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İngllterenln yeni hariciye nazırı olacağı 
söylenen NUvil Çemberlayn diyor ki : 

"Barış suya 

Bulgarlardan sonra 

Bulqar }' ahudileri de aleqhimizde 

düşmüştür, hücuma 
karşı hazır 
bulunmalıyız! ,, 

propaganda qapıyorlar 
Bu acı hadise etrafında Sofya muhabirimizin 

Fransız sol cenah gazeteleri 

Horun istifasından sonra 

ı dikkate değer 
mektubu 

Bulgarların ötedenberi Türk 

düflDanı olduğunu biliriz. Hemen 

hemen her vesile ile bu duyguları
nı izhar ederler. Edimenin işgali 

yddönümü olur. Önlerinde bay· 
rak: 

- Zırta ! Znta ! diye feryat 

eden 'bir muzıkanm arkasından 
resmi geçitler yaparlar •. 

kabine yerinde 
duramaz 

Diyorlar 
Londra, 21 ( A.A.) - Birming 

han ıehrinde beyanatta bulunaı. 
Finan Bakanı Növil Çemberlayn 
barıı tekliflerinin suya tüştüğü 

zecri tedabir siyasasına avdet et
mek lazım geldiğini söylemiştir 

Yama önünde Türklerin par· 
HeykeltrO§ Kripe: lak ve göz kama,tırrcı zaferleri· 

' tarafından yapı· nin yıldöniimü olm. Onlar gene 

lan, Alyonda Ji- önlerinde bayrakı 
- Zırta! Zırla! diye feryat 

itilecek ve TiiTk 
eden bir muzıkanm arkasından 

Bakan bir hücuma karşı hazırlıklı 
davranmak lazım geldiğini de i

zalerini canlandı- resmi geçitler yaparlar. 
Üniı.:ersitenin Süleymaniycyc bakan 
duvan çatlamıştır. l'ıkılma telrlikesı 

başgöstermiştir. 

racak olan zaler Şu olur, yaparlar; bu olur, ya-

li.ve etmİ!tİr. 

Llval kabinesinin durumu 
Paris, 21 (A.A.) - Pazartesi 

iyan meclisinde milli teıekkülle .. 
hakkında bir münakaıa olacaktır 
Cuma günü de parlamentoda dış 
isleri hakkında bir müzakere ya. 
pılacaktır. 

heykeli 

Kabinenin vaziyeti ıol cenah K 
gazeteleri tarafından tehlikeli gö- asım paşada dere lçfnde 
rülmektedir. Bu gazeteler Sir Sa· bulur.ıan Ceset 
muel Hor'un istifasından sonu Jl 4 t • 1 • 
kabineninyerindekatamıyacağım lVl.QRQS ır çıngeneıerzn-
ve durumun itimat reyine bağlı J E d J b • •d • 
olduğunu yazmaktadırlar. uen sma a ınua ırı ır 

Faflsller kuru 'u do§rudan 
dosruya cevap veremıyecek Parasına tama edilerek öldürüldüğü 

Berlin, 21 (Radyo) - Faıis• anlaşılıyor 
yüksek kurultayı dün gece bir iç- Katil Trakyaya kaçmış; yakalanması 
tima yapmıştır. Zannedildiğine için emir verildi 

ı göre bu içtimada kurultay Laval . Kasmıpaşada bayram yerindeki cası Ab\lullah ile sekiz ay evvel Yu • 
H krfl . d w d d w derenin ağzında bulunan kadın cesedi goslavyadan muhacir olarak lstanbu-

oare te 1 erme ogru an ogru etrafında zabıtanın yaptığı tahkikat la gelmiş, iskiin edilmek üzere lzmire 
ya cevap vermemeye karar ver- sona ermiş, kadının hüviyeti kat'i su. gönderilmişlerdir. 
mittir. Sadece bu tekliflerin in- rette tesbit edilmiştir. Oradan Yozgada geçen kan koca, 

(Deıwm 2 incide) Ayaklarından iplerle bağlı olarak iki ay kadar evvel Istanbula gelmiş. 
cesedi bulunan kadın Manastır çinge- ler, Küçükpazar taraflarında bir ha. 

Sinema artisti 
Telma Tod 

Holivudda sinema yıldızı Telma 
1'od'un otomobili içinde ölü bulun -
duğunu telgraf lıaberi olarak yaznuş 
ük. Gelen haberlerden, yıldızın bir 
haydut teşkilatı tarafından öldürül • 
miiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Telma Tod bir müddet evı•el bir 
haydut ~tesindcn bir tehdit mektubu 
el11U§tı. 

Arti8t kendisinden 10000 dolar verme 
•ini idlyen bu mektubu polise venni1-
tl. Haydutlar nUıa11ct tehditlerini 1 
~ gfltlmıiflerdlr8 

nelerinden Esmadır. lhtiyar olan k~ (Devamı 2 incide) 

Okuyucularımıza lıcdiyl' edeceğimiz elektrik avizelerinden bir karı 

5 inci yıl hediyelerinıiz 

2000 Dôtrc§lOok. 
Muhtelif ve k•ymetli eşyadır 

Bunlann arasında: 
Radyo makinesi 

Dikiş makinesi 

Lonjin cep ve kol saatleri 
Masa lambalan 
Tuvalet takımları 

Elektrik süpürgesi Ismarla ayakkaplar gfbf 

Muhtelif ve kıymetli yüzlerce eşya 
mevcuttur 

Diyebiliriz ki: 

Müsabakamıza iştirak ederel\ her okuyucumuz muhakkak suretteı ve kolay. 
Irkla Kazanaraktır. 

1 ikinci kanun 1936 
Tarihi sizin için u{lurıu oıacaktır 

Bu tarihi bek)eylniz ve o gün başlayacak 
olan milsabakamıza lştlrAk etmek 

fırsatını kaeırmayınız ! 

parlar. 
(IHDanU 8 incide) (Yazısı 2 incide) 

Kadıköy cinayeti 
.. -~-~-......... 

Mehmet karısını 
neden öldürdü ? 

önce cinayetini saklamak için 
karısının intihar ettiğini 

haber verımiş 

Kantar memuru Mehmet genç kansı Mir' atla evlendikleri ıırada 
n· azısı 2 incide) 

Dün 
geceki 

tecrübeler 
Muvaffakıyetle 

neticelendi 
DÜn gece ilan edildiği gibi Bey

oğlunda tayyare hücumlarına kar 
fı gizlenme talimi yapılmı§ ve ta

lim çok muvaff akiyetli netice ver 

mittir. iki tayyare tamamile karan 

Irk kalan ve ııddarı maskelenen 

Beyoğlu üzerinde dola§arak ışık 
aramqlar ve ışık gördükleri bir iki 

yerde iıaret vermi,lerdir. 

Bu sırada ırhht imdat ve itfaiye 

kuvvetleri de boş kalan caddeler 
de manevralar yapmıılardır. 

Zengin bir altın 
damarı bulundu 
Enstitü arama 

subesi direktörü 
süratıe Kebana 

hareket etti 
Ankaradan gelen bir habere 

göre, Ergani civarındaki Keban 
kazasında mühim bir altın daman 
bulunmuıtuı:. 

Aylardanberi burada ara§trrma 
lar yapan heyet, vaziyeti Ekonomi 

bakanlığı maden tetkik ve arama 
enstitütüsüne acele telgrafla bil
dirmiştir. 

Enstitülünün arama ıuhesi direli 
törü Hadi, süratle Keban'a hare
ket etmİ!tir. 

Bulunan altın damarının çolC 
zengin olduğu söylenmektedir. 



2 HABER - Akşam postası 

Dün bir kadınla bir Mektep talebelerinin 

çocuk yandı v e n ı· b ·ı r adreslerine bilmeceler göndererek 

Yanan çocuk 
öldü 

m.,~::~~:;~;::r~irçocukyan- Do I andır ı c ılık us ri 1 ü 
1 Firuzağada Süngü sokağında ş· d• kadar yu•• zlerce rocug-Un 

9 numaralı apartımanda oturan 62 1 nı 1 ye y 

ya1mda Hafize banyo dairesine kandırıldıg-1 tahnıin edilebilir 
bir mangal koymu§, yanm saat 
sonra yıkanmak üzere girmiştir. 

Bu sırada Hafizenin eteği manga
la takılmış, düşmüş, devrilen man 
galdan dökülen ateşler kadının 
vücudunun muhtelif yerlerini yak
mıştır. Hafize kadın hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Olen çocuk, Fatihte Türbe cad
desinde 73 numarada oturan Ya
kubun bir ya§ındaki oğlu Vedat
tır. 

Vedadın annesi, üç çocuğu ile 
mangal başında oturup su ısıtır -
ken, kucağında bulunan Vedat bir 
denbire tencereyi kenarından çek
miştir. Bu çekmenin tesiriyle ten
cere devrilmiş, içindeki ~ymyan 
su annesinin kolunu ve kendisinin 
muhtelif yerlerini yakmıştır. 

Vedat yandıktan sonra feryada 
başlamıf, annesi kolunun yandığı
na bakmıyarak çocuğunu hemen 
belediye doktoruna göstermiı, Sa
raçhanebaşı eczahanesinde çocu
ğa ilk müt1 .. 'lvat yapıldıktan son
ra Gülhane hastahanesine götü
rülmüştür. Çocuk burada yatırıl
mamıJ, Şişli Etfal hastahanesine 
götürülmüşse de dün akşam üze 
ri ölmüştür. 

~<aılğ)oV;©ılfilDlfil IQ)y Dşftn faDDftli1lft yakoliil ~amanda 
meydana çıkaraca~ono Ym<Yıy~ıPlYI~ 

Geçen gün, çocuk sayfamızın 
bilm~e itleriyle uğrapn arkada
şımız bilmeceler arasından çıktı· 
ğını söylediği dikkate değer bir 
mektup verdi. Bu mektup genç bir 
lise talebesinin adresini ve imza
sını taşıyordu. içinde fÖyle bir 
cümle vardı: 

"Ben yalnız Haber gazetesinin 
bilmecelerine iıtirak ederim. Baı
ka bir gazeteye şimdiye kadar hiç 
bir mektup göndermediğim ıibi, 
buralardan adresimi bilmelerinP 
de imkan yoktur. Dün, bu mektup
la aslını size gönderdiğim basıl

mıı kağıdı bir zarf içinde evime 
gönderilmiı buldum. Sizin de gÖ· 

receğiniz gibi bana bir bilmece 
halli teklif ediliyor. Halletmeğe 
muvaffak olduğum takdirde içine 
7 kuruıluk, halledemediğim tak. 
dirde ise 3 kuruşluk pul koyduk· 
tan sonra Kadıköyünde falan nu
maralı posta kutusuna bir mektup 

la göndermem isteniyor. Neticede! 
kazananlara bir saat, ve diğer bir 
çok hediyeler verileceği-söylen~. 

yor. Adresimi sizden başka kimse 
bilmediği için bunu sizin gönder
diğinizi zannediyorum. Vaziyet 
nedir? Lütfen beni tenvir ediniz 
ve bu pullara ne lüzum var.,, 

Bu mektubu okuyunca hayret 
ettik. Küçük okuyucumuzun söy
lediği hakikatti. Çünkü bize bir 
likte gönderdiği bu mektupta ay
nen söylediği feyler yazılıydı 

Yalnız en üstünde "lstiyenler ce
vap venniyebilirler,, diye bir ka-
yıt mevcuttu. 

Biz, bittabi bunun çocukları 
kadınnak için yapılan bir tuzak 
olduiunu anladığnnızdan mektu
bu polise verdik. Fakat dün ikinc: 
bir okuyucumuzdan gene bu me
alde ikinci bir mektup aldığımız
dan vaziyeti küçük okuyucuları

mıza bildirmeği lüzumlu bulduk. 

Bu adaıp,· en güzel çoeuk Saf
f ası?ın· Haber gazetesiI\d,.e çıktı
ğım. vb çoc.uk.tarm en fazla Haber 
ga'zetesirtin ·bilmecelerini çözeı:ek 
bol l>ol mükafat ve 'liediye aldtiı-. . 
nı görünce bir dolandırıcılık usulü 
ke!fetmiş., Y ~zmıı olduğu mek • 
tupları Haber gazetesinin mülca -

fat kazanan çocuk listelerinden 
aldığı adreslere gönaererek onları 
dolandınnağa teşebbüs etmiştir. 

Fakat Haber, küçük okuyucu
larının kurnaz1ığı sayesinde bu 
a4amın foyası meydana çıkmış ve 
polis kendisini yakalamı§tır. Ya
kında vaziyet anla§ıldıktan sonra 

neticeyi okuyucularımıza bildire
ceğiz. Küçük okuyucumuz izahat 
istememit bulunsaydı, bu adam 
belki de alacağı cevaplar içinden 

çıkan pullarla en az haftada 25 -
30 lira temin etmenin yolunu' bul
muş olacaktı. 

Kadıköy cinayeti 

21 lLKhANt'N 193> 

Çembe'rJayn 
diyor ki: 

"Barış suya 
düşmüştQr, 

Harbe karşı 
hazırlanmalıyız!,, 

(Btı§ taralı. 1 inciJe) 
giltere ve Uluslar Kuumu ~aaf.ın
dan kabul edilmediğini resmi su· 
rette kaydedecek ve kabahati bat
ka devletlere atacaktır. 
lnglliz saylavıarı muahedelerln 

yeniden tetkikini istiyorlar 
Londra, ( A.A.) - On iki mg .. 

hafazakar ve liberal saylav lnıi
liz parlamentosuna bir karar su
reti tevdi etmişlerdir. Bunda Mil
letfer Cemiyeti vasıtaslyle muahe
delerin yeniden tetkik edilmesi ve 
bu hususta cemiyet yasasının 19 
uncu maddesinin tatbiki istenmek· 
tedir. .... 

lnglltere Akdenfz devletlerlne 
sormamıf mı? 

Paris 21 - Siyasal çevenler Lond 
radan gelen ve Britanyanın Akdeaia 
devletlerine zecri tedbirlerin tatbikin
de çıkabilecek müşküllere karşı ge • 
Jebilmek için l!zımgelen süel tedbir • 
leri alıp almadıklarına dair olan ha-
beri teyit etmemektedirler. ' 

Sadece Fransanın 16 mcı madde 
hakkındaki tefsirlerini Londraya 18 
ve 26 ilktc..şrjn notaları ile J,fld1rdltf 
şöylenmektedir. 

La..,.alin parlıimentodaki son naL 
kunda Fı·ansa için yardım etme :mee.. 
buriyctinin 16 ıncrmaddeden gelcl~ 
ni açıkç.n söylediğine işaret edilmek • 
tedir. 
~ Siyasi duruma ait yazıları· 
mızı 4 üncü saylamr:z.da olmyuna. 

K M h l k Riket ~f ~~:ıf a e m e genç arı~ ı n ı ı:~·~:e~~~~~~::~~tı 
(Baştarafı ı incide) • • · ı •• ı d; •• d •• fHff d' d ttl 

nın küçük odasında yerle~mişlerdir: il iÇ .. -... V e n a S 1 .. n ::aı:~!!. "U-- ıtat>~~tan!a p~t~or~tiyazrih 
Abdullah ile karısı vılayete bir le- ~._a U C ·~~: . .ııı ..... · ! ~ h ,,. 

