir 
doğunu dilşümek size htr zaman azap ihtimal vardı. Niçin? yarasını örten 
verecektir. sargıları çıkarmaktan çekinen yara • 

.Alis titredi, Şö\·alye farkında ol • hlar gibi Allı; de, Navar kraliçesinin 
madan .Alisin en ince yerine dokun • bu sırrı neden söylemediğinin sebebi 
mu tu. ni dü~mekten vazgeçti. Yalmı dö 

- Birisi öyle mi? Heyhat, bu . ır- nüşte de .Mariyyakın bir şeyden ha 
lan bilen kaç kişi \·ar .. sözlerini 0 ka· beri olmadığını görürse Paristen kaç· 
dar ya,·aş mırıldandı ki §Önlye bile mağa kat'i olarak karar verdi. 
duymadı, · Bunuri ·Ü~t'rinc son derece neşcle 

.Acı içinde titriyerek susup bu su. 
retle ağzından kaçırmak üzere bulun. 
duğu sırrı söylemekten vnzgesti. Da • 
ha sakin bir ta\'Irla: 

nerek verdiği emir üzerine ihtiyar Lo. 
r:ı yemişler, soğuk içki1er, şekerleme 
ler getirdi, 

J>ardayan kcndi~ine takdim edilen 

- Demek ki kont Parise dönmedi bu şeylerden yeyf p içti. 
öyle mi? dedi. Şimdi titremek sırası ona gelmişti. 

- Dönmedi madam. 
Bu yüksek ka1bli delikanh başkasının 
acı1annı dindirmek için kendi derdini 

- Kendisinden hiç bir haber ala • unutmuştu. Fakat buraya Luizden bir 
madınız mı? Ne yaptığını, ne düşün • haber almak için geldiğini hatırladı. 
düğünü de hiJmiyor mu ... unuz? Oh, Acaba öğrenmek fstemedeği miit • 
§~ ?~da onun ~khndan neler geçirdi· hiş bir sır içinde Luizin de acıklı ser-
ğını oğrenmek ıçin havatımrn on sene... U t' d · b' k d J> • 1 1 d" • g zeş ıne aır ır şey yo muy u. >U 
sın verr ım. d"" •· · t · ·1 h ı ki _ .• • uşuncenın esırı e eyec:m anara >u 

- Kendisinden henuz hır haber al. ' müthis si~ali nasıl soracağını tasa.r 
madım madam. Fakat biitün Pnris hyord~. Bununla beraber, Alis hu hu. 
halkı, Na,·ar kraliçesinin Blu\'adn susta bir fırsat hazır1adı. Heyecanını 
Fransa krallle konuşmaktn olduğunu yatrştırmağa muvaffak olduktan son
biliyor. O halde kontun da on beş ra: 
gündenberi orada bulunması lazım .. - Şövalye, sizi fena bir şekiJde ka.. 

bul ettiğim için kusurumu b.-ığışlayn • 
cııksınız değil mi7 O zaman deli gibi 
halde idim, dedi. 

- On beş gün mü? 
- Evet madam, Bununla beraber 

' kont gibi bir süvari için ntuva Paris
ten dört günlük bir yoldur. 

Alisin gözlerinde büyük bir se\inç 
. ışığı parladı. Şövalye söylemiş olduğu 
sözde se\inllecek bir şey görememiş. 
ti. Fakat Alis bu sözden çok büyük bir 
netice çıkarmıştı. 

E~er Navar kraliçesi her şeyi söy • 
Jemiş olsaydı Kont şimdi)·e kadar çok 
tan Parisc dönerdi! diye dilşUndU. 

Demek ki, Jan Dalbrenin hiç bir 

- Madam, nrtık bunu düşünmiye
llm. Yalnız beni dost saydığınızı ha _ 
tırlamama izin , ·eriniz. 

- Evet.. diyebilirim ki, dünyada bi. 
ricik dostum sır.siniz. 

- Hakkımda göstermiş olduğunuz 

bu dostluğa güvenerek bir şey ricıı e
dersem ... 

Afüı mlnnettarhlitan doğan hakiki 
bir sevinçle: 

- rılacaklardır. (8.) (7619) 
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- Demek ki oraya yalnız gitmek 
istiyorsun öyle mi? Bir tehlike olma· 
dığına beni temin edebilir misin? 

- Hiç bir tehlike yok baba. Her 
halde yalnız bulunmam lazımdır. 

- Peldila. Ben de seni 8okağın ö. 
bür ucunda bekliyeceğim. 