• • · ~] ] · • 

0

nin !J'rnlr1•a.tln. ;;-L-~ ""' ,,. -- 9 >J1 o ı.r.:~i'l t.ı ~IİI~ ~Sıı.\foJ ij-lrn anJfkfa)t SOttra İşi bozulchıiu ga• tıda 'ermı~ er, ~on}.IJJ..c9~:1-:<tı•r.T;t.,. Jt. • ~ll!I. . • • "';;- ~ r- ' .. ~ pft•J ~ >'i! · . , I . . . 
iskan edilmcl.crinl _~~ijl~ ' i J • • , • • ' • " ; :"· !''.';>· ' • ·~~·i - ~~- ~ .. !:, ~: · le~ 1 ' zetelerde yazılan meşhur ngıhz ıt 
muamele yürürkttt EsmA 'ilHıan~or. Kaaık~yünde,Deyletde~ıryol- Mırat .. kım~eıız o'fdu~~;J(c;. :gıJJ;u.z.gı~ı.~~e~~,a .~ ~ -~~ .. ; adamı Riket, lngiliz dıt bakanhii 
tadan kaybolmuş, Mna dönme)ince ları hamallarından MehmeClın ka- casmm sozl~nne, .ha~areltne"· ta- . k~~ıs~.na.ikı el atçş: eder.~k. olcJı_ır müsteşarlarından Sir Lanklot OH· 
kocası Abdullah 1.abıtaya başvuramk rısı Mir' atı iki kur§unla öldürdü hammül etmektedır. · muştur. ~e~me~.cınayetı ..ııle~ik fa~t hakkında bir dava açmııtır. 1 

karıı:;mın kaybolduğunu haber ver - w .. .. d··n yazmıştık. ten spnra annesıyle ve babasıyfo R.k t• k.
1
. . .. 1 d"i· ..... 

gunu u Mehmedin hakaretleri yetipni.. ı e ın ve ı ının soy e ı ı. .... miştir. Bu sıralarda da ceset derede . konuşmuşr cinayeti saklamaya kar .. . .. l dir· 
bulunmuş, morga lmldırılmıştır. Ab - Sonradan yaptığımız tahkıkata yormuf gibi kaynanası Fatma da rar vermi§. Karakola giderek: gore,_ va2ıyet şo~ e · . . i 

I du1Jaha cesed gösterilmiş. kansını e.s.. ·· katil Mehmet hamal degwil gelinine hakaret etmeye ba§layır- · · · . . Rıket Habeııstanda ımtıyaz · 
. . gore, ' _Karım Mır'at kendıne kıydt ·ı 1H. d 1 ., b ı d x. ki hırkasından ),rtık elbıselennden Devlet demiryollarında kantar m~- ca zavallı kadın gece gündüz gö7 . •• • · • ıı e a ~a ar o maga af a 151 :ıa .. 

tanımıştır. Son zam~nlarda sınır buhranı ge manlarda Londradaki Habet mü-
. k mu'rudur. yatları dökmüttür. · · d Uf k b" ·· ak ' Esmanın parasına tama' edHere çırıyor u. a ır mun ata. so messillerinden biri, Riket ha~m-

öldürüldüğil tesbit edilmiştir. Yugo~ Mir'atla geçen Ramazan ev - Kalabalık bir aile içinde yal· nunda dolaptak~ tabancamı ala· da çok ağır ithamları ihtiva eden 
lavyadan bunlarla beraber gelen hır lenmiıtir. ikinci karısıdır. Evlen nız baıına kendisini müdafaa ede rak kendisini öldürdü, demittir. . b" kt l ft Bu me'-L.-·...., 

~ 1 b·1d·v· d k ır me up a mı ır. ıuv.,_ 
genç, Esmayı para ı ı ıgın en a - diklerinden iki ay sonra geçimsiz - miyen Mir'atın iki ay evvel bir de Bu ihbar üzerine zabıta tahki- d k h • la D t.. 
dını son defa lstanbulda görünce bir lrlan anın mer eı. te rı o n av-
balıane ile Kasımpaşaya göndermiş, liğe, kısa bir zaman sonra da döğ · çocuiu olmuştur. Mehmet, karısı kata elkoymu.ı, ceset muayene e lin posta damgası vardı. 
kun·etli bir ihtimale göre bir iki ar- meye baılamııtır. Henüz on do - lohusa iken dıta-rda gezmeye, geç dilmiş ve pek az bir zamanda bu Habe§ mümessili bu mektup i· 
kada ile bir1ikte Esma), öldürmüş - kuz yatında bulunan Mir'abn an - vakitler. eve gelmeye baılamıtbr. iddianın doğru olmadığı anlaşıl- zerine lngiliz dış bakanlığına ıi· 
tür. · _; neai ve babası yoktur. Yalnı~ bir Bu yüzden kocası Mehmetle a.ra · mııtır. JtatiJı:.Mehmet tevkif edil- derek müsteşarlardan Sir Olifant'ı· 

Yakadan sonra Trakyay.a. k_aÇŞtJ • d ka k d'. d i t" · h 
dayısı vardır. lann a vga çı mış, un yaz 1' m ş ır. · · görerek bu mektubun mu tevan bu gencin yakalanmakı için mahalline 

telgraf çekilmiştir. . ~ · hakkında tenevvür etmek istedi.ji-

21,50, 0,000 Crilve·rsltenin · Suleyma·nfye~e ni söylemi, ve buna mukabil-:-
Kendisine gazeteci bakan duvarları iddiayegöre-dış bakanlığı mü .. 

sllsü veren bir Liralık taahhüde teıarı "Evet, yazdanlar tamamea 

Alman alrebllmek için Yıkılmak . üzere doğrudur,,demiıtir. 
Dolandırıcıllk ~ -. ----

suçundan tevkif Hükümet, meclise Su doldururken 
edildi bir layiha verdi • I t •hh b• · Sultanahmet Üçler mahalleıin-

Kendisinin bir çok İngiliz ve A.. D" Kamutay bütçe komisyonu Yenı yapı an eşrı ane ına- de oturan maliye memuru Ahm.
rnerikan gazetesinin, bilha.s&ı Deyli I un k b tehl"k . k 1 d kftrku·ıu· y· r"r din kızı 6 yafında Güzi11 çef19e 
Niyoz gazet~ inin muhabiri olduğunu top ~n~ra _ava .. ~ eııne ya.r- sının yı 1 masın an " ~ :\il batında ıu doldururken düfllliif; 
söyJiyen Aleksandr Randat isinıli AL dı.m ıçın verılen layıhayı tetkık yüzündenu yaralanmıtbr. 
man tebaasından, fakat Almanyadan etmİ§tir. Bundan bafka hükUmet Şimdi üniversite olan eski Harbi- \'llr yıkıldığı takdirde arkasındaki te§ --,-.,...-----------
siyasi hap. mahkumiyeti dolayısile hava kuvvetleri için 21,500,000 ye nezaretinin Süleymanlye cihetinde_ rihanenirt de )"lkılması Ye enkai!in bu ,-----......__..;....:.__;'-"'-....... 
kaçmış olan biri, dün doıandmcııık liralık bir taahhüde girebilmek ki duvarlarında öteden beri bir takım yolu tamamne kapa·ımas• tabii olda . H •&E a· ·' 

0 
_ 

suçuyla rnüddeiumumniğe verllmiştir, . ' ıca bir layiha vermiştir. derin çatlaklar göze çarpm~~ta idi. ğundan bu duvarin dikkatle gözden ft. ~ 
lddia edildiğine göre, -bu Alman; ıç~.n. ayr . b d Hatta iki sene evvel burada yeniden ge~iriJme.si, ,e.iazımgelen tamirlerin ~ 

l\fayer Ilofman isminde birisinin !10 But~e komısy~nu unu a ayrıca yapılan teşrihanenin bu çatlaklardan derhnl yapılmalır•· k'ararla~trrılmıştır. • 
lirasını dolnrıdırmrntır. tetkık edecektır. bazılarını büyüttüğü, ve esasen dolma Diğer tıi.r:aftl'\n ilaha tehlik~ fazla 

Suçlu, müddeiumumilikte ecnebi -------------- olan bu yerin daha fazla tehlik~ye . olm!unakla bcral>eı:...ihtiy.ııt tedbiri o - . ~ ft 4!':... _ _ ~La 
gazetelerin kendilerine verdiği hüvi - Miralay Velçefin düştüğü de söylenmişti. Dolaşan ri - I~~ duvar yıkıldığ• takdirıre. altın: JULCJUI\.. ~ 
yet ''araknsını gö termiş, ve yakınlar m U ha kemesi vayetler arasntda teşri hanenin bazı • da kimsenin kalmaması için.~bu mm -
da Habe istana giderek oradan gaze- Sofya, 21 (A.A) _ Oç ilkteırin duvarlarının çatladığı da vardı. On . ta"ka tel örgiilctle tecrit •ed.ilmiştir. 
telerine haYadis göndcrecci:rini söyle - dan sonra bu duvarların yıkılmak teh. · 
mı."tı·r, ve ellı" ıı·ra'-'ı Ma'-·er Hofmanın tarihlnde Bulgaristanda iıyan çı- d kl ·· 1 k b Ç k IO k D ş ,,, .; .; ilkesinde olm~ ı an soy enere ~ e os va 1 . 
da vekaletini haiz olduğu gazeteye ha_ karmağa çalışanların muhakeme- bahis kapatddı. bakanllgı 
''adic; gön dere re ;.i irin aldığını söyle- l 1 · 

sinin "imdiden &onra giz i yapı -aılı:;tir. :ı Fakat dün bu tehlike yenideıt. n 
daha bariz olarak kendisini göster -
ml§tlr. Bu sefer son yağmurlar neti. 
Ce8fnde tam Süleymaniye camiine ha· 
kan duvarların iç kısmında bir takıın 

.Berlio, 21 - (Radyo) Doktor 
Beyne~in Reisicv.mur s~ilmesi ile 
açrk 1Calan Çe~oşl~~ak Dıı bakan
lık m~v1'i.~ni ·sa; bakan Hoca üze

l\fnyer Hofmaıı i c, Aleksandr masına karar verilmittir. Mahk& 
Randat'ın elindeki hü..,.iyet mrakala • mede kendiıini müdafaa eden mi
rının sahte oldu'i'unu iddia etmiştir. ralay Ve)tchef beraat edeceğine 

Randatın me\•kufen muhakeme e. 
dilmesinc karar verilmiştir. emin olduğunu söylemiıtir. . yeni çatlaklar görülmüştlir. Bıı: du • ripe l'b;mttır • 
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Ul~Jslar KurumY 
Vahudller 

f'nakkında bir 
~rar verse ••• 

Yahudi dütmanı memleketler
de Muaevileri fCSyle itham ediyor· 
lar: 

- Vay hainler... Mukadderat
larını milletin ekseriyetine bati•· 
madrlar ... Zeytinyağı ıibi ayn du
nıyorlar ve üıte çıkıyorlar ••. itte 
bunlau böyle kozmopolit, böyle 
beynelmileldirler .•. 

Hakçuını aöyliyelim ki, dün
yanın her memleketine daltlmıı 
olan Yahudilerden milli ükumet. 
lerin bekledikleri ıudur: 

- Kendi milliyetlerini unut. 
sunlar, bizimkine ti.bi olsunlar ... 

1' .y. "' 

Muıeviler, uysaldır; 

- Mademki öyle isteniyor, öyfo 
olalım! - diyorlar. 

Kimin memleketinde iıeler, o· 
man boyuına boyanıyorlar. 

Bir miting oluyor. Eier gitmez· 
aeler aadakatlerinden fÜphe edi
lecek Gidiyorlar. 

Tabiatiyle, her heyecanlı top
lantının ucu, birine dokunur. 

Kime dokunduysa, bu ıefer o 

taraf hiddetleniyor: 
- Vay! Size ne oluyor, be Ya· 

hudiler? ! ... 

itiraf etmeli ki, bizim burünkü 
nüshamızda çıkan (Bulgariıtanda 

" Haliç 
sosyetesinin 

N işleri · .. · .. 
. Arap .. saç~ . gtbl 
karmakarışık oldu 

Eaki Hali~ 80Qetealnin vaziyeti 
garip bir hale Jfrmlfth'. ~ete fda • 
re heyeti belffisle lh ainf&IÜ .._ 
yeteala vaparfatlaa hakstE olarak ko. 
nald11fı blluttn• bahmduklan 
J.ıacsla kaldmlmuı ve hakkmm seri 
alınması için f aallyet sarf .. derken di. 
le~ taraf tan 808nte bluedarlann • 
•n dfter btr k .. i ara1-nda bir 
toplantı yapmışlardır. 

Ekmek fiyatları gene 
artacak 

Suğday fiyatlarının yükseı·mesi 
bunu icabettireceğe benziyor 

on para 

Butday ve un flyatlan ekmek Fakat geçen on bq gün Ziraat 
narhmı ancak on para dtitfirecek ka- bankasının buğday fiyatlannı pdl. 
dar indikten eonra pmdi de yükseL lik konulan azami flyaıtan daJaa ap.. 
mele bafla.ınıttır. Bunan için şimdi • ğı dütürmek niyetinde olmadıtmı ı&i 
den verilen hfikUm birinci nevi ekmek terdiğinden tüccar da bu on bet gUn L 
narhmm on bet gün sonra tekrar on çinde Ziraat bankasından daima 20..30 
para ytlbeleceğfdir. para aşağı sattığı bufdaymr yüksel • 

Esuen bufday ve dolayısile un te yUkselte Ziraat bankasrnm seviye. 
flyatlan bUk6metin mtidahalesUe in. sine getirmiştir. 
dirilerek bir noktada tesblt edildiğin. Maamafih ekmelin yumuşak bağ 
den bufday ve un fiyatlannın bu fi - dayın 7,60, sert buf dayın 7,33 den ve 
yattan apiı inmesi pek beklenemez - yumpk 80 randımanlı ekmeğin a.a11ıuın 
dt. Bununla beraber ilk gflnlerde ZL. 825 kuruıtan, eeı:t unun da 795 k1UllJ
.raat bankumm ne yapaeafınm ma • tan yukan çıkmasına hfik6metfn m&. 
16m olmamuı ytlzilnden defirmen • dahale.sl ve hami narh dolaymlle ha
dlerin ve t8ecarm e11erindeld stokun kAn olmadığına ıöre ekmelin de P
fulabfmdan tellp dtlımelerl ucuz.. kabflecefi en fazla fiyat 12 kuruı 10 
lala eebep olmuıtu. paradır. 

Ba himedarlar idare heyetiain 
hareketlerini tuvip etmemekie ve e. 
sa.sen idare heyetinin Ymwt. ~reket. 
terinin bucttnkU netfc:e)'e. , sebebiyet 
verdlfi kanaatinde ·bahmmakt&dırlar. 
Bu sebeple eakJ 808)'ete.fe hJaa ala. 
caklarmdan dolayı --~te t4m.he -
yetini protesto etmeie ~raı.. wtmlf. 
lerdir. Ba kara,ı derhal yerine ıftlrJL 
mlş ve derhal •ter vasrtülti idare 
heyetine bir protesto çeldhmftfr. \ --------------------------------------

Fakat 1t1saettar1ar • baa~ta da MUhendls mektebin- Başmualllm ve 
kalmamışlar SCMJyetenln .natil vasıta. ' d t hklk t Of lll J rl k 
lanna badz konal111U1ndan . dolayı e 8 8 yapan m e Ş e D ma am 
bele«';yeye de btr protatö ~elnnffler. heyet dUodll tahsisatları 
dlr • . MU.hen elim Mektebinde açlık ~ Belediyeye geçen Sanaaryan la&. 

Ba hisseclfrlarrn ,Umda yqıla - yapan talebenin vulyetlerini tetkJk nmm blrlkmit kiralan ile ilkmektep 
cak heyeti 111!amiyede ha ftJliyetl mti. etmek " mektebin tqe işlerini göz _ başmualllmlerl ve mtlf ettişlerlnln ma 
dafaa edtrell lfl blaat.takip edffek·. den geprmek Uzere phıimhe gelen kam tahsisattan verilecekti. 
teri ve 808yetenin bakaluman seri a • Bayındırlık Babnlıtı bqmtlf ettlp • Paranm almma l§f birkaç eh ı _ 
lmmuına talrpeaklan anl~11lmakta. aba bapenlrtı altındaki heyet ha ite çlnde eona erdirilecek ve mtlmkUn o. 
drr. inayak olaa ve sreve l§tirak eden ta- tursa bayramdan evvel makam taJasL 

Halt~ seferleri · ıebetert d1nıem1t, n basasta birer ra.. ıııatlan datrtılacaktır. 

Erkek ve k11dın milletler 
-..-ıı ,_,_ ~ --.....-- -- - --
~eyami Safa, bugün bir fantezi 

yapmış. Milletleri erkek - diş• diye 
ikiye taksim ediyor Safrecetleri (Suf. 
raje&leri) ve erkek mukallidi diğer 
tertip kadınlarile İngilizler erkek mil 
letıniş. , Fransızlar kadınmış. (l\larl
yam) dan kinaye olacak. Ruslar, Leh.. 
ler, kadm, Bulgarlar erkekmi~. Ame. 
rlkalrlar hünsa imiş. 

Bana kalırsa milletlerin cinsiyet
leri ahit detti, detilir mahiyettedir. 

Mmell Jngflkler, Samoel Hor'on 
aiy&1etlni takfp ederek ınusıar Ku. 
romuna bir kancıklık yapsalardı on
lara hlla erıiek mlllet mi diyecektik? 
Amerikalılar, h!$ de mecburiyetleri 

olmadığı halde petrol ambargosuna 
iştirak ederlerse erkeklik göstermiş o. 
lacaklardrr. 

. ltalyanlar, Habeşlere karşı gale • 
be çalsalar, bu hareketin adı erkeklik 
olacak mıdır? . 

* ~mıen ~uh..!'"r!! 

Bazı insanlar gflzeldir; fotoğrafa 
ıelmez! · 

· Bunlaraı 

- Fotojenik deffl ! - derler. 
Buı insanlar gtizel ~ildir; pili 

ve radyo neşriyatına uymazlar? 
Bunlara daı 

~ - Fonojenik değil! - derl•r. 
Bazı 'muharrirler de iyi konuşurs 

fakat yazılannda o tat yoktur. 
Kendilerine: 
Graf ojenlk 'değil! - mi diyeceffzT 
Nlzamettin Nazlfin fıkralan hak. 

Yahudiler) yaz111 da bunlardan . yOzUndeÜ '°' ı.am1uuttır. 
Beyetht bu auretle ftZlfesi blttt. 

landa biyle bir latife yaparsak kız. 
mum. Zira hiç delilse konuşmasını• 
bot oldufanu tasdik etmiş olu\·orm. 
Nice muharrirlerde bu bile mftnaziiln. 
flhtlr! 

biridir. 
~ :,. . 

Bari bütün milletler Ulualaı 
~urumunaa topıa:ıaaıar aa fU ı •-
&udilerin na1d olmaamı istedikle
rini karar altına alsalar ve kendi· 
lerine teblii etseler! 

Ulusal mı, arııuluaal mı olacak
larmı o zaman onlar da bilir ve 
ona söre hareket ediverirler . . 
Yoksa, qağı tükür sakalım, yuka
n tükür bıyıimı ! iki cami ortum 
da beynamaz kaldılar. 

(Vl·"G) 

Halk ekmeği 
Nilmune klmyaha

neya gönderlldl 

Belediye gOnde !10 tinden raporunu blnat AH çet;nka. 
Ur~ --r~r, · · yaya vermek bere Ankaraya gttmif. 

eCllyormu• tir. Bu h1B1111tald karan bakanlık"-
llö~ va.punau LıMUWlu'1tıu 9l ~c"-.:ktb. 

kiyeUer elllllt oınw.""". 11-
k!yetlerin &rilne aeoumek . üzere .. roya aldat veren 
işletme hey«.i buaiin titr f.oplantı avukat pek azmı• ı 
yapa'caktİr. Heyet §imdiye kadar Baroaa ller yıl kitap tekIJ:ıde 9-

. kardılı Baro le't'huı bu ay hqına b. 
yaptığı t~tkiklerde altı vapunın dar nep-ed.flmlf olacaktır. Baro ınzt _ 
gerek zarann öüne geçinek ve ge· bat meeltıd bu aenekf Baro levhasına 
rek vapur ihtiyacını karşılamak baroya aidatını vermemff olanlann 
bakımından gayri kifi olduğunu fototraflamun konulmamuma karar 
anlamış ve seferlere iki vapur da- vermfftlr. Baroya aldat 't'erenlerin 
ha ilavesine lüzum gijrmüştür. Söy mlkdan IH't'eat azanın ancak onda 

DeOlrmencııerıe 
Zıraat bankası 

ara•ındakl lhtUAt' 
6ffah! muharrir olmak da mühim .. ,. .. 

Ziraat Banka.aı kendiaiıı,leıı * 
hulclay •bn alan d........_.. lal ıtd ..... •••n'8 pot ktrtlmıf 
larmacılara aldıklan halcla-t.ı - rn r -. - -
1&blan tarihten üç sUn IODrafa b- Gecen da. llaacna radyon, 
dar kaldırmadıklan takairde tek Ttlrldye terefine Karmen operasını 

b ka im ~. '-'ld' verdi. B&flangıçta da tfirkçe konuşul. 
rar sa ta çı n ıyaca ..... uı ır- da. 
mit ve bu yüzden iki taraf aruın· "Orhan Selim,, takma adiyle NA. 
da çıkan mesele borsa idare mecli- zım Hikmet yazıyor: · '- ' 
ıine aluetmittir. ihtilaf bone Ayni saatler zarfında, İstanbul 
mecliıi tarafından yakında halle- radyosu, Londradan tarkılar naklet. 
dilecektir. mft, yahut bozuk plaklar çalmı~ HaL 

lendfğine göre Belediye Haliç se~ blrldir. 

!::~~e:~.ıi~ gün el:lira --~--o-.-in--iı-.r---d-e-~--)-0--l-arı-.-l--
•Çkl d~ımanlarının 

baki, onun böyle işlemesi. 1933 senesi 
modelinden daha aşağı modelde rad. 
y09u olanlann (ki, ekseriyettirler) 
Moekovayı dinlemelerine mAni ol ~ 
mq.. 

Radyomuzun affedilmez bir şuur
suz gevezelik yapmış olduğunu böyla. 
ilkle ifrenlyoraz. Süktltunun bize ea 
...,_ •uild ziyafeti te~l edeceğin! ............ , 

çayı 
içki Diifmanı Gen~Jer K11111ma 

• ıL)Taam lldad ~ sini To • 
kathJaR alonlanna 1ılr fa..ıt ~' 
~. Her 111 miJeft ini P'111 
diler yıllanlan P* clalıa ra-ı olma. 
sı f~ht çabplmaktadır. . 

Kanunun iyeleri, onlann ane •e 
konukJannm iştfraklle yapılacak o • 
lan bu etıenee~ latanbulan fanmlllJI 
aileleri de talnhnıttır• • 

• • • 

Kuruçeşmeye hiçbir 
zarar rapmıyormuşl 

Kllnlçe,mecleki kömtir depolan . 
ma aakU iti pne alevlenmiftir. Depo 
addplerl depolann IRUUaa nakli 
hülmtda mahkeme karan balundatu 
halde buna itiraz etmektedirler. Bu. 
nan için din ticaret odasında bir top. 
Jantı • yapılacaktı. Fakat toplantı bu • 
gfliıe, kalmlftıl'. 

sahiplerinden biri kendisile görüten bir 
muharrlrimlze demiştir ki: 

" - Depolar biliyorsunuz ki 1IZ1l1l 

yıllardanberi Karuçeşmededlr. Ta.ı 
eğer klrlenme.k mevz11a ilaha 1111 'K11 • (Bat- SUr) 
ruç..-e ldrlenecell aar ldrlemalt- -------------

1&>!•ıl.1rıJ 
Dayak yedi 

Bırkaç ıündüı dedikodusu dil
lerde dolqan halk ekmeli nüma-
11eıi yapılmıt ve evsaf mın byİn~ 
için kimyahaneye aönderilmiıtir 
Rapor buıün belediyeye verilecek 
ve eiw hu ekmeğin dokuz kunıt
tan daha ataiıY• sab)muı miim 
kün olmaz.. yeni bir ekmek nü· 
muneei tertip edilecektir. Bu hu
auata ton karar ali.kadarların d& 
ittiraldle pazartesi günü verile
cektir. Ttlrld19 itti aleJhtan lnmlmti 

" ~el Mkreterlltfnden: 

Diler taraftan liman ıenel direk.. 
tlrlnttl de depoların Kuruçeşmeden 
bqka yere ıitUrtilemlyeceğf kanaa -
tinde olmakla beraber ıene tetkikat 
yapmaktadır. Bunun için de belediye, 
tiearet odası ve liman mUmessillerin. 
den mürekkep bir heyet pazartesi gü.. 
nU toplanarak Botazın Anadolu sa • 
hflinde depolar için bir yer anyacak. 

tir, binaenaleyh artık şikAyete mahal 
olmamak gerektir! Fakat bizim kana 
atimlue kömUrlerlmiJden toz çıkmaz. 
Çünkü satılan kömürler eberfyetle 
LAvamarln kömtlriidilr. Bu kömitrtin 
fse tozu çıkmaz. Az miktarda toz ol • 
sa bile bunu oranın rUzgln alır ıö • 
tiirür. Hem kömfir depolannm tozu 
olsa onun yanı bapndald tramvay cad 
desinde bulunması llzımdır. Allah i
çin söylesinler şimdiye kadar biyJe 

Ka11111pawada Uzun yolda katı- · 
veci lmıail zabıtaya bq vurmuı 
Tahtaıazi mahallesinde oturan 
Mehmet Te kanar Leyla tarafın
dan dö'riildüiünü iddia etmiıtir. 

Şark Demırvolları . Karumamaz ~ u- 935 eumar 
te•l•atının tetkiki ~ gfinB aat 15W Tokat~ aloa. 

lannda bir dan.su çay verecektir. n -
yelerlmizln kendi davetfy•lerlle aile 
ve k011aklannmldnl ebllak lzere An • 
kara ~d. No. 15 ~·tHlamıza atra • 

Devlet demiryolları mühend.ia . 
!erinden Mazharla Müeyyet Şarlc 
!immdiferleri idareıinin Trakya
daki tesisatını tetkik ederek lstan
bula gelmitlerdir. 

Heyet timdi de tirketin teıi~t 
planlarını tetkik etmektedir. Bu
nuıa on bet gün kadar ıilreceii ve · 
itler bittikten ıonra Tr.ılryada ye 
niclen bir inceleme yapılacaft ı~y
lenmektedir. 

-o--

Sabun flyat•arı 
yükseldi 

iaba fiyatları buıünlerde bir 
..Ui .. JGbe)miıtir. Bma aebep 
olarak zeytin yal fiyatlarının y(iı 
aelmeıi shterilmektedir. Yüluelif 
7-S kurut araamdadır. 

bir teY gören olmut mudur? 

malannı dOerfL ... :, · ~ .,. · • ·· ~ 
' • ~f\ LJ ,;;'\ ' ' it 

lardır. J 
B~nldl toplantı hakkında depo 

!. •• • . ••• 

Kömür depolan için Karuçqme • 
den daha tabU bir yer bahmmuma 
imkln yoktur.,, .•:":!~ ... "' .. : 

" . 

şiff~!N. DERDLERİ 1 
KBr~'kU.yde trBmvay derdi 

ip sldi Karakiyde olan, ft Maçkada oturan 18f-
hca bir zat fiklyet ettt : . 

.. - lılmtkn atıtıt Nf bııçu/tta çıkarım w M4'kaga 
gitJMk l.çin KfD'flkiJ11 traınvt:ıy arak yerine ~. tram 
:Jtlll ,.,.,_,. 6ıaflarvn. Fakat eaatlertt bekledllim 
h_,. ••lfletd ~k Uk bir !kinci ,,_,ld M4'
ka anrban t1elıuz. Ne de olaa paflı t:Adulrırrulan dolu 
tramıxı11lara tltı tdla11amıgorum. Aneak eaaı Hldu 
dolru trantDtllllar biraz tenhalflfhkttm ıonra evime gt. 

rklJUlgorum. 
Karakilgde tranwaylarda ger bıılıuaamamaaına ıe. 

bep bütiln tranwaglann Eml.nönilnde dolmtmtlır Eler 
Tranwag Şlrkdi zaten Tünelin önlüule hazır olan 
makata manevra 11apmak ıuretiyle Kara!6yle Kur • 
tul&ıf, /Jltlfka w Şifli araıında tramvay iflı>tmeğe baf
lana pek ~k ldmaelerin duaaım kazanacal."tır.,, 

Ba fikri hiç de tatbik kabiliyetinden ~k b1.1Jma. 
dık. Tramvay sosyetesinin nazarı dikkatini celbederlz. 

Şakala•ırıarken 
. Sultanahmet parkı karıı11nda 

· ttKI 'Çımtf ·Ramizle, Hasan ıaka• 
• latırkeiı HIUilnm elindeki bıçak 
Remizin sai eline girmittir. 

Araba parçalandı 
755 numaralı vatmann idareain 

deki tramTay arabaıı Şehzat!eba• 
tında Kizıımm ara buma çarparak 
parçalamııtır. 

Arabacı Kizım Te müıteri Nu
ri hafif surette yaralanmqlardır. 

Bilet alırken 
• 

Mercanda arabacı Nuri, Fatihte 
bilet alırkm cebinde butunan yir
mi bet lirası çalmmııtır. Şüphe 
üzerine Muataf ve Huaamettin ir 
J.iizünden J.aralaıımııtır. 



4 

Oda memurlarının 
yekünu 60 olduğu 

halde 

Bay Cema e göre 

48 kişi 
Ek al liy ettedl r 

HABER - Akşam postası 

lngiltere zecri tedbP.r erde ileri gidebilmek için 

Devletlerin .fikirlerini soruyor 
Bir ltalyan gazetesi diyor ki : 

~ zwm=---S:...,,_,, __,....__. ~ 

ltalya hakkın an vazgeçmeğe ve şerefine 
mugayir harekette bulunmıya icbar 

edilmek istenildiği gün 

n tun; ANUN lfl:l1 

C!!'1_9E 
Şimali Çinfn 
muhtari~ etini 
protesto için 

10000 talebe 
Ticaret Odası meclisi dün içti

ma ederek borsa ve oda bütçesiyle 
memurların tasarruf sandığı me
selesini görüşmüş ve tasarruf san
dığı meselesi gayet tuhaf bir şekil
de halledilmiştir. Heyete Ziya 

Habiboğiu başkanlık ~tmiıtir. Avrupa 
Müzakere borca bütçesinin tes- sulhü telılikeqe düşecektir 

Nümayu;• yaptı 
Şanghaydan bildirildiğine -.a,. 

re, kız ve oğlan on hin kadaı a· 
lehe, vatanper~erane sôzlerle Ja
pon emperyalizmi aleyhinde nü· 
mayişlerde bulunarak Şanghay 

hükfunet dairesinin önüne gelmi,
ter ve şimali Çinin mubtariyetinj 
protesto eden büyük bir istida ver· 
mişlerdir. 

bitiyle başlamıt ve 7817 lira ola •. . 1 
rak kabul edilmiştir. Bundan son· lngiliz Dış Bakanının Novıl Çemberi ayn oıması muhteme 1 

;?9:;:2 ~~~:si.::.:ı::~~;ı~d~;:..t,~ Küçük antant ve Ba kan antantı daimi konseyleri 
tır Sıra tasarruf sandığı meselesi- beraberce hareket etmek kararlarını teyit ettiler 

Jap
0

on elçiliği Çin memurlan
na bu nümayişin Japonya a!ey· 
hine şidqetli bir mahiyet almam~ 
sına dikkat etmelerini ihtar etmiş
tir nin müzakeresine gelince, idare 

heyeti, istiyen memurların san· 
dıktan çıkabilmelerinin teminini 
istemi~, fakat idare meclisi Hilm! 
Nam hu iş için oda memurlarının 
48 imza ile vermiş oldukları bir 
takririn mevcut olduğunu ve hun,, 
bütün gazetelerin yazdığını ve 
takririn okunmasını istemiştir. Bu 
esnada oda umumi katibi Cemal 
böy!e bir takririn mevcut olmadı· 
ğmı ve sandığı istiyenlerin eka, 
liyelte kaldıklarını ve mesele ol
madı mı söyliyerek müzakereleri 
merakla dinliyen oda "lllemurları
nın şaşırıp kalmalarına sebebiyet 
vermiştir. Çünkü oda memurları 
60 kişiden ibaret olduğu halde 48 
ki~inin nasıl ekalliyette kalabile
ceğine akıl erdirememitlerdir. 

22 fabrikamızdan 
7 si çallşıyor s i 
yapllıyor 10 u 
önümüzdeki 
r.da kurulacak 

Ekonomi bakanımız Celal Ba· 
yarzn son verdiği söylevde tanayi 
programımıza dahil fabrikaları.mı 
zın sayuaı, sermayesi, istihsal kıy
meti ve kulandıklan ham madde· 

Dünkü fırtınalı toplantıdan son.. l 
ra, lngiliz parlamentosu Başbakan 
Baldvinin isteği üzerine .1 şubata ka -
dar tatil edilmiştir. 

Önce buna muhalifler itiraz etmiş 
ler ve maden işçilerinin vaziyetini 
görüşmek üzere 21 ikincikanunda top_ 
1anmağı istemişlerse de Baldvin top. 
lantıya gelmemiş olan hükumet ta _ 
raftarı saylavlan telefonla çağırarak 
temin ettiği ekseriyetle tatili 4 :şuba -
ta kadar uzatmıştır. 

Baldvlni kral kabul etti j 
Başbakan Baldvin İngiliz kralınm 

yanına gitmiş ve istüa eden Sir Samo 
el Horun yerine Dışbakanı olarak ki
min seçileceği mevzuu üzerinde konuş 
muşlardır. 

Yeni Dı• bakam kim olacak? 

Şimdiki halde iki kuvvetli namzet 
vardır Nevil Çemberlayn ve Osten 
Çemberlayn. Bugünkü kanaate göre 
ve bunlardan her birinin pren.~ibine 

nazaran Osten ÇemberHlyn ~elirse 

İtalya ile lngiltere arasında gergin. 
Jile daha çok artacaktır. Nevil Çem • 
berlay,n~elirse, Jngiltere hiiL:ita ...... uuın 
şimdiki gerginliği izale arzusunda oL 
duğu anJa~rJacaktır 

Akdeniz devletıerme yapı:an 
mUhlm tekllt 

İngiliz hükumeti, Milletler Cemi_ 
yeti azasından bazıları ile temasa gel 
miştir. Bu, devletleı'in taarruz1 uğ • 
rayan bir memlekete yalnız ekonomik 
zecri tedbirlerle değil, askeri kuvvet -
!erle de ne dereceye kadar yardım 
etmeğe amada olduklarını öğrenmek 

arzusile yapılmaktadır. Röyter ajan.. 
sının bildirdiğine göre, lngiliz hüku
meti önce İspanya, Yunanistan, Yu • 
goslavya gibi Akdeniz devJetıerinc 

müracaat etmiştir. Resmi mahafilde 
bu hususa dair sıkı bir ketumiyet mu. 
hafaza edilmektedir. 

Balkan ve kUçUk antant 
konseyleri toplandı 

Resmi bir tebliğe göre, Romanya 
Dışbakanı Titulesku'nun başkanlığı 

altında toplanan Küçük antant ve 
Balkan daimi konseyleri, beynelmilel 
vaziyeti tetkik etmi~ ve MiJJetler Ce _ 
miyeti misakını kat'i ve dürüst bir şe
kil de tatbik etmekle beraber bugünkü 
vaziyet karşısında beraberce harel\et 
etmek hus~u:ıı..ı .. '-~ ı.uianarnıı teyıt 
etmişlerdir. 

K tl . k atl N ·ı ç be Beyneımllel vaziyet uvve ı ana er evı em r ~ 
Myn'ın getirileceği mezkezindedir. İtalya ve Habeşlstamn cevapları 

Bu adam şimdiki kabinede maliye Beynelmilel vaziyet, ltalya ve Ha. 
bakanıdır beşistanın Parlc; tekliflerinl açıktan 

açığa reddetmesinden sonra gene zec. · 
ri tedbirleri gözden geçirmeği icap et. 
tiren bir mahiyet almıştır. 

403 ame•e açllk 
grevi ye. pıyor 
Lehistanın merkezi olan Var-

• Paris sulh planı hakkında Habe · 1 
şovadan bi dirildiğine göre, ma· 

~istan hükumetinin MiJJet1er Cemiye. 
tine gönderdiği cevabi notada "Habe. <fon ame)esinden 403 kişi. altı gün-
şistana mecteniyet sokmak vadinde clenberi Katoviç yakınında bir 
bulunan memlel<etin, hastaneleri bom_ maden kuyusuna kapanmışlar ve 
bardınıan ettiği, kadın ve çocukla- ı açlık grevi yapmağa başlamışlar· 
rı öldürdüğü, bütün beynelmilel hü. dır. 
kümleri ihHil ettiği,, yazılmaktadır. 

Bu şekle göre, Habeş hükumeti 
•Jüzumlu olan vasıtala,ı·a malik olm~k.c;ı 
ı-ın da,,topraklarmı son haddine kadar 
miidafaaya azmetmir görünmektedir. 
Habeşistan, ltalyaya hususi elconomik 
imtiyazlarda bulunmayı da reddet • 

Yu . anistanda -
p am n o 
feshedi di 

mektedir. intihap yeniden nfsbt 
:f. "' :(. 

Romada çıkan Popolo ditalva ga 
zetesi ise şöyle demektedir: 

"İtalya, zaptedilmiş olan toprakla 
rı kendisinden alacak olaıı herhangi 
bir hal suretine karşı koymak için 1 
her şeye karar vermiştir. 