- Hayır, burada biribirimizden 
aynlahm. Belki sizi görürler. Eğer 
beni birisinin beklemekte olduğunon 
farkına ,·anlırsa kapının açılmıyaca

ğı muh:tkkaktır. 

- Seni bekliyeceğim .. Fakat nere. 
de? Deviniyerde mi? Orası da bizim 
için tehlikelidir. Ah, zavnlh Katu. Sa
na ne kadar acıyorum. 

- Fakat, beni i."terseniz gene Ka · 
tun un meyhanesinde bek liyebilirsiniz. 

- Ah onu tekrar gördün mü? 

- }<;,·et, kendisine \·ermiş olduğu • 
nuz para ile Tikcton sokağ·ında yeni 
bir meyhane açtı. 

- Ne isim koydu? 
- Konuşan iki ölü meyhanesi! 

- Ah, değerli Katu ! .. Muhterem 
1\ahı ! Demek ki ·özUmü tuttun öyle 
mi? Şövalye hen bu kadınla evlene -
ne('eğim. 

Bunun iiz~rine baba ile oğul biribi· 
rinden ayrıldılar. Şövalye Uıhnş so. 
kağına ihtiyar a.c;ker ise oğlunu bekle. 
mek üzere Katunun yeni meyhanesir.e 
gitti .. 

'l'il<eton so!tağında hakik~ten yeni 
bir meyhane gördü. Tiu da ''konuşan 
iki ölü,, meyhanesi idi. ihtiyar Parda· 
yan meyhanenin kapısına asılı le'' • 
hayı seyrederken şövalye de L:1haş 
sokağında Y'Şil kapılı e\·in önünde bu 
lunuyordu. 

Kalbi çarparak kapıyı · çaldı. Kapı 
açılmadığı gibi evin içinde bir sessiz. 

lik hüküm sfirüyordu. Fakat bu sefer 
şövalye artık bu du\'arların arkasın. 
da neler geçtiğini n bu ses.sizlii:O-in 
neye delalet ettiğini nnlamağa karar 
verdi. Birkaç kere daha çaldıysa da 
gene cevap alamadı. Kornşulan ta 
rafından gözetlenip gözctlenmediğini 

anlamak için sağa sola baktıktan son
ra bir ;ıçrayışta du,·arın Uzerine çı • 
karak bahçeye atladı. Doğruca e\·in 

kapısına yaklaşarak hemen kilidi kır • 

mak istedi. ı.~akat kilide dokunur do· 
kunmaz kapı açıldı. Ve karanlıkta şö. 
niye beyaz bir gölge görerek hayret 
içinde kaldı. 

Bu Alls dö LUks idi. 
Bu kız ne kadar değişmiş, ne kadar 

sararmı tı. Se\imli yiiziinde şimdi 
derin bir yel! ifadesi okunuyordlL 

Boğuk \'e sert bir ses le: 
- Madem ki kapımı zorlşdrnız, öy. 

le iı-;e ~ahuk içeri giriniz! dedi. 
Şövalye itaat etti. Alis dö Lüks mi· 

safirini, vaktile l\lariyyakın girdiği o.. 

daya götürerek ayakta durdu. \'e şö • 

\'alyeye de oturacak yer göstermedi. 

- Bana niçin böyle musallat olu • 
yorsunu1_ Rahat rahnt ölmeme müsa .. 
ade etmiyecekler mi? Oç dört kere gc. 
tip kapıyı çaldınız ben de açmadım. 
Nazik bir adam, acı "e yeisimi, kimse 
ile görüşmek istemediğimi anlar Ye 
hürmet ederdi. 

Şövalye uğradığı heyecandan kur. 
tularak: 

- l\lndam, eğer mühim bir mesele, 
hak etmediğim şu hakarete tahammül 
etmeğe beni mechur etmemi olsay - . 

· dr, bu hareketiniz evinizi derhal terk 
etmeğe sebep olurdu, dedi. 
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:100 - A venka J orja kraliçenin kendisine çok 
kızmış olduğunu söylüyor. 

301 - Sen bu . özünle tahta çıkmak istediğini 
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:m:J - Kraliçenin ~erefine büyük avlar tertip 
dilmişti. Herkes elektrikli değneklerle uçuyor 

/ flARDAYANLAH ______________ ....,._ -----------------
Bu söz Aliste hiç bir tesir hasıl 

etmedi. Soğuk bir tavırla : 

- Yalnız bir kelime soracağım, o· 
nun tarafından mı geliyor:-unuz? 