1\J A :1 ..... :,..- ,I~ -••'---~-- -- 3•• • 

usullere yapılacak 
Yunanistanda par~amento bu 

günkü hüUJ.metin talebi üzerine 
feshedildiği için yen.den seçim 
yapılaca ttır. HükUmet 300 ı.:aylav 
seçilmesine ve int habın nisbl 
.,.., ... nç 1av11uıcı.::uuet. h.c:uaı \IC&ıuı~ı.ıa 

si hileleri ve ne de şiddet, bize bir a- -----------::----
vuç toprağı bile terkettirmiyecektir. Çallı ile sa'ah 
ltalya, hakkından vazgeçmeğe ve şe _ Cımcoz 
rer"ine mugayir harekette bulunmağa Moskova, 20 (A.A ) - Bur1'da 
icbar edilmek istenildiği gün Avxupa açılmakta olan Modern Türk Res
sulhü tehlikeye düşecektir.,. samlar. sergisini ziyaret etmek Ü· 

~~~=:s;;·n:::::::;:~ Habeşler Makalle'nin ileri 
Bu söyleve göre, sanayi progra· 

zere gelen Salah Cimcoz ve ('allı 
İbrahim istasyonda Voks şir'.-~eti, 
Türkiye büyük elçiliği ve dıf ko· 
misrdiği mümessi1ler~yle Sovyet 
resF:.tmları tarafından karşılann.111-

larrJır. ::·~ie!:~! ~~.ı:::;:.~~~::: mahallelerine girmişler 
nn sabit sermayesi 9,500,000 lira· 
dır. İstihsal kıymeti, 9,000 ,000 

Sebze haline 
yapılacak HA.ve 

Hrathr.Kullandıkiarıhammadde Ronıa telgraflarına göre bu 
kıymeti 3,500,000 liradır. 

Keı-e.:;tecilerdeki Sebze halinin ya. 
nına yeni bir kısım ekleneceğini ev • 
velce yazmıştık. Bu kısmm projesi 
hazırlanmaktadır. lki aya kadar ya -
pıya başlanacaktır. Bu kısma patate8 
ile Tütün gümrüğüne gelen kavun ve 
karpuzlar alınacaktır. Trakyadan ge. 
len kavun ve karpuzlar gene eskisi 
gibi Sirkecideki yerlerde satılacaktır. 

G~neaynıprogramadahilfab- cephede Habeş kıtaları bile yok 
rikalarımızdan 5 tanesi de yapıl-
maktc.dır. 

Programa dahil olup da önü· 
müzdeki yrllarda kurulacak olan 
fabrikalar 10 tanedir. 

Turizm müdürü ile 
Tur;ng ~"üp reisi 
An kare. ya gitt:iler 

Belediye 1 u .zm müdürü ile 
Turing klüp reisi Ellonomi B~kan
hğının daveti üzerine Ankaraye 
gitmişlerdir. Davetin sebebi ı\n
karada toplanmış olan seyyah iş 
lerini düzeltme komisyonunun mü 
zakerelerine iştiraktir. • 

··r:-··· ....... -............................ -......... . 

1
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FE as 
1 Müsterilerini Beyoğlu Tokat-
.. ).ıyan oteli karşısındaki yeni atöl 
lı yesinde en modem vesaitle bek-U 
Ü !emektedir. § 
dBayram veyılbaşıii 
15 ı: 
•ı Hatıralarınızı 1stanbulun en~ 
lı eski ve en sanatkar olan bu atöl :i 
!I yesinde ç .. ek:~!.li~iniz. ğ 
n:::::::::::::ı •• =cu ••••• s:::.::::m:.mcsımua .. 

Doğu Afrikasmdaki harp hak
kmda dün gelen haberler birihiri· 
ni nakzeden mahiyettedir. Adisa
haha mahreçli telgraflara bakıla
cak olursa Habeş kuvvetleri Ma
kallenin ileri mahallelerine girmiş 
lerdir. Romadan gelen haber ise 
bu civarda Habeş kıtalarının bu
lunmadığını bildinnektedir. 

Gelen telgrafları aafğıya nakl
ediyoruz: 

Adisababa, 20 (A.A) - Roy
ter ajansından: Gayri resmi bir 
kaynaktan verilen malumata göre 
Habeş krtaları Makallenin ileri 
mahallelerine girmişlerdir. 

Adisababa, 20 (A.A) - Tigre 
cephesindeki muharebelerin tafsi. 
latı hakkında elan malumat yok
tur. İtalyan kaynaklarından oldu· 
ğu gibi Habeş kaynaklarından da 
haberler pek müphemdir ve birihi_ 
rini tutmamaktadır. Habeşler Tig. 
redeki ltalyan ordusunun iki ce
nahı üezrinde çevirme hareketle
ri yapın.ağa teşebbüs etmişlerdir. 

Bir taraftan Ras Seyyum, Tek· 
kaze suyu üzerinde İtalyan sağ ce" 
nahına hücum ederken diğer taraf 
tan da Ras Kası:;a Mı:ı lr::ı llnnin şima 

li garhisinden hücuin etmiştir. Bu 
saatte Habeş taarruzunun netice
lerini almak mümkün değildir. 

Sanıldığına göre ltalyan sağ cena
hı merkeze doğru geri çekilmeğe 
mecbur olacaktır. 

Roma, 20 (A.) - Makalle ve 
Aksum yakınında Habeş krtaları 
bulunmadığı resmen beyan olun-ı 
maktadır. 

Roma, 20 (A.A) - Marşal Ba
dagliyö şu telgrafı gönderm!ştir: 

1talyanmüfreze~esi dün Tambi. 
en de kain Abbı • Addi cenubunda 
bir Habeş grubunu şiddetli çar~ -------------
pışmadan sonra hezimete uğrata· K A. M U rr A V 
rak dağıtmışlardır. ltalyanhırClan Bir hafta tatil 
bir zabit vekili ile bir asker telef yapacak 
olmuş on beş nefer yaralanmı.ştar. Kamutay çarşamba günü bay· 
Düşmanın zayiatı ağırdır. ram ve yılbaşı münasebetiyle ça

hŞmalarmı kesecektir. Kamutayın 
yılbaşından sonra tekrar toplana
cağı ve kanunusaninin on beşin· 
den martın on beşine kadar kıt 
tatili yapacağı söylenmektedir. 

Mekteplerde yazıll yoklamalar 
geri bırakıhyor 

Kültür Bakanlığı okullara bi
rer tamim göndererek yeni iınti· 
han talimatnamesinin bitmek üze
re olduğunu ve bunun için yazıl• 
yoklamaların bir müddet daha g., 
ri bırakılmasını bildirmittir. 

K~pıp k çarken 

Aııu..crnuı .. t ruu.,,z,aı a doşt tuk etterıni n.çın uzatırlar 1 
(Fransız karikatürü) 

Kireçkapı.da Şükrü, Maril~a is· 
minde bir kadının içinde 35ü ku· 
ruş parası bulunan çantasını çat· 
mış, kaçarken yaka~anmıştır. 
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Aşk oöyle 
olur işte .. 

Birimam k. 
zıymıı.. Çocuk 
lujunu, takuny 
ile sokakta g c. 
zerek, çeımede 

testiyi c!oldure 
rak, sakız çiğ 

niyerek geçirmiıt 
Yegane süı pa. 

maklarına sürd 
ğü kına !ken, .ı 
man varabbi, sc 
ra birdenbire b. 
derece lükse n·. 
ıd alıştı? 

F ahriinnisa, g El 

2aman git za 
man, muhitimin en miıkemmt:i ks ı 
dını oldu. 

Acaba ben onun niçin hoıuna 
gittim? niçin beni terf"ih etti? ... 
100 bin liram olduğunu, kendisilc. 
evlenmek istediğimi söyledim. 

Gülümseyerek dedi ki: 

Bir kadının ancak bu ıerait 

altında mesut olabileceğini sanıyt"J· 
rum. Fakat daha evvelden habeo" 
vereyim ki , ben çok açık elliyim 
Avuçla para sarfetmekten hoıla · 
nırım. 

Abdal gibi cevap verdim: 
- Sizin bütün arzularınızı tac

min etmek benim de en büyük zev .. , 
kim olacaktır. 

Gülümsiyerek : 
Öy]eyae anlaıtık ! - dedi. 
Bir kaç zaman sonra, Belediye 

memurlujunda nikahımız kıyıldt. 

F ahrünniaa aklımı abımıdan ve 
paralarımı cüzdanımd._n aldı. 

Nem var nem yoksa onun uğra· 
na ıarfettim. Dükkinlarnn, Banka 
daki eshamım, nakdi param, hath 
oturduğumuz ev, birer birer elim
den çıktı. 

Bereket versin , mesleğimde•ı 
hayli kazanıyordum. Lakin, bu, 
Fahrünniaayı tatmin için kafi de
ğildi. 

Bir gün yanıma yaklafh: 
- Güzelim! - dedi. - dinimizde 

nikib helildır, talik da ... Bu ıera
it altında ayrılmak bizim jçin en 
çıkar yoldur. Ben, parasu yqıy.ı· 
mam ... Ne yapalım, elimde değil 
Etrafımı mutlaka lükı sarmalı ... 
Balık, ıudan çıkarılınca nefes al:t.· 
btli1or mu? Ben de öyleyim. ... Ba
na hürriyetimi ver; çok rica ede· 
rim. .. Vallahi ıuna emin ol ki seni 
aeviyonım .... Seve seve ıenden ay tı 
hyorum, cicim! 

Beni öyle muhabbetli bir öpü· 
cükle öptü ki, razı oldum... 

Ayrıldık gitti ..• 

.. . . 
Bunun üzerine çok iztirap çek· 
tim •• 

, azızım ..• 

Çalıınıak beni teıell i ediyordu 
Fahrünnisanın aıkmı ancak sabah 
tan akıama kadar didinerek unuta 
biliyorum. Adanalı zengin bir tüc
carla evlenmitti. Birlikte Avrup·. 
ıeyabatine çıktıklarını, Niste, Mon 
tekarlocla para savurduklarını iti · 
diyordum .. 

Hangi erkek arzularına muka· 
•emet edebilecekti ki? .. 

Ona tekrar kavuımamak üm•':· 
ıizliğile deli gibi çahıtım. Yeniden 
Zeqin oldum ... Hem bu sefer dahct 
fazla.... Bez yüz bin liram oldu.. 

Bu parayı bitmez tükenmez bir ha 
zine u.nıyordum ... 

Muhitimde kadınlar kaynat 
yordu. Gelip geçici metreslerim _,. 
luyordu. Fakat hiç biri, hiç biri, o · 
nun yerini tutamıyordu. Nihayet 
uslu akıllı bir kadınla evlendim 

Bir gün, yazıhanemde hani ha· 
rıl çalıııyordum. 

- Bir hanım ıizi görmek isti
yor! - dediler. 

- Şimdi meırulüm ..• Batka bir 
zaman gelsin! ... - diye haber yol· 
ladım .... 

Fakat, uıağnn bir yana iğildi. 
Kapı kanadı arkasına vurdu! 

F ahrüniıanm sesi: 
- Ben geldim... Sana tekrar 

geldim •... 
- Bana mı? .. Sen mi? ... 
Hayran, tatkın baktım._ ()yl• 

güzeldi ki ... Hatıralar, çağlaya.nlat 
halinde coştu, taştı ... Sanki, hava 
birdenbire değiıti. Kıım ortasın 
dan baharın en çiçekli, en kutlu 
bir mevıimine girdim._ 

Hakikab, açıktan açıia söyle· 
di : 
-Adanalı kocam iflia etti.. Ta

bii talik kararı aldım. .. Şimdi ıen 
büyük para kazanmıpın diye duy 
dum. .. Birlikte pek meıut oluruz. 

- Çılgınlık! - diye haykırdım 
ben evliyim. 

- Bilikia pek akıJblıld • diye 
tatlı ve mukaYemet kırıcı bir aü• 
lümaemeyle cevap verdi. - timdi a ~ · 
tık , karınla geçinmezsin ! .. Meau .. 
olamazıın .... Ayni cicim! 

Büyülenmit gibi ona bakıyor-
dum .. 

- imkanı yok. .. - diye inledim. 
- Güçlüğü bile yok .. - dedi.. 

Onun iradesi önünde bir çocuk 
gibi aciz kaldım. Y 6Zdırd.1ğ1 me~' 
tubu karıma yolladım. Onunla kaç· 
tık. Arkamızdan, A vukatlanm bo· 
f&DDUl davamı benim aleyhimde o· 
larak gördüler, bitirdiler. Fahr\a· 
nisa ile tekrar evlendim. 

Fakat bu saadet ancak iki aene 
aOrdü. Bitmez tükenmez aandıim• 
yeni servetim de eriyince Fahrü 
niaa gene beni terketti. 

Şimdi, forsa gibi çalıııyorum. 
üçüncü ıervetimi yaratmaia çala 
fıyorum. 

içini çekti: 

- Maksadımı 
ta bit.. .. 

anlıyamadım ~ 

- Anladım .. Bu ıefer, paranız. 
ihtiyarhğınızı düıünerek biriktire· 
ceksiniz .... 

- Hayır ... Onu tekrar almak 
için servet yapıyorum. 

Nakleden : Hatice 8Ure1ya 
' 
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BARBAROS 
• • 
INTIK 

ırefrDka numarası: ıoo 

Hasan, ağaçlar arasmda saklana!ak, 
denize giren kızı gözetle~i. Ka b·.n~e b1r aşktn 

doğduğunu hıssetmıştı 
Oeçen kısımların hUllsaaı l 

H6li adad~ Ha.an, Lldyaya, 
denize nasıl atıldığım anlatı11or: 

• • • 
"Bundan sonraki kummı bilmi· 

yorum... Aıi gemi nereye gitti?-· 
Düteı di Piti ne oldu?... Fakat, 
muhakkak olan bir tey varsa, o da, 
tam on bet aün, aç, susuz, deniz 
üzerinde bağlı kalaım... F ırtma· 
farla boğazlaıtım.. Deniz lrutları 
üezrimde acı ıferyatlar ç&ararak 
uçtu. 

Niha1et bayılmıpm... AÇhktan 
ye susuzluktan son derece eziyet 
çektiğim için bayılmam, bakbnada 
hayırh oldu .•• 

itte, ıiz, beni kurtardımz ... ,, 
Lidya, üç hafta kadar, delikan

lıyı adeta tedavi etti. Ona bol yu
murta, yemif yedirdi. Tamam ile 
iki arkadat olmutlardı. Arada 
sırada:, münakaıa,.a lllbafa1orlar-
d M .. ı ·· n1drh. .L-: .a.!---ı. uı uma __ n, __ .._.

7
.u-

hktan bahMdiyorlardı. 

ltte IÖz bu meuaya döldildüiü 
zaman, aralan açılıyordu. Hele 
Türklük bahıi açıldıjı zaman, 
son.~ lc17.J !:tMıracak 2ibi luzıyor
du. 

- Benim milletimin, ırkmım fe 
laketini mucip oldunuz ...• diyerek 
Lidyaya düfDlancaıma bakıyordu. 

Ukin bu muhavereler kapanıp 
da iki insan gibi kartı karııya 
geçtikleri vakit, c:lelikanlmın gü
zelliiine doyamadan seve aeve 
bakııyordu. 

Gözetleme 
Bir aün Lidya, adanın pek uzak 

bir köteıine doğru yalnızca yürü
yordu. Orada IOywıdu. Denize 
girdi. Ymanmağa bqladı. 

Hasan, onun halinden öteden 
beri tüphelinyordu. Kızı, gizlice 
takip etti. 

Aiaçlann arkasma gizlenerek 
gözetledi. 

Hasan, doinuu, Lidyanm kız 
olduğundan fÜphelenmiYordu. Li 
kin onun bir takım eıran olacağı
nı tahmin ediyordu. 

Fakat Anitanın kızı soyunduk
ça, Hızımı evlatlığı hayrete dür 
tü ••• 

Omuzlarına kadar dökülen ıır· 
ma saçlar ..• Kabank ve dik iki 
göiüa... Sülün gibi bir vücut.. 

Haaanm aklı batından gitti: 
- Nasıl oldu da timdiye kadar 

bunun kız olduğunu farkedeme. 
dim. .. • diye kendi kendine tatlı-

.Adetleri, akıama kadar adanm 
muhtelif yerlerinde dolatmak, ak. 
fam üstü tam grup zamanı, en te
pedeki kayalıkta yo1a çılanaktı. 
Biribirlerile irtibatı ancak böyle 
temin ediyorlardı. 

O gün Hasan, kayaların üzeri

Kadın olduğuna bin ~ahit lazımdı. 
Beyaz dişlerini göstererek biri_ 1 

birlerine gülümse:liler. Jkisi de ye· 
mitlerin en güze'lerini koparm·ş, 

ötekini hatrr1ayarak hediye getir· 
mifti. 

Giilüterek bunları yediler. 
Hasan, h · rdenbire: 

- Ben size bir §ey aöyliyece-
ğim .. ·dedi. 

- Ne:!ir? 
- Bir sır ... 
- Kime dair? ..• 
- Size dair. 
Hafifçe, ürpererek önüne hak

tı. Elini derhal, cebindeki yüzüğe 
götürdü: 

Hayır ... YÜzük kendinde sak
lıydı. Eerannm buru.lan fa§ olma
,... imkia yoktu. 

-Söyleyin. •• 
- Siz, kadımmn._ 

GeDÇ kız, birdenbire ayağa 
kalktı. 

- Nereden biliyorsunuz? .. 
- Gözlerimle gerdüm .•. Fakat 

bunda çekinecek bir ıey yok ... Ba
kınız ... Si7!inle ne iyi arkadaşız ... 
.He iyi 88'İniyonız •.• Blllldan sonra 
daha fazla anlatıp u)'Uf&bileceğiz 
demektir ... 

Hasan, uzun uzun anlattı Öy· 
le tatlı konuıuyordu iki, Lidya, bü-

tün vü=u:f ile, t!elibnlıya dcira 