- Kont dö Mariyyak tarafından 
ıtönderiJip gönderilmediğimi mi .'or • 
mak i~tiyorsunuz? 

- Evet Mösyö .. Sizi ondan başka 
kimse gönderemez. Kont ~ ·avar krali
se ini gördü değil mi? Kraliçe de her 
~eyi sö.rlemi~tir. Jfraliçe oğlunu benim 
gibi alçak bir mahliıktan kurtarmak 
istedi. Mariyyak şimdi her şeyi bili _ 
yor. Bunun için bana hakaret olmak 

üzere kendisi gelmedi. Halbuki onu 
daha cesur bilirdim .. Siz de mösyö tu
haf ,.e şerefli olmıynn bir i i iizerinize 
alıyorsunuz. 

Kızcağız şimdi çok hüyük bir he
yecan içinde bulunuyordu. Buna şa • 
şan ;;.ö\'alye onu . usturmak, aldan -
mış olduğunu anlatmak iı;;tedi. Fakat, 
birdenbire müthiş bir vaka ile karşıla· 
şan kimselerde olduğu gibi şaşırmış 
kalmıştı. Ca.c;u.' kız i.,e onun ağız aç -
masına meydan bırakmadan de,·am et
ti. 

- Mösyö, his bir şey söylemeyiniz. 
Kontun size tiana söylemenizi tenbih 
ettiği şeyleri biliyorum. Bunları tek. 
rara hacet yoktur. Bunlara tahammül 

edemem. Gidiniz Mösyö, 1\lariyyaka 
söyleyiniz. Ben kendi C<'zamı çekece . 
ğim. tçi rahat olsun, onun yolundan 

~ekiliyorum. işte hepsi bu kadar. Size 
elince, ilk de gor 

aya uğurs JıılC ge·~llıetıliii 

1aıfüştım. K tu 
lllJtla gittiğin r 

anda na..c:ıl bif. ara haberci olduğu. 
nozo görmüştüm. Ah, ne için kendisi 
gelmedi. O ''akit kendisini kandıra • 

h:lirdim . .Fakat şimdi her ;;ey mah • 
voldu. ikinci defa olarak müthi:;ı bir 
matem haberi götüreceksiniz. llaydl 
gidiniz .Mö,yö ... 

Kendisinden geçen Pardayan: 
- Madam, büyük biı· yanlışlı • 

ğa kapılıyorsunuz. Beni gönderen 
Kont dö Mariyyak değildir. Ben ken· 
di hesabıma geliyorum. Kendi kendi -
me geldim, diye bağırdı. 

Bir ölü gibi bembeyaz olan Afü; clö 
J~üks hafif~e k11.ararak sonra mosmor 
kesildi. 

- Sizi o göndermedi mi? sözlerini 
kekeledi. 

- Hayır. Kont henüz geri dönn edi. 
- Demek sizi o göndermedi ha'! 
- Tekrar ediyorum madam, ben 

kendi kendime geldim. 
- Ah, ne kndar budala imişim. 

Ne ı;;öyledim. ne hnltettim. 
Alis iki elile yiizünü örterek hıçkı • 

rıklarJa ağlamağa başladı. Şövalye o
nun yanına diz çöktü. Gayet tatlı ,.e 
mrrtçe hir sesle: 

- l\ladam, yeisle söylemi~ olduğu. 
nuz !'Özleri tamamen unutmu~ oldu • 
ğuma emin oı"tnanızı rica ederim. Siz 
kim olursanız olunuz, hence acıya uğ-

rıyan ve ağlryan bir talisiz kadından 
başka bir şey değilsiniz .. Kalbinizden 
taşan bu elemlerden ~izi kurtarmak 
bu suretle Konta ve size karşı olan 
kardeşçe sevgimi i~pat etmek i~in, 
emrederseniz, ölmeğe hnzmm. Sizi it. 
ham edecek bir hatanız bulunup bu • 
lunmadİğını bilmiyorum. Bildiğim rn 

açık~a gördüğüm bir şey nrsa o da 
dostuma olan büyük aşkınızdır. Ah 
ozume inanınız madam. Böyle bir 

aşk, hatta bir cinayeti bile affettirir 
sözlerini söyledi. 

- Rica ederim daha söyleyiniz. 

' 

3M - Kraliçe tahtından yarasa adamların a. · 
caip mahlflkları na.c;ıl a,·ladıklanru seyrediyordu. 
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Çünkü uzun zamandanberi yalnız ba
şıma o kadar acı çektim ki .. Sizden 
duyduğum teselli sözlerini işitmeyeli 
aylar geçmi:;;ti. dedi. 

Şövalye şimdi buraya niçin geldi -
ğini unutmu~tu • .Ayağa kalkarak A -
li~in elini tutup kendine doğ 

ru çekti. Ye kollarının arasına alarak 
dudaklarını onun saçlarına hafifçe 
dokundurdu. 

Bütün bu hareketlerde öyle belli 
bir kardeş şefkati toplu idi ki Alis 
şimdiye kadar duygulanmamrş oldu -

ğu bir hisle te. elli bularak sakinleş
ti. Bu sırada şövalye de devam edi 
yordu: 

- 1\f ariyyak izi seviyor. Bu aşk -
tun emin olunuz. Dünyada hiç bir ka
dın böyle bir aşka nail olmamıştır .. 

Sizi o kadar .se,·iyor ki bu a~kı haya -

lediğiniz derin aşk \'C onun da . iı.1· 
çılgınca se\·me.'iidir. 

- Ne kadar yüksek kalblisiniz? 

- •~'et madam. Yük.c:ıek kaloıi ol. 
duğumu biliyorum. t~te korkulnrımzı 
his.c:ıederek ne kadar fena bir kadın 

olsanız bile konta karşı beslemekte ol. 
duğunuz aşkın yüksekliğinin affolun
manıza kafi bir ~ebep olabileceğini 

bu suretle anladım. Ve böyle bir adam 
tarafından sc\·ildiğiniz için hakikaten 
bah tiya rsınız. 

- Sizin de bilmediğiniz bir Ş<'Y 

var. Siz ki beni şimdiye kadar hiç 
kimseden duymadığım tatlı sözlerle 

tesc11i ettiniz. Siz ki düşman :"andı • 

ğım halde bana ağabey oldunuz. Si7. 
ki benim gibi acı «;ektiğiniz isin heni 
anladınız. Herhalde kim olduğumu 
öğrenmekliğiniz Hlzımdır. 

tınızın sırlarını öğrenmesine engel o. _ Hayır madam, .Acılarınıza dair 
luyor. Onun canı, ruhu, her şeyi siz • hir şey söylemeyiniz. Bir havuzun ber. 
siniz. Bunu bana söylemi~ olduğunu rak ,.e sakin suları hulandırılmadan 
sanmayınız. Aşkı, se,·gisi her sözün - . na.<:rl kalırsa ruhunuzun sırları da öy
den belli oluyor. Deoda sizden bir pa le sükut perdesile örtülü kalsın. 
pazın Allahtan bahsetmesi gibi bah • _ Oh, kardeşim •• 
sediyor. Alis, merak etmeyiniz, böyle 

bir adamın aşkı, böyle büyük bir sev_ 
gi pek büyük fedakiırlıklara ı:ıebep o. 
Jabilir. 

- Oh, ne kadar iyi.c:ıiniz. Hakikaten 
nişan hmın herşeyi öğrenmek isteme.. 
me.si mümkün müdür.? 

- Sizi sevdiğini tekrarlıyorum. Bu 
kelimeye kesin anlamını <kat'i mana. 

sını) veriniz. Bundan sonra sizin ken
disinden saklamak istediğiniz şeyleri 

•rtık onun bilip bilmemesinin bir kıy. 
1nett katmaz. Bana itimat ediniz. Ge • 

rek sizin \'e gerekse onun biJmiyec~ · 
ğiniz bir şey varsa sizin ona karşı bes . 

- E,•et madam, hen kardeı;;inizim. 
Sizi se\'en kontun \'C sizin kardeşini.. 
zim. 

Bedbaht olmanıza engel olamaz ,.e 
bu anda ıstırabınızı azalttığı halde 
ileride size yei~ verecek sözlerin .söy 

lenmesine müsaade ederse bu kardeş· 
lik neye ynrıyacak. Alis, yalnl7. ~im .. 
diyi düşünmeyiniz. ilerisini de düşün. 

mek I:'izımdır. Eğer şimdi sırrının 
söyleml'kte sizi serbest bırakırsam. 1· 
leride &'\.adet bütün kf\y~larınızı gf • 

der:Jiği zaman, yani Kontla e\'lenince. • 

ge~miş hayatınız unutularak bütün 
bugünkü acılarınız yok olacaktır. Yal 