cezbolduğunu hisse:liyordu. 

Fakat: 
"- Jmkinı yok. .. O bir Türk ... 

diye kendisini tut~u ... 
Ha sana fazla cesaret verici bir 

söz -söyleme:!i, bir harekette bu1un 
madı •.. 

Fakat, güze! hava, güzel yemit
ler, tabiatın ortas.:n:'a yapayalnıs 
bir hayat., gençleri; ehediı·en biri
birlerinden uzak tu~bilir mi? 

iki ak§am sonraydı. 
Hasan, Lidyanm yanına, c!aba 

büyük bir do5tlukla yaklqtı. Gen4} 
kızın gözler.inde cı:.:n!s bir tatlddc 
sezdi ... 

Ansızın, iki dudak birleıti.. Bl
ribirlerine sarıldr1ar ... Öpüştüler,, 

Fakat birdenbire Lidya: 
"- Ben sukut mu ediyonım... • 

diye düşündü. _ Bir Türkle öpQf
mek.. Bu, havsalanın a!unayacağı 
bir günahtır ... Hatti. beni emelim 
den vazgeçirmeğe kadar ıürükli
yecek olan bir günab ... 

Oynayan kayalar 
Asabiyetle deliknnlıyı itti, ken

dinden uzakla§brmak ide::li... O 
kadar ,iddetle itti ki, Haıanın eli 
muhtelif kayalara çarptı ve ıırtıı
nı dayadığı kaya cyna~ı. 

(Devamı oar) 

Birinciye bir saat, ikinciye 
bir büyük bisküvi üçüncüye b~r 

uçlu müreı,~tepli kalem 
cam 

Bugünkü balmacamız üşüyen a -j 
yafına geçirmek için çorabını almaya 
giden bir kutup seyyahının yolunu 

Kuponumuzu kesip cevabmru elr. 
1emeyi unutmayınız. Cevap müddeti 
15 gündür. Gecikmeyiniz. 

şaprmasıdır. Hangi yoldan gittiyse -------------
bir ttirlU çorabına kavu~amamıştır. 
Hangi yoldan gitmelidiy ki muradına 1 

kavuşsun. 

Doğru bulanlardan birinciden . 
3 tindiye kadar yuk'ardaki hediyeleri .

1 

miz, 4 tincüdea 200 üncüyt" kadar da 
muhtelif hediyeler Yerilce<ktir. 

HABER 
ÇOCUK SAYI F ASl 

Bilmece kuponu 
21 '-12-9:J:> 

HABER 
Al<$AM POSTAaı 

ıOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf aaresı : ıstanbul HABER 
Yazı ısıerı teıotonu: 2:J872 
ıaare ve ııan •. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Türldgr 

ne tırmanırken, vücudunda bir -----~------aaı~ 

Sene ilk 
6 avlık 
3 avlık 
, avlık 

1400 Kr. 
730 .. 
400 •• 
150 .. 

Ec•«Jı 
2700 Kr. 
1450 .. 
eoo .. 
300 •• 

gariplik hi11etti. Tüyleri kabarı-
yor, vücudu titriyordu: 

- Yoksa onu seviyor muyum?· 
diye düıündü. 

Kayalrklara vardığı zaman, ar-

\ U PtJN 

342 
21 12·935 

kadqmı orada buldu. Bahriyeli ı:..-----------• 
elbiselerini arkı aıkJY.& giymifti. 

iLAN TARiFESi 
T•caret Uanıarının aatwı t2,SO 
Resmi llAnıarın 10 kurustur. 

Salıibi w N•şrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bası/dıgı q~r (V AKIT) matbao11 
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lyi kızlardı. Fai{at onlar da bu dan, dan, fem .... ,, diye fısılda- Gizli içki salonunda aşhyan kavga arasın 
babaları gibi yerli olan her şeye yarak Ariften şikayet ediyordu. 

dudak büküyorlar, anneleri ala- Piyanonun bitmesini bekliyen Tomsonun polis olduğuna hükmettiler: "Hay 
turka bir şarkı söylese kulaklarını genç halayık kapıdan, "yemeğe s 
tıkayıp gülerek kaçıyorlardı. Ha- buyurun,, dedi. ŞU herifin işini çabuk bitirelim•• en 
yatlarının serbest ve mesut olma- Öğleden sonra ikbal Hanım elektrı·kıerı· 50•• ndu•• r 1. '' 
sına rağmen Behirenin içinde bu onu doğru odasına çıkardı, ak§a· 

bir dertti. Belki de biraz aksüla- m.a hazırlanması lazımdı. Dili dön-
mel olarak o™1a yerli an'anelere, 

güzelliklere karşı mübalagalı bir 

temayül uyanmıştı· Seneler keçtik

ce dayısını daha sık ziyaret edi· 

yor, daha uzun kalıyordu. Bilhas

sa mevli'ıtları, alaturka sazlan hiç 

lmçırmazdı. Kökleri ana toprağı

nın en derin mazisinde olan Rabia 

dimağında gayri ihtiyari ona biraz 

sun'i, biraz mukallit kızlarını ha

tırlattı. İçini çekti. 

"Peregrini sizin çok iyi musiki 

bildiğinizi bize geçen akşam an

latıyordu.,, 

düğü kadar Rabiaya Satvet beyin 

yalısında mevlut okumanın 

ehemmiyetini anlatmağa çalıştı. 

"Sof ada bir kız bekliyecek, 
f em. Aptest suyu isterseniz.,, 

Nihayet Rabia yalnız kalmıştı. 

Üst katta denize nazır bir oda. 

Rabia soyunmağa üşendi. Bir ~an
dalye çekti. PPncPrenin önüne 

oturdu. 

Kafes kalkık. Camın ötesi Bo.ğaz 

içi! Odanın üstünde rüzgar ea
çakları, ıu borularını birbirine ka· 

tıyor. Siyah bulut yrğrnlan bir ka
ranlık akıntısı gibi havadan geçi-
yorlar; barut renginde sular azgın 

azgın akıyor; kar§ı yakanın zarif 

krvrmhlarr, nemli ve Wrşunt bir 

duman içinde hayal meral seçili

yar. Kızın gözleri ve kulakları 

bunlan takip ediyor fa'kat kafası 
başka yerde. 

Tomıoin otelin on birinci ka·ı 
tında bir içki salonuna girmişti. 

1 

Nevyorkta içki yasağı çok tiddet · 

liydi. İçkiye alııan zabıta memur· 
ları ancak çok gizli yerlerde içki 

içebiliyorlardı. Bu otel Meksika 
hududuna yakın olduğundan, yük 
ıek kalardan birini içki salonu 
yapmıılardı. Buraya baskın ya
pacak memurlar, alt kattan yuka· 
rıya çıkıncıya kadar, üıt kattak1 

içki salonunda derhal yeni terti· 
bat almıyor ve içkiler duvarlarda· 

ki otomatik dolaplarda saklam· 

yordu. 

Bunun gibi Nevyorkta da otu

zuncu, kırkıncı katlarda birçok iç· 

ki salonları vardı. Burada veri· 

Diye mırıldanırken, garson i· 

kinci viskiyi de çarçabuk getir· 

mi§ ti. 

T omsan etrafındaki masalarda 

oturan adamlardan bir çoğunun 
buraya ilk defa - yağmurdan 

kaçarak - gelmiJ yabancı müş· 

teriler olduğunu §a§kın şaşkın ha· 
kışlarından anlıyordu. 

Garson ikinci viski fincanını 

bırakıp gitti.. Fakat, biraz ötede 

yuvarlak bir masanın etrafında o

turan dört kiıiden birinin ayağına 

takılarak yüz üstü yere düttü ve e-

}indeki tepsinin yerde çıkardığı 

gürültüye herkes kulak kabarttı. 

Garson hiddetle ayağa kalka· 

rak, kendisini yere dütüren adalen içkiler ber.az poraelen çay fin· 
mın kolundan çekti: canlanna konur, müıterilere çay 

§eklinde verilirdi. 

Bir yabancı buraya girdiği za· 

man, herkesin önünde bir çay fin
canı görürdü. 

Tomaon ealona bir liomisyoncu 

- Kör müsün, herif? Ayağını 
hayvan gibi yolun üstüne neden 

uzattın? 

Bu hakareti kolay kolay haz-

nun gırtlağına ıarılmıftr. ' 
Amerikalılar, iki kiti k 

ederken, seyretmesini pek 

ler. Hemen masalar kenara ç 
di .. 

Sirklerde bile nadir 
döğüşlerden biri, bu gizli içki 

lonunun ortasında yapılıyord 

Seyirciler viskilerini mide 

ne yollıyarak, büyük bir ıo 

kanlılıkla döğü§çülere hız 

yorlardı. 

Garson çok kuvvetli bir ad 
benziyordu. 

Hasmını bir yumrukta yere 

virebilecek kadar atik ve b~ce 

li göründüğü halde o derece 2 

yumruklar savuruyor, o kadar 

sılalı hamleler y&pıyordu ki .. 

hayet onun bu beceriksizliği h 
ten birkaç kişinin r.ıüdnhalu 

bile sebep olmuştu. 

Bu &ırada T omson C:a az 

" Ne !kadar zamandır ben Pe
regriniyi dinlemedim , alafranga 

çalmam amma çok severim· Bazan 

bir parmakla eskiden konakta Pe

rogrininin havalarını çr1mrmağa 

çalışırdım., Kalktı, piyanoya gitti. 

Arifin omuzundan eğilerek bir 

pnr.mağile Şopenin bir "noktüm,, 

ünii çıkarmağa çalıştı.,, 

"A ne tuhaf. Arifin cle.nt~naen 

'. ı.!-:h~ı noktürn .. Arif çalıyor. Bir 
· :n evde kabare türkülerinden, 

\ ai!lerden başka bir şey çalındığı 

yok. 

Satvet _]3~.in v,.scn1crı ·t'c· sıtatıyıe gh ıll~ l~tu, Durada ıçkiyi 
metmek istemiyen iri boylu adam dPtı ... n ....... -: • ...J-:-:t-ı: r_ı • 
1:>1rden yerinden fırhyarak garso· yapsın ki, burada bir komisyo 

regrınının ona göre lehli· alenen de içseler, bir §ey yapamaz· -~~~~~~~~~~~~~ sıfatiyle ~turuyor<lu. Kavg 

kan çılcsa bile, müdah:ıle etm 

ne imkan yoklu. Hüviyetini m 

dana koynrsa, buradan geri d 

mesi li\zır.ı dı . 

keli cephesini bugün çok ya dı. Hüviyetini ıaklamağa mec· 

"Siz Pcregrininin talebesi misi 

niz, Hanımefendi?.,, 

"Bizim gençliğimizde Perogrini 

nin talebesi olmak moda idi. Hat

ta bir zaman adamcafiıza aşık ol

duğumu bile zannetmiştim (yan 

gözile ikbal Hamına bakıyor, Ra

biaya göz kırpıyordu). F~~t ak
si he:if musikiye hiç istidadım ol

madığını yüzüme karşı söyledi, be

ni ba~mdan defetti. Ailenin bütün 
ınusiki istidadı bu oğlanda toolnn· 

mış.,, 

kına getirmişlerd i. Son günlerde, 

belki piyanosunu din!emediği, mu. 

siki mübahnselerini işitmediği 

için, Peregriniyi orta yaşlı, buru· 

şuk yüzlü, eski bir dost gibi gör
meğe ah~m:ığa başlamıştı. Halbu 

ki Satvet ~.eyin ycJcnlcri o:m SC\· 

no.tkar Pc:-cı;r:niyi h:ltırlaiı-:tw 

miJer "i. l-:ini her ''ahit sarip bir 
, ·ıd • · · , B' ;:e :ı e ra.ı.n.s·z eaen ac.a.n. ır 

!;e::le evvei'.s~ne ka:ar onun içini 

k:ırıştıran, Percgrininin o kada~ 

ihtir:ı.:;b, kudretle yazaaığı sesl~r. 

alı er ~der, tc.ş!a~ ım kaldırıp mez:ır ı 

]arından cıl:an tayfalar gibi hi\fı 

zasında dola~ıyorfo.r. O kadar ki 

rüzgarın ve suların uğultusunu hiAt.·1f baş~amıştı. Rnbia babası 
le işidemiyor. siiriildüğündenberi ilk defa piya· 

no dinliyordu. Hilminin odasıntla 

3eçen akşamlar birer birer can
landı, Peregrini Şopeni sevmez, 

çnlmak istemezdi. Hilmiyi kızdır
mak için Şopen hakkında ''şe-

keri fazla kaçmış fakat hiç 

tuzu yok.,, derdi. O, da- ı 

h~ ziyade içinde ihtişam olan 

ihtiras olan, (orkestrasyon) u 1:-a

rrnık eserlere düskündü. Arifin . . 
parmaldarı nereden bu eski hayal

leri uyandırmıştı? 

Dalgalar rıhtımı dövüyor, kırrk 

kayaların C'.rasma "fı·ı!; ... Fms,, 

diye dalıp dağıldr!earı hittedili

yor. Rüzeör uluyor f-!ck!i' rn 

f ısl<iyeden fışkıran sul'\rm tntlı 1 

lıü ~nib, dışa:-ıdn~ti vahşi r.henı;e 

kan~ıyordu. ikbal I-lnnım a}a1•1 :ı· 

rmın UCU!'"'l 1:-::ı.s:.ın· k Ib.bian:n rn.· 
nına c~!c1i. 

''S:ıbah::m :ı. 1 .:: ~n:a l«ıda.· h ~ :->I 

"Müslüman olsa da beni alsa .. 11 

dedi. 

Bu adam eski evlere, hazan da 

kızların kalbine musallat olan 

bir tayfa benz:yor. Ondan kurtul

mak için belki ona varmaktan 

ba~lm çare yok· Tevfiği düşünür· 

se belki ondan kurtulur. Filhakika 

babasının Şa:pdaki hayatır.ı ta· 

hayyüle 1:-aşlayın=a içine biraz 
siikfınet geldi. Kalktı su istedi. 

Abdest aldı. ikindi namazını kıldı 

Ondan sonra gene sandalyesinde, 

eller'ni dizlerine vurarak doğum 

neşidcsinin ilk satırlarını zihnin· 

de hazırladı. Majeur makamlar· 

dan geçen, melodilerinde insani 

bir ~evk terenniim eden dinamik 

kr dir bir doğum neşidesi başlam:ı

Cl !3·•,dı. Pcreger:ninin ne kadarı 

tcs·r: o:du[:ur.u ~üşün:rcdi bile. 

( Deı-a:nı var, ı 

burdu. 
Garson, yeni ıelen müşteriye 

sordu: 
- Buraya i lk defa ıeliyorsu· 

nuz galiba .•. ? 
- Nereden anladın?! 

- içki işareti vermediniz .. Çav 
mı içmek istiyorsunuz yoksa? ... 

- Hayır .• Hayır .. Çok üşüdüm 
Yağmur altında kaldık .. Islandık. . 

tik önce bana bir viski. Çay ve 
kahvaltıyı sonra getirirsin! 

Garson yeni müşteriyi gözü· 

nün ucu ile süzerek kayboldu .. 

Salonda elliye yakın müşteri 1 
vardı. Bunların bir kısmı To~son 

Toms:m, bu ~r:.c'a, kapının 

nünde konusan iki kişiye ku 

verdi: 
''- Ne soğuk kan] l h'!rif . 

rinden bile k!mıld~madı.,, 

"- Me,hur polislerin 
öyledir.,, 

"-Polis olduğundan emin 

sin?,, 

"- Şüph~:ıiz .. Polis 

herkes gibi ayağa kalkarak ıey 

derdi.,, 

gibi, buraya yoğmurdan kaçarak Küçüklüğünde zamanın crı ml'şlıur 
ge~mitlerdi. •inema artisti olan Crl.-i Kuğan bir 

'·- O halde a§ağıdaki ad 

lar da polis desene? .. ,, 

Garson biraz sonra, çay barda- kaç gün cvı·cl sinema vıldı:larrndwı 
ğı içinde getirdiği viskiyi yeni Beti Grablc ile nişanlanmı~tır. 

müşterinin önüne koydu: Ceki füığan yirmi bi .. yaşına yeni 

"- Elbette... Belli ki bura 

bir baskın yapmıya ae!mişler" 

"- Öyle ise hemen ite baı!ı 

lım.. llk önce sen elektrikleri ıö _ Arkadaşlarınız niçin alt kat· basmış t'e çocukluğunrfo kazandıjjı 
ta kaldılar? scrı·C'le bu suretle rnsisi: salı ip ol mu~ dür! Döğüşçülere de 

- Arkadaşlarım mı?! Ha .. On· tur, Kene/isi rc.c:imd" ni~nrılısilc l>crn. 

larla yolda tanıttım. Bana yemek bcrdir. 

dursunlar!,, 
( De;vamı var 

salonuna gireceklerini söylemiş· ---------------

lerdi. Herhalde karınları benden m 
çok acıkmış olmalı. Haydi sen · 

bana bir viski daha getir.. Bira:z 

sonra da soğuk sucukla sıcak bir 

ıınıııım~~m:rn~ır1ııııı~~~Fl! 
ı ı ~ııııılıımıillmıllillıı~~ın~~;~!! 

çay .. 
Garson gene gözünün ucu ile 

T omsonu manalı bir bakışla süze· 
rek uzaklaştı. 

Tomson Jüpheye dü~müştü ... 
1 

Garson kendisine neuen bu ka· 
dar manalı bakıyordu? 

- Keşki ben de yc:;nek ısalo· 

nunda kalsaydım .. Bu herifler b~ ,
1 nim kim olduğumu tanırlar ve u· 
1 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
üyü Piyangosu 

Büyük ikramiyesi (500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, n0.000, 40.()00 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, t0.000 
liralık ikramiyelerle (üç) a de t 100.000 

Urahk müld.\fat vardır. 

Keşide: Yılbaşı f{e cesi qapılacaktır 
8i etler: ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) lir alı ktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a'ını~. 

:ı:~ime çullanırlarsa, halim har"p·ııı:~ıılll ıl1l~li:1~1!l~l·!111~1;1'l!ı·1~1;ı~ı1'li~lıı1~ı~~ııtlı:11ı;11:11'~lıl1111 1l11ı:·~ıl~ıll~tl ' . ıl~~ıılfıllJ~I. 
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'Model kadın - Benim ıaJıtden 
>tıtndmi ga[J(lCağımzı evvelden neye 
tiluıemediniz 1. 

"caparrD ve 'fFaıreR 
~gıı~~ kavga ediyorlardı. Ka 

dm bir aralık §öyle dedi: 
<: 

- Ne desen nafile ... Evlenme-

den evvel benim pefimde dolli§an 
ae,din. ben değil ki ... Mademki be 

lenmiyonun benimle ne diye ev

lendin? 
kocaıı cevabı yerleıtirdi: 

- Kapan farenin pe§inden koş· 

~ama yine onu yakalar f 

Parasızlıktan tikayet ediyordu. 

Bir aralık: 

- Ah! dedi. Hiç olmazsa bir 

piyango biletim olaaydı ... 

_:: Büyük ikramiye için tabii.? 

- Hayır satmak için! 

suannır=n ceyabo J 
Bahçesinde çok nadide bir a· 

ğaçta yetişen ve görühnemit de
recede büyük olan iki inciri uşağı 

ile bir ahbabına göndermiıti. Uşak 
yolda dayananuyarak incirlerdeh 
birini yedi. 

Utak geri kalan inciri ve efen· 

disinin verdiği mektubu götürdü. 
Ahbap, mektupta iki incir diye 

yazıldığı halde ortada bir tek in· 
cir görünce !ordu: 

- Öteki inciri nasıl yokettin? 

U~k öteki inciri derhal abp 
yiyerek cevap verdi' 

- lıte böyle! 

- :A kancığım gene ml zecr1 ted.. 
birleri. 

/ •1 ,, ~ ~ 

. ·.ıc.. \ 
Ev aahibl - Müsaade etlersinlz si zl. lkaz edeyim. Delnıeğ_e u4raıtı,,.n.u , 

şey kasa değil, buz dolabıdır.! 

GeDDınıBDlk koz 
Karı koca konuıuyorlardı. Er

kek sordu: 
- Bay Alimetle evlenmezse mi

rasımdan mahrum edeceği.mi kızı· 
ma söyledin mi? 

- Hayır! Bay Ahmede ıöy~· 
dim kafi! 

- Levhayı asacağınuz yerin in ~ 
tthabını sana bıraktım karıcığım, leJI 

çaktığım çlt'ilerden birini ıeç1 6te1d. 
l~rlni sökeyim! 

Demek teG=nDDlkell 
nmnş'? 

Hasta, Doktor muayenesini li'4 
tirdikten sonra, cüzdanını çıkara· 

rak sordu: 

- Borcum ne kadar doktor?. j 
- Bet lira! 
Hasta içini çekti: 

- Sen yenisin, usullerlöğren: Yirml beş kuruş 

bahşiş verirlerse, "gene bekleriz efendim!,, on kuruş 
verirlerse "teşekkür ederim,, demeli, beı kuruş verenleri 
şöyle bir süzmelidir I 

- Demek hastalık ı>enim sanClr 
Katibe - Gene konuıuyor ses geliyor. Muh<Were ğımdan daha tehlikeli İtnİI 1., 

Mahkemede 
Avukat mahkemede, katilden 

suçlu birisini müdafaa ediyordu. 
Müdafaayı o kadar, o kadar; canlı 
yaptı ki maznun hıçkırarak ağla· 
mağa başladı: 

- Demek ben bu kadar betbaht:: 
mışım ha? 

KCıırlk 
Kan koca arcuında: 

bu kadar uzun sürdüğüne göre lrerhalde metresile ko· 
nuıuyor olmalı. Böyle zamanda bu ticaret meselesi o. 

• lam.mı/. l 

Soğuk dlYlşU 
Açı•k göz çocuk mahalle bak~ 

kalına gitti: 
- Babam selam söyledi, size 

olan borcunu ödemek istiyor .• 
Bakkal sevindi: 
-·Teşekkür ederim yavrum, 

al sana bir çikolata vereyim. 
Çocuk çukulatayı aldıktan sonra 

sözünü tamamladı: 

- Bana bu ıene yeni Elir kürk 

almıyacak mısın? hep eıki kürkü· ~-L~~~~fi~~~~-~ 
mü mü kullanacağım? 

- Fakat parası olmadığı için 
timdilik veremiyecek ! 

~allilçeye 'l'caışl 
Karı koca arasında: 

Bırsu (E,ı ıahlbi kadına aoğru - Tabii, kürkün asıl aahibi ını-
'""eyı uzatarak) -Eller yukanl rulup ölünceye kadar hep onu kal· 

Kadın - Çocuklara papağamn 
yanında küfretnu!, öğrenip tekrar e. 
der. Çocuktan lçeriki odaya al da 
orada payla! 

Kadın - Dünyanın en ahmal.: 
hayvanı galiba koyun değil mi? 

l(adın marn'toğo 
Kadın - Sen beni artık sevmi

toraun ! 
Erkek - Ne münasebet canım 

Lillkis bayılıyorum r 
kadın - İmkanı yok! Zevk sa 

hn,i bir adam, mantosu geçen se
tlenin modasına göre olan bir ka· 
dttıı sevemez ! 

Ona g@ıre 
hava lh©ş R 

l
• - Para ııkmtııı çekiyorsun ga · 
lJ>a? 

- Yok canım, vaziyetim pek 
~~na defli. .. Sıkıntı çeken benim a · 
·~takhlar ! 

t 

~~ * 

lanmadı mı? 

- Vçümüz birden bu iiç kardeşle evlenirsek iyi olacak galiba?. 
Tabii, Mglece üçümüzün birden blr kaynanası olacak/ 

Erkek- Evet kuzucuğum! 

Dstlfa ı 
Eğer patronum sözünü geri al· 

mazsa bu akşam itimden istifa ede 
ceğim. 

- Patron ne söylemitti? 
- Seni kovuyorum dedi! 

~lYI ~ef<eır '\CaDDI 
vaırmoşi 

- Ayşe, gene bir bardak kırdm 
galiba? 

- Evet bayan, ama bu sefer 
taliim varmıı, bardak iki parça ol
du! 

- Buna tali mi diyorsun? 
- Tabii ! Parça parça olsaydı 

yeri süpürmek lazım gelecekti! 
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Teşekkür 
Kardeşim veznedar Hüseyin Hüs.. 

nünün feci 3.kibeti dolayısile cenaze -
sine iştirak eden ve bu münasebetle 
bizimle ayni derecede teessür doymuş 
olan bilcümle akraba ve ahbaba son. 
suz teşekkürlerimi bildiririm. 

Kardeşi Eğinli Dr. Zeld 

Veni neşriyat 
Polikilinlk 

Poliklinik aylık Tıp mecmuasının 
üçüncü yıl, 6 ıncı nümarası çıkmıştır. 

Her zamanki gibi çok kıymetli 

tıbbi yazılarla ~ıkan bu değerli Tıp 

mecmuasını bütün doktorlara tal·siye 
ederiz. 

Davet 
Ankara Liselerinden yetişenler 

Cemiyeti Umumi katipliğinden: 
Ulu Önder Atatürk'ün Ankaraya 

ayak bastığının yıldönümünü kutla
mak Uzerc 27 Ilirincikanun 935 cuma 
.!Unil saat 15 de Cağaloğlundaki Hal
levi salonunda toplanılaraktrr. 

Bu bUyük günün layık olduğu 

veçhlle yaşatılma..c:;ı için bütün arka -
daşların ve arzu eden kardeşlerimizin 
gelmeleri rka olunur. 

( Baştara/ı 1 incide) ( 
Şöyle olur ,yaparlar; böyle olur, 

yaparlar. 
Ondan sonra nutuklar: 
"Bulagristan .• Esaret zincirleri .• 

kaybolan, gazbeailen hakknnız ... 
Y aıasm... Kahrolsun... Y apaca
ğız ... Edeceğiz ... Y apmahyız ••. ,, 

Bir taraftan da bando muzıka· 
lan: 

- Zırta ! Zırta ! diye bu nutuk
lara tempo tutmakta devam eder
ler 

Bunlara o kadar alııtık ki her 
hangi bir gün bir Bulgar gazete
sinde Türkiyenin aleyhinde gerek 
maalen ve gerek manen bir yazı 
görmediğimiz zaman haY.ret edi
yoruz. 

Fakat, asıl kalbimizi deşen şey 
bu değildir. 

Olur a, herifçi oğlu bu. istedi
ğini aoyler, iııtediğıni bağırır7 is· 
tediğini haykırır. istediği kadar 
resmi geçitler yapar. Buna kim 
kantabilir? 

Fakat, gene dediğimiz gibi asıl 
kalbimizi deten fey bu değildir. 

Aııl kalbimizi deten ve bize do
kunan şey Türklük aleyhinde ko
parılan bu yaygaralara Bulgar 
yahudilerinin de büyük bir gayret· 
keılikle tuttuklan tempodur. Bu 
insana çok dokunuyor. 

Bulgarlar bir resmi geçit yap· 
salar, en ön safları göğüslerile 
birlikte karınlarını da meydana 
çıkararak yürüyen yahudiler ifgal 
ederler. 

Sakat bir eskici yahudi görse
niz, f Üpheli bir macerada aldığı 
yarasını göstererek Edimede Türk 
lere kaqı harp ederken yaralan· 
dığıııı söyler. 

Türklük aleyhinde bir toplantı 
yapılsa söz söyJiyenler arasında 
muhakkak birkaç da yahudiye 
rastgelirsiniz. 

Kendi aralarında sırf efendile· 
rine yaranmak için yırtına yırtma 
yapbklan toplantılar bu hesaba 
dahil değildir. 

işte asıl kalbimizi lianatan şey 
budur. Yahudiler bütün tarih im
tidadınca Çarlık Rusyasmda, la· 
panyada, Almanyada, Avrupanın 
birçok §ehirlerinde ve dünyanın 
hemen hemen her tarafında muh· 
telif zamanlarda ağır tahkirlere 
ve katliamlara uğramqlardır. 

Yalnız Türkiye bunlardan ha
riç kalmı§tır. O, ezeli asaletini gös 
termit, ve her zaman bu gibi şey· 
lerin dıtında kalmıt, memleketin
de yerleşen ve memleketine gelen 
yahudilere büyük misafirperverli· 
ğini göstermiştir. 

Fakat, buna rağmen yüz sene· 
den bile daha az bir zaman evvel 
TürkiY:enin toprakları olan Bulga-

ristanda yaıayan bugünkü nankör 
yahudiler babalarının minnet bor
cunu §İmdi bize kartı küfürler 

filminde mutlaka görünüz. naveten: Uenkli bir SlLLY SENFONİ 

NOEL GECESİ Ye Paramount JURNAL 

savurar~ ödemeğeçalıpyorla~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ne hazin, ne acı, ne ağlanacak lı 
bir mesele... Ş E R 1 F 

Fakat Bulgar yahu dil eri bugün 
değilse yarın, yann değilse öbür
gün Bulgaristanda aleyhlerinde 
doğacak olan cereyanı unutma. 

M U H i D D i N Targan 
• 

KONSERi 
sınlar. A•manyanın tuttuğu oylu Vjyolonsel ve ud 

- 6 Kinunusani pazartesi aksamı saat 21 de 
takip etmekte olan Bulgarlar çok FRANSIZ TİYATROSUNDA 
~ği~~h•~~~war~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yabudilerin aleyhinde icraata gi· -
ri§eceklerdir. Çocuklar için 

Bakalım o vakit takenazi, lza-
yeni 

kof eftndile: ne• ha!tedecekl~r? MUSAB AKAMIZ 
Bulgaristan muhabirimizden 

almıt olduğumuz bir mektupta 
§unlar yazılıyor: 

Gecen eece, Snf.ua..1-L: 1.n
T. Hertsel) namındaki milli ya· 

Çocuk haftası ilavemizin 4 üncO 
sayfasında neşrettiöimiz fotoörafJal 
arasınaa arRaaaşıannız var mıdır? 

hudi evinde, Siyonist yahudi cemi. 
yeti bir toplantı yaparak Eli Al
f andari Eskinazi isimli bir yahudi 

isimleri nedir? Hangi mekteptedlrler1 

konferans verdi. 
Konferansın mevzuu (Türk ha

kimiyeti altında SofY.a yahudileri· 
nin tarihi) idi. 

Konf er anıta söylenmit olan söz 
lerden bazılarını aynen aıağıya 
yazıyorum. 

"Evliya Çelebi, Sofya yahudile
rinin piı olduklannı söy'lemiştir.,, 

"Bulgaristanda lııadan bir asır 
önce de yahudiler yafamakta idi
leT, Bulgaristan yahudilerinin ta
rihi, Balkan yarım adası tarihidir,. 

"Türk esareti albnda yaşarlar
ken yahudilere terakki etmek im
kanı verilmemiıtir.,, 

"Türk hakimiyeti altmda yahu· 
diler fazlalaımamış azalmıf, ezil
mit, tazyik edilmittir.,, 

"Sof aydaki hamamın nihayetin· 
de (Gealato) denilen bir yer var
ını§, yahudiler, Türklerden korku
larından, bu yere toplanmıılar, ve 
buradan katiyen dışarı çıkmamak 
ta imişler.,, 

"D. lzakof isminde bir yahudi 
çıkmıt o zaman Türklerin bu iş
kencesine tahammül edemiyerek 
isyan etmİ§ ve yahudileri (Geala· 
to) namı verilen kale gibi bir yer· 
den kurtarmış,,. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 ıo 11 12 

Bugün, HABER - Çocuk haf -
tasının küçük okuyucuları için yep _ 
yeni bir müsabaka. açıyoruz. 

Bugünkü çocuk haftası ilavemi~ 

zin 4 üncü sayfacunda neşrettiğimiz 

resimler, çocuk haftasının okuyucu • 
!arıdır. Ve hepsi de tstanbulun dört 
bir tarafına yayılmış muhtelif mek _ 
teplerdendir. İsimlerini yazmıyoruz. 

Küçük okuyucularımız bu fotoğraf -
lara dikkatle bakarlarsa helki kendi 
mekteplerinde okuyan Yeya tanıdığı 

olan bir arkada~larını fanıyacaklar -
dır. lşte tanıdığı olanlar, bildikltri ar. 
kadaşlarının isimlerini, hangi meJdep. 

ordusu Sofyayı terkederken ya· 
hudiler bir cephaneliği yakmı,lar , 

silahlanmıılar ve bu şehri hıristi-
1 

yanlara tertemiz teslim etmiıler.,. 

"General Gurkoyu Sof yaya gi- ; 
rerken ilk önce yahudiJer istikbal 
etmiflerdir.,, 

"Bulgaristanm istiklali, yalnız 
B1,1lgarların değil, yahudilerinde 
hürriyete kavuşmalarına sebep 
olmuttur ! ,, 

Yahudilerin verdiği bu kônf e· 
rans belli batlı Bulgarca gazete-

"Yahudiler yeniçerilere çocuk· 
larını vermeğe mecbur edilmekte 
• • 1 lerde baıılmıı, ve belki de ecnebi ımıı er.,, 

"Yahudiler angariye itlemekte, gazetelerine de gönderilmiştir. Ya 

Sofya hıriıtiyanları ise, Türklere hudiler aleyhimize dütmanca pro
nisbetle, o zaman iki katlı ver- pagandalar yapmaktadırlar. 

giye tabi tutulmakta imişler.,, Bir Türk genel feci 
''Türk ordus~ ~ofya:,ı terkeder- bir şekilde öldilrilldil 

ken Sofya ıehrının Turkler tara· 
f ından yakılıp yıkılmasına yahu· Rusçuk, 19 (Özel) - Şimdik; 
diler mani olmuılardır.,, adı lzvenorski olan eski Balpınar 

"Yahu diler o zaman, Sofyada kazasının Güvece köyünde bir 

te okuduklarını, hangi sınıfta old~ 
Jarını bize bildirirlerse kendile 
muhtelif hediyeler "·ereceğiz. Yalıt 
bu rnüsabakamıza iştirak edebilD1 
için yarından sonraki yani pazart 
günkü HABER gazetesinin başl 
yanında hulacakları kuponu cevap! 
rına ekliyerek göndermelidirler So 
ra da neşredilen (12) reıo;imden tartıl 
dıklarr, yukariki ceh·eJin hangi nı11 
maralı yerine rastlıyorsa o numarB 
da görünür bir şekil de ) azma t.dıl' 
lar; ki tetkik edebilelim. 

Uize ı·esmini gönderip de çoc:A 
haftasının bu müsabakasında neşrt 
dilecek olan okuyucularımıza ayrı 

hediyeler n~receğimiz ic;in yuı.ar 

resimler arasında fotoğraflan bul 
nanlar cumartesi günleri öğled 
sonra idarchanernize gelip hediyl'lt 
rini alabilirler. 

Paznrtcsi günkü nüshatnızı 
kuponu kesmeyi unutmayınız. 

müştür. 

Yirmi yatında ve bir aileı> 
tek evladı olan bu genç, birkaç 
kadqiyle birlikte bir evdt> 
vakte kadar oturup konuıtuk 

sonra oradan ayrılarak evinin 
lunu tutmuf. Yolda gece bekçi!' 
yapan karakollarla kartılatmıt 
onlarla da biraz konustuktan 
ra tekrar yoluna devam etmiı. 

Fakat zavallı genç tam evi 
kapısına vardığı zaman yan tar 
ta.n atılan meçhul bir kurtun 
böğründen girerek sol böğründ 
çıkmıt ve betbaht genci kanlat 
çinde yere yıkmıtlır. 

Zavallı delikanlı aldığı bu 
ra neticesinde ancak daha iki 
at yaşıyabiJmiş ve ölmezden Ö 

yolda karakollardan batka hiç 
kimseye tesadüf etmediğini ıö'! 
miştir. , 

Tahkikat devam etmekted, 
Katillerin bulunduklarına dair ~ 

4000, hıristiyanlar 8000 imi§. Türk Türk genci feci surette öldürül- bir haber gelmemiftir. 
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KiPURA 
• Amerikan 
reJDs&rDerını 
pek şaşırttı? 
Lehli muıanni ve aktör Jan 

Kipura'yı Amerikaya çağıran ıi· 
nema lmmpanyaıı bu ite çok pİf
man olmuş ıibi görünmektedir. 
Çünkü Jan Kipura film çevrilir· 
ken müthit aksilikler yapmakta, 
reji.örün ıözlerine kulak asma
maktadır. 

Artiıtin huyzusluğu daha filme 
batlanmadan evvel kendini göı· 
termiftir. Jan Kipul'a, Amerika· 
daki ilk filminde Amerikalı ımct· 
bur muganniye Gladis s,•::- -.,rt. 
hout ile beraber oynamat~. zı 
olmamış, ısrarlar karııemda ka· 
bul etmekten batka çare göreme
yince de: 

"- Peki! demittir, istediğiniz 
artiıtle beraber oyna:nağı kabul 
ediyorum. Fakat haber vereyim ki 
ıeıim çok kuvvetlidir, mikrofonla
rınız bozulursa karıtmam !,, 
Bu vaziyette filmin pek yavq 
ilerlediğini ıöylemeğe lüzum yok ı 
sanırız! 

[Küçük haberler 1 
* Gelecek nisanda Marlen Dit· 

rih Londraya giderek rejisör Alek
ıandr Korda hesabına bir film ~ 

'Jna Merlıel ıık bir elbüe ii · virecektir. 

•• Kontınantaı ,, 
yıldızı 

çlrkanıeştl 1 
~IOr Rogerı aon çevirdiii 
·~rden biri olan "T.a ken'1i.ail,, 
jl~inde kendiıinden çok daha 

az tan!llmıt stistlerle oynayarak 
bir:nci rolü almıtıtr. 

Bu filmde Ginıer Rogerı met
lıuı; bir sinema yıldızı rolünü oynu 

* Cin Parker Londradan Hol: 
vuda dönmüttür. 

* Liyonel Barrimur geçen gün, 
sinema hayatına ıiriıinin yirmi 
beıinci yıklönümünü kutlulamııtır * Moris Şovalye ge!ecek ay 
Londrada "Snıili 1eneri,, adlı 
bir film çevinneğe baılayacaktrr. 
Umumi harpten evvelki Parise 

1 
dair olan bu filmden ıonra Şoval
ye Pariıte bir fihn yapacaktır. 

70r. Bu 1ıldız her yerde tanm· * Franaada rejisör Guton Ru· 
tDaktan o kadar bzemititr ki niha de, "Harp facialarına kartı halkı 
7et iğreti dişler, ıiyah takma taç koruma birliği,, hesabına hava 
talruak çirkin bir kadın tekline tehlikesine dair b;r film hazırla-
giriyor. maktadır. Filmin adı "Medeni 

Bir atk maceraıile lilm b~tiyor. yet!,, dir. 

* Franaız operet •e ainema 
yıldızı Meg__~iye Fran .. ,--: 
ıazetecilerincJen •e ıc Auto,, ~'-~ . 
teıi idare 1_!~. Morla Gode ile 
evlenmiıtir. * Reji.ör W!i Font Alman
-·:.ıda Renate llG!Jer, Adolf Volıl
? : ük ve Jenni Jugo ile '~om•na,, 
adlı bir film yapmaktadD'. * .An.llarding Lonclrada bu,tik 
bir film çevirecektir. Amerikalı 
i.rtiat fnı,ünlerde I:ondraya gide
cektir. * Beraber yapmakta c:duklan 
"Filoyu takip ediniz,, filminden 
aonra Ginger Rogerı ile FrCCI /u
taire gene birlikte ''Dana et
miyeceğim l,, adlı bir film yapa
caklardır. * 1935 ıeneıinin i ll( dokuz ayı 
zarf mda Holivutta küçük rol alan 
artistlerle figüranlara iki buçuk 
milyon Türk lirası ücret ödenmİf
tir. * Şimdi dünyanın en methur 
ıinema artistlerinden l: iri olan 
Fred Aataire Hol:vutta bir sinema 
kumpanyasına müracaat ederek 
aktörlüie ta'ip olduiu uman 
tecrübe için kendisine bir kaç 
metrelik bir film çevrilmiı, aonra 
töyle bir fit ile bu film dosyaya 
konmuttu: "Hafifçe çıplak batlı ... 
Sea pek fena değil ••• Danı da bili· 
yor.,, * Komik Harold Loyd ıimdiye 
kadar yapbiı bütün filmlerde 
gözlükle oynamıfb. Çevirmeie 
hazırlandıiı yeni filmde ise ıöz· 
~aüz bir rol alacaktır. Artist bu 
filmde iki ayn rol yapaaık, b:rin· 
de her zaman görmeie alı~~ıiımız 

M adlen Karol 
· gibi ıözlüldü aörünecek, ikinci

sinde i1e ıazlübüz olacaktır. 

.. .. .. . . 
Son ıünlerin en meıliın yıllalann4an oiri olan Ginger Rogen 

Son lilimlerind• 6irinde 

.eçenlne 7inni bir )'GflllG girerek , ,oca1rluğunda luuantlıfı 
paralan uaiainin elinden alan Celıi Krıgan ramini gördüfii
nm ha smel lıma nifanlamlL Celıl ~an'ın daha eooel gene 
6ir ainemcı 1fltlm olan Tobi Vinl' ile eoleneeefi 86yleni7or41L f 
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Taksim - Yenimahalle ve Taksim - Trabya arasında itliyen 
otobüslerin kış tarifesidir. 

~aksimden Yenimahalleye 

Saat Dakika 

6 30 
7 30 
8 30 

30 
30 
30 
30 
30 

Taksimden Tarabya 
Saat Dal<ika 

7 30 
8 30 
9 30 

10 30 
12 00 
13 30 
14 30 
15 30 
16 30 
17 30 
18 30 

ı 19 30 
' 20 ; 30' 

9 
10 
11 
12 
13. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 

J 
00 ı 
30 

Bu saatlerde Y eniköy ve Yeni Ma. 
postaları bir arada bir araba ile 
yapılacaktır. 

Y eni~leden Taksime Yeniköyden Taksime 
Snat Dakika Saat Dakika 

6 40 6 10 
7 20 7 30 
7 50 8 30 

8 20 9 30 
9 ()() 10 45 

9 40 12 00 
10 20 12 50 

11 10 ıs 00 
12 00 15 20 
13 00 16 30 
13 50 ' 17 40 
14 35 18 30 
15 30 19 .30 
16 ' 30 

.... 
17 30 
18 30 
19 30 

Yeniköyle Büyükdere ara&m daki yolun açıldığında değittiri1 
mek ve 1 - 12 - 935 tarihinden 1 Nisan 936 'tarihine kadar mute-
ber olmak üzere kı§ mevıııimine mahsus tarifedir. (8.) (8010) 

111:::.-:::u:a::::n...m:c:nmımmuil\lalDml:I ' 

I! Dik at ediniz 111 
H Erkek r:e kadıu farkı olmıyarak i! 

l
a Ademi iktidar, dermansızlık il 

ve heJgevşekliğinJzi tedavi et- :i 
mekte ilmidiniz kesildise, ya :; 

fi G ı an do ~ta ~ · ~ı:ı ~ il 
5! kullanınız yahut ilaç kullanmaktan & q vazge~iniz. · · 
ic Tiirkiye acentası: ZAMAN · 
ri Ecz:ı deposu, IstanbuJ. Her eczaneli de 200 kuruşa satılır. İki tertibi 
d mathlp neticeyi verir. 

ii
:: Ste. HOR/JlONA A.G. 

Berlin - ,,f.lw.nagM 
D · Doktorlara: Hastalan Uzerln-
G de tesirini tecrübe için niimu.. 1 
Ü nelik talep üzerine meccanen gön-• e derilir. i 
unm;m•am •·w :c::1=caıA1**C,,.,.., 

ZAYI -Tatbik ,aıühürümü kay - D · tıt 
bettim. na mühürle verıımiş hiç üşkünler Evi Direk u.rlüğiinden ı 
bir ~n~d~~ ve taahhüdüm. . ~okt.ur. 

1 
~tuz liraya kadar' ücret verilm~k üzere Sütnineye ihtiyaç vu-

Yenı muhur kazdırdrm, eskısının hük_ · d l t kl"l · · ·· t.:!'"' o·· k·• 1 · d. kt·' 1·· ..... ·· ti il kt ır. s e ı erın nemen uş un er evı ıre or ugune muracaa arL 
m yo ur. ~ . !' , • · ~ 

imar bankasında SülfJJ.man "' ·: ., • . .. (7993) 

Taksitle 
Manto ve tayyör 

ve roblar ., ·'· .. 

' 

İstanbu·ı Deniz Levazımı Satınalma . ~· 
.: ._. ··ı: Ko.misyonu İlanları . 

En son moda kumaş .va ~o7., 
dallerle giyinmek l•tayen' 
zevki aallm Sultanhamamın· 
da Camcıba,ı harunda birinci 
katla bir numaralı Leman 
Hanımın Şermin terzihane· 

Kilo / Cin•i .. 'I·· :' Tihmin Bd: M. Teminat EkSiltme günü Saati 
10000 Süt · 1200 Lira 90 Lira 30/B. Kinun/935 14· 

Pazartesi. 
· Ekmek · 5446,08 ,, 408 L. 46 Kr. 24/ B. Kinun/935 14· · 

sini şerellendlrslnler. Salı · 
Heybeliad·adaki Deniz Harp mektebi ve lisesi ihtiyacı i~in 13~ 

Gayri menkul açık arttırma ilanı Birinci kanun/ 935 df! ekmek ve 17/ Birnici kanun/935 de süt için. ya• 
lstanbul üçüncü icra memurluğun_ ·;pdan ek\iltmelere istekli çıkmadığından bu maddelerin yukarda ya-

dan0: . • . k f f ;ft~ 11 :zıh tarihlerin: hizasm.da gösterilen saatlerde açık eksiltmeleri y~idea 
ç yemınll ehlı vu u tara lnU<ıJ' · ı ·-· .. · · · 

ta 2"'1!1\ li '~- '"t ... .: . .'1.d· ir ·
0 

~yapdacaktır. · ıb.u ıg.un ve sa.atte ya~ılı temmat makbuz veya mektUp-mamrna. OU\I ra ıuYJl!c wıa - v • · 
ıu~ ~ . . ", 

1 
· latl~,~ ak" "' onıiuoıı lııı~anhğuıa ı;q: ~ :ı 

d~ nut~atfesmrır;] . ı:~ ' ... ~ . ""' ,. ~Jım.J~ff)~~~ .. l~I ıli:~ ~\\.:ıı: ~.ı:::ıd 
kağınd.ıi eski 80 ve yeni tll etrer ~ · .. ..:..; _.........., _ __,,, _________ __.._ ____ ...;;..._ ___ ~--.,..;;.---. 

No.- ile murakkam bir bap haneniiı. m .. ı~...--.----------~ lllİ•••---------
sıf hissesi ilan tarihincJen itibaren 30 
gün müddtıtle açık arttırma~ kon -
muştur. He:rti. umumiyesi: 132 m(\tre 
murabbaı olup bundan 94 metr\! mu· .: 
rabbaı bina ve kalanı baJ:ıçe,dir. · • · 

_ Bir y~·rasc;ı ~·. 
Bir. kı~a .. aşık -Oldu 

Evsafı: Bodrum katı ile birlikte üç Yakın.da kitap halinde 

Göz Hekimi 
Dr. · Şükrü Ertan , . 

Sabwi, Ankara caddesi No. 60 

l'elefon:. 22566 
' 

Salı gÜnleri meccanendir.. , .. kat olup cephesinde sarnı~ ve bahçe " çlluyor 
kısmında açık tarasa ve bahçesinde ._ ___________ .... 'iıııil-••-llİl•ı•-•-Iİlll-.. 
müşterek kuyusu olan kargir hane 
bodrum katı zemini taş döşeli çüte 
mermer bulaşık ayrıca mermer des - ' '· 
tegih ve sahrnıcı havi mutfak ve mer 
mer tekneli üzerinde odunluk ve kö .
mür1ilk ve zemin katı ınermer döşeli 
bir mutfak bir sofa üzerinde üç o • 
da ve bir hela ve birinci kat ise cama~ 
kAnla ayrrlmış bir sofa üzerinde dört 
oda bir hela olup çatı kati dahi tavan 
arası olup bir oda ve iki sandck: oda
sından ibarettir. Hava gazı ve elektrik 
tesisatı mevcuttur. Talip, olan.lann 
kıymet~ muhammenenin~i'o .7/J n_is'be -
tinde. pey akçası ve yahut 'milli banka 
mektubu vermeleri 18.zımcİır. Birinci 

.... 
• .. 7.11 • 

+ • 

açık arttırma 23 kanunusani 936 tari- • , 
hine tesadüf eden perşembe günü sa· 
at 14 den on altı'. arasında dairede ya._ 
pılacak ve kryıneti muhammenenin % 
75 ini bulmadığı takdirde 15 gün da
ha uzatılarak ikinci açxk. arttırma 10 
şubat 936 tarihine tesadüf eden pa -
zartesi günü saat 14 den. on altı ar~
smda yine dairede yapılacaktır. Hak· 
lan tapu sicilli ile sabit·olnnyan· ipo· 
tekli alacaklılarla diğer alakadarla .. 
rın ve irtüak hakkı sahiplerinin bu • . .-
haklarını ' 'e hususile faiz ve masatife, ' ~ 

euına günii daireye ·talik olunan açık '., 
~rttırma şartnamesini okuıa,bilecek -
leri ilan olunur. 

··:; ~· . ~ ,, .,. .. ~ 
• J. ,_; 

~ Tl!J Q K iVS: 

... l 1 Ri:\A-r 
.· BAN .KA5l 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl4AT-ı;D~Q ~ 
~- . -
' 

• .. 
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Çikolata s.atı·şları 
yarı yarıya azaldı 

. i· Halk acaba çikolatadan bıktı mı? i•: 
• 

Çikolata fabrikatörlerine göre 
''Hayır! Fiatıar arttı ve kakao 

gelnıiyor dfl ondan ... ,, 
Afrikadaki altın sahilden gelir 
Fakat takas d'?layııile o memle -
ket ile hiç ticaretimiz \llmadığm· 

- Bu, kakao çekirdeklerini ka 
vumııya yarıye.n alettir. 

Balık pazarının karı§ık sokak. 
larmda dolqrrken, yerini tarif 
etı:İıeai kabil olmıyan dar bir yer· 
de önümüze büyükçe bir bina çık
tı. Geçen bir hamala sorduk: 

- Crıolanta fabrikası! dedi. 
Karanlrkça, gürültülü bir yere 

daldık. Zavelh çikolatacıru dökü
lecek derdi öyle çokmut ki daha: 

~ -;-- Bil~i.ğil!le ·göre altın sahil 
lngiliz' müstemlekeıidir. Türkiye. 
n.in lngiltere ile bir ldiring mua· 
hedui : vardır .. Binaenaleyh Altın 
sahilden ithalat yapabiliriz. 

Bir Transatlantik bacasını an
dıran koıkoca alamet bir §ey gös 
terdi. 

- Kakao kavrulduktan sonra 
itle burada öğütülür. Ondan ıon. 
ra "şeker,,ilive edilir. Fakat ıu • 
radaki makineyi görüyor muau • 
nuz? (tencere bi~minde bir feY 
gösterdi) bu alet şekerle kakaoyu 
kanttırrr. 

FRANSADA BiR çıdJLA'.fA·FAB_RIKASI 
Penceresiz, yirmi beter mumluk bir kaç ~~pulle aydınlanan 
bizim gezdiğimiz labrikaJa fotoğraf. almak inıRam görüleme
diği için bu reımi koyuyoruz. lkt labrika artuı.nda yaln~ ismen 
benzerlik var ama bu re.im ne de olıa Iİze bir likir rıereeektirlı 

- Buyurun! demeden anlat · 
mala koyuldu. 

- Fena! Çok fena, dedi. Satr 
fıma 10n sene zarEmda %60 düt
tü. 

- Halk çikolatadan bıktı mı, 
acaba? 

- Hayır efendim hayır! Fi • 
yatlar yükseldi. Kakao ve diğer 
maddeler üzerine konulan yeni 
istihlak vergisi % 90 kadar fi • 
yatların yükselmesine sebebiyet 
verdi. Pahalanınca halk almayor, 
vaziyetimiz çok fena! 

Bakın, yeni bir Limited tirke . 
ti teıkil ediyoruz. 

- Niçin? 
- Satıt azalınca ayn ayrı f'ab. 

rika iıletmeai kurtarmıyor· Şimai 
f abrikalarmıızr birlefliriyoruz. 
Ma.ıraf bir olacak, bu ıuretle zi • 
yanlarımızı kapatmağa çahfaca • 
ğız. 

- Şeker fiyatlarının UCU%1a • 
ma.aı herhalde size tesir etmit Ö • 
lacaktır. 

- Oldukça faydası dokundu. 
Çünkü çikolatada ,eker nisbeti 
yan yarıyadır. 

- Peki, §ekerin ucuzlaması çi· 
kolaıa fiyatlarına tesir etmediği 
gibi. kakaonun ucuzlaması da le

ıir etmedi mi? Çünkü kakao fi • 
yallan buhran münasebetile düt • 
mü,. Bunun istihsal fiyatlarınız 
üzerine müsbet bir tesiri o~ı 
lizım gelir. 

- Gerçi fiyat düttü, fakat bu-. 
nun tesiri azdır! Kakao bize Is -
tanbalda teslim 95 kuruıa malok 
yor. Asri mesele vergide! Kilosu· 
na 100 kurutdan fazla gümrük 
veriyoruz· Fakat asıl derdin büyü· 
iü bu değil! 

-Ya ne? . 
- Artık kakao ithal edemiyo· 

ruz. 
BürolUDUn çekmesini çekerek 

üç kutu çıkardı. 
- Bunlar timdi bizim altını . 

mı~ dedi. 
Baktım. Bakla büyüklüğünde 

ve teklinde kahve rengi çekerdel
ler ... 

.. . 
Gülüınsedi. Ticarette mantık 

yüriiDJ~z .d~~eıt bir tavır aldı. 
-· Ge~t .. lngiltere ·ile-' b~ ·kli :' 

rinr ·m'UaheCleai vardır~ .rwt ın .. 
giltereden gelen mallar". iÇin_ ·~en· 

fe ıahadetname9i gösteiilni~i mec 
buriyeti nröır. ·. : . · :· . . 

. . .. . ' 
Tilrkiyeye ancak )~INrede 

t..-: , • ... .. 

yapılmıt mallar aiı-er. fMtlltemle • 
ke mallan kaliyen kabuled.l~z 

- Peki iki ıenedir' ne ~apryor 
aunuz? Çikolatalarmi%da kakao· 
dan bafka §ef mi kullanıyonu ~ 
nuz? . --~ 

' - Nuri olur? Stok m*1larımı2 
vardı. Şh~dilil onlardan:sarfedi· . ,· yoruz. 1 ~ •• ·. 

Çikolatacıların· ~th 'yeyip :iaf-· 
lete dli,medikleri 'Selli idil· Enel. 
den !ıazırlıklı davfannııtlardi, Fi 
kat üoinau hti kadar. bitli içlncıe 
yqıyan1arrn tbir az ·da -der'di '.ol· 
masa bayat pe"k yelmaSa.1( olurdu! 

* . . ..,. 

E ~fı camekiııt& · çetriİi mü • 
düriy~·odas~an .GJktık .. ltliyen 
makineler binayı zangır . zangır 
tartıyordu. K~anlık~· bir ;!'ere 
daldık. Gütültü daha çekilmei'bir 
hale gelmitti. Mamafih buna mu
kabil nefis bir ·çikolata ln>kuau 
ağzımızı sula~dırmrftt. 

Bizi. gez.4i~eyi üzerine alar 
zat kulaiımıza. bafITuak izalı et· 
ti. 

- Aman çikolata yapmak ne 
de kolayını,. 

- Durun bakalım! Daha yan 
yoldayız. ':Juna ıüt ili.ve etmdt 
li•rm! 

4 

- Desenize late.nbUl terkoıu 
~olatada da yer alıyor. 

Seyyar bir Çikı tlata ıatıcın 

. Ke..h:kabalarla güldü. Şatrrdım. 
- Aman ne söylüyorsunuz. 

dedi. Ba§ımıza it mi açacaktmız? 
Çikolatanın en büyük düşmanı 
sudur! Derhal çürütür. Sizin bil . 

diğiniz ıütçülerle bizim hiç ala • 
kamız yoktur! 

llerliyerek büyük bir sandığa 
yaklaştı. Kapağını e.çrp beyaz bir 
toz gÖlterdi. 

- itte bizim sütümüz! dedi. 
Tattım, hakikaten tüt g~bi lez. 

zeti vardı. Cehaletimi oradaki it• 
çilerden ıaklamak için seı çıkar· 
madıın! 

Muhatabım devam etti: 
- Bundan iki ıene evvel ıüt 

tozunu Holandadan ithal ediyor 
ve kilosunu 25 kuruıa alıyorduk. 
Gümrüğü ile beraber bize bura.da 
130 kuruta maloluyordu. Bereket 
versin timdi Türkiyede biri Bur
aada, öteki Karsta olmak üzere 
iki tane süt tozu fabri~uı yapıl· 
mqtıT• 

- Süt tozunu şimdi kaça alıyor 
ıunuz? 

- 110 kuruşa ... 
Yürüdük. içinden kakao ile 

süt tozunun karışmasından mü -
rekkep bir toz akan yerin önüne 
gelmi1tik. 

Rehberimiz devam etti: 
- Kavrulmuş ve öğütülmüş 

kakao §ekerle kanftınldıktan son 
ra içine süt tozu ilave edilir. Bu -
yurun §U tozdan bir tadın. Nasıl 
Çikolata gibi değil mi? 

- Evet. 
- lıte bu ham çikolatadır. Bu-

na kakao ya~ ilave etmek lazım. 

Çikolatanın meraklı tarihi 
.ır eti, . 

t.(:rı-tot Kol~bım ~rfkayı ke,tbı. l 
de,ı 'yirml ~ ka.dıtt IOm'a idi, Kefndkııda 
Aztek kab!lelet'lnden .btrt bOytik bir ~mu 
yapıyordu. Rengtrenk eibieelere bllrllnmtıo 

1annıZ1 derili muharipler yüksekçe bir yerde 
\ 

oturnıuo olan be§? ~ blndl , tllylerl tıe 
irUiIU refstn etrat'?nd4 raksedlyorlar, garlu 

sölU)'orlit.rdı. Bu eğlenti beya2 ınimfülerl 

oerefine ldl. 

Ertesi gün ayrrlı:nak Uure iken sordu: 1 
- Dtln akpmki içki ne idl? 

Kırmızı dermıertn relst cevap verdi: 
- Çokotatl 

* 1 spıuıyol kl§ltl Kort.~ artık Avrupaya 

dönüyordu. Hilk1lmdan Şarlkene yeni dünya 

da.n tspanyol b&Zineslni dolduracak bir çok 

hediyeler göttırüyordu. Bu hediyeler içinde 
Kırmu:ı derilt relattı • yaıµrıda oturan 

m.l'l§hur kA§lt Femando Rortez hayretle yer 

d BI gümüş ve altm kesel( ri arasında bir çok mert seyrediyor u. r arahlı: Od ~l Hi.nd. 
U kızı beıtrdi. Ellerinde toprak k.Aseler vardı. kUpler görünmekteydi. M kB!ka kAşifl bil • 

Blrlni ' rdSe, ötekini Korteze uzattılar. küındann sade hazfnesinl değil, boğazını dil 

!spanyot kişi!! yerlilerin efüidıın htç dU~UnmU§tU. Bunların ne olduğunu soranla-

bir ıey yememeyi ve içmemeyi Adet .edbım.l§_ ra: 
"- ÇokoJatl., diyor, muhatapları anlama 

.... e Amsterdamda bir çok yeni yerier ~ 

mağa b8§1adı. Bunlar& "Çokotatl yerlert,. d~ 

nlliyor, zamanın zenginleri burala.rda. topla 

nıyorlar, içmesi beyaz ırktan ilk defa Kor_ 

teze nasip olan bu içkJyi içiyorlardı. Evet, 

o zamanm "Kokteyl,.t "Çokolatl,. otm~au. 

Bu içki çok pahalıydı. ÇUnkll bunun 

kakao çekJrdeğfnl kavurup ıçlne baharat kat 

me.kla yaprldığmı llğrenen • İspanyollar, bu 

sIITt, bir asrrdan ziyade diğer A vrupalıtar 

dan saklamağa muvatta.k olmu§la.r~ laUh_ 

sal, l.nhlsarlarmda kaldtğl lçln ço~o~ath Av. 

rupa piyasa.lamla yüksek fiyatta satmaktay 

dılar. 

U. ll'aka.t km o kadar ca.ztp ldl k1. ve ktrmm 
- İ!le bu kakao çekerdekle · derilllerln ref.lt getirilen kahve r~l mayii 

rinclen bir seneden beri biç ala • o kadar ı~uha ne t~ıtıU kt, day:mrunaw. 

yıp abdal abdal bakınırken kahkahalarla 

gWüyordu. 

İlk §ekil sarhoş edlcl otan çokolatlı garp 

18.§tınp bilcllğfmlz çikolata yapan Fransız _ 

tardır. Bunu 19 uncu aıırrda bir Fnuısız yap_ 

mıştır. 

Çokolatı bizde ilk de!a Ta.nztmattıın 

rrnyoruz. K&seıer brlbirlırl takip ettt. lçtllt oey sonra gllrUlmUştUr. Cumhuriyet devri.ne ka..
1 

- Neden? tepanyohm ~ derece bofıma atttf" Bu dar TUrklyeye hep hariçten getlrilmekteydl. 

- Efendim bizim kakaoları An~t~.ne·thı ~pl~daı daba. an K Jrtezhı Avrupay:ı dllnu,tlnden sonra Bugün ise İstıınbu'da doktn çikolata tabrl -
zel bir sarhojtuk verlyordo. • aradan çok gogmcden Parts, Loı:ıdrıi, Madrlt lta.<ır bulunmaktad.rr. 

* 

dır. Çikolatada %10 kakao tozu 
bulunurae. o/o 20 kakao yağı bulu
nur. Bunu kakaodan istihsal edi • 
yoruz. Bakın kazandaki hamuru 
görüyorsunuz dejU mi? lıte hu 
çikolatadır. 

Pannaklamnızm ucile tattık. 

Mükemmel! 
Dar merdiTenlerden JUkan tnı 

mancltk. Sml ııra dolaplar, ilk gö. 
zümüze çarpan teJ oldu. 

Büyük bir kazanm etrafma bet 
kişi toplanmıt ellerindeki malalar~ 
la afağıda hazırlanırken gördüğü• 
ınüz çikolata hamurunu kalıplara 
dolduruyorlardı. Dolu kalıplar bu 
büyük dolaplara konuyordu. 

_:_.Demek çikolata hamurunu 
hu buz dolaplarında donduruyor.. 
ıunuz? 

uNihayet e.ntadmız,, der gibi 
bir tavır takındı. 

Diğer odaya geçtik Burası bet 
taraftan aydınlık ve kalabalıktı. 
Duvarda raflarda rengarenk kutu 
lar ve kağıtlar odaya adeta bir ha. 
fiflik veriyorlardı. 

Fabrikanın o ağır havasından 
kurtulmuştuk. 

Anbalaj odası fabrikanın en en• 
teresan yeri idi. Ufak makinelerin 
etrafına ikiter kiti dizilmiş , bir 
taraftan tade çikolata sokuyorlar 
diğer taraftan güzel anbalajlı Çİ• 
kolatalar alıyorlardı. • 

Re1 ,·hberimiz gururla: 
- Bu küçücük makine 4000 lira 

dil', dedi. Fakat yirmi kızın işini 
görür. O kadar çabuk anbalaj ya• 
par • 

Anruluaal meselelerden biri bu 
fabrikada da tezahür etmekteydi, 
Dört bin liralık bir makine yirmi 
fakir kızcağızı işsiz bırakmıştı. 

Bir masanın ba,ına on kişi top· 
lanmıı, onlar da çikolataları kağrt 
lamakla meşğuldü. Güldüm. AlaY. 
etmek sırası bana gelmişti: 

·- Galiba makinel2riniz kafi . ( . 
gelmiy~r ki anbalajın bir kısmını 
elle J.ap~ITIY.O?SUDUZ? 

· - Hayır! dedi. Makinelerimiz 
lü~undan fazla ! yalnız onların 
yapamıyacağı bazı işler var. Tali .. 
IÜeri tayin edemezler. Bu gördüğij 
nüz kızlar çikolatalara ikramiye
leri koyuyorlar. ikramiye bizim 
için en iyi reklimdIJ'. Nitekim Ye
nice sigaraıma bile ikramiye koyu .. 
yorlar! 

* * 
mız en iyi cinsindendir· Bunlaz;._.,.. ______ ... ___ 11_!!1111 ______________ _.aa ________ ·-----· 
----·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--..;...:.~...:...:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~_..;_~~..;_~~~~~~~~~~~~~~ 

YAZISIZ HiKAYE: Köpekleri döğeyim deTken ... 



==-~~=======""====-==""=~""'=====~~~==~-=-~~~---....,,-_,...,.--H:...:;.:ABER~~=--=A=k=~=a=m......-::-:p=o=st=a=sı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
Dans salonu ediyorıar: 

D@llfil~ @lirtok ©OlYrrn 
~©~e~ölfilcdle D 

"işler çok berbat! Nerede o eski 
qünler, o eski kazanç ! ,, 

Sobacılık, terlikçilik, kahvecilik gibi işlerle meşgulken 

"Akademi mezunu dans profesörü!,, olanlar 
diplomalarını, parise gitmeder 

burada nasal elde ederler ! 

Danı salonları ıahiplerı , Barla,. kendilerine çok rekabet ettiği 

için ıalonlarının böyle te ha olduğunu •Öylüyorlar. 

ı;\Il e idi o? Bir zamanlar danı 
denilen hastalık !stanbulu amma 
da kaplamıştı. Beyoğlunda, Beıik
taşta, lstanbul tarafının muhtelif 
yerlerinde bir sürü dans yerleri a· 
çılmıştı. Denilebilir ki bu hastalık 
bütün §ehri, bütün lstanbullularr 
hoplatıp, sıçratıyordu! 

Dans hastalığının son nöbeti de 
çarliston oldu. Basit ve Mahaum 
f okstrotlar Afrika &üne§ inin kan
ları kaynatan hararetiyle insanı 
büyüleyen, snrhoı eden çarliston 
önünde serfüru ettiler. Ve bir 
müddet ortadan çekildiler. 

* 

- Peki ya b~ diplomaları nası. 
lüyor. Burası herhalde cazın ç. lde etmi§lerdir? 
dığı yer olacak. - Ondan kolay ne var! Bura· 

Soruyorum, cevap veriyorlar ·ı Papadimitratos . isminde biri 
- İtler nasıl gidiyor son z• ıar. Pazarlık etmezseniz 25, pa 

manlarda? arlık ederseniz 20 liraya size Pa 
- Çok berbat! Hani nerede • İs dans akademisinden birinci· 

eski günler, nerede o eski kazanç ikle mezun olduğunuza dair bir 
- Yoksa halkta dans heve -:liploma getirtebilir. 

kalmadı mı? - Şimdiki akademiden me· 
- Kalmaz olur mu hiç? BeL ?:un ( !) dans profesörlerinin eski 

evelkine nazaran artmıştır bfü meslekleri nedir? 
Fakat... - Biri sobacı idi. Biri matbaa 

E f k 1 Danı proteıörü Bahri vaktiyle k · 1 ... d B" · - vet, a at.... . omısyoncu ugu yapıyor u. ırı 

- Fakat para Y.ok: para ... Me "kiralık kavalye,, lik. yapar- terlikçi, biri de kahvecilikle uğra· 
seli. bizim dans dersleri verme'< ken bir balo geceıinJe elli, fıyordu. 
için hususi bir odamız vardır Es· altmı§ lira azanıyordu. Şimdi - Bizde danı hastalığı hangı 
kiden burası tıklım tıklım dolar · işlerin Rek bozulduğunu ıöy- sene batladı? 

~eçen gün bilmem nereden ak dı. Şimdi bombo§. Bir talebe dans lüyor. - 1924 denebilir. 
lıma geldi. Şurada burada gözüme öğrenmek için para vermiyor. En , - En çok it yapılan, kir bıra-
b. k d J • ı h 1 Hemen hemen bütün dana evleri k h ırço ans yer en ev a arı iliti kabadayısı iki lira taksit vererek an sene angisi olmuştur? 

d Ş 1 b. tabelalarında bir takım akademi 2 yor u. un ara ır uğrıyayım dans öğrenmeğe batlıyor. Fakat - 19 8. 
bakayım yeni ne havadisler var? Fokstrotu söktü mü bir daha uğ· den mezun danı muallimlerinden -Şimdi en çok hangi danslara 
Dans işleri ne f.. lemde? - dedim. ramıyor. Tangoyu filan kend; ken bahseden kayıtlar var. Bunlar rağbet var? 

K ı ''P · t d" l d" . h k d l d hangi akademiden mezundurlar? -Tangoya. 
~tıpı ıırına arıs en ıp oma· ısıne ve ya ut ar a aı arın an 

lı ... Akademiden diplomalı .... Mu· öğreniyor. Muhatabım bir müddet ıuatu. - Kaç türlü danı vardır? 
nllimler tarafından dans dersled _ En çok dans öğrenmeğe he Sonra herhalde gazeteci olduğumu - Benim iıicılerini bildiğim 
v.erilir. Evlere de hususi olaralc vesli olanlar kimlerdir? bilemediğinden hakikaf W di; ..iJ,S dans var. Bunların mecmw 
4~·der verili. ,, Levhaları asılı dam - Mektep talebeleri, ve taşradan - Paristeki Clans akademisin· figürleri de yetmit kadardır. Fakat 
yerlerinden birine çıktım. gelenler.. den. bu ·figürlerin çoğu unutulmuıtur. 

Duvarlarda kötii bir ressamın _Yaşlıların bu itle araları na- - Ellerinde diplomalan var Pek azı kullanılmaktadır. 
kötü bir boyalı gireç.le çizdiği dana sıl? mı? -Dans seansları kaçta baılar? 
eden çiftler resimlerine bakara'k _ Dans derslerimizin Talebele· - Elbette ... Hepsinin elinde - Sabahın saat onundan gece 
gıcırdıyan merdivenlerden çıktım. ri arasında yaşlılara da sık sık tesa· bir metre boyunda imzali mühüt yarısına kadar. 
Vakit ekren olduğu için yukarıda düf edilir. Ve ekseriya taksitlerini lü, resimli d,iplomalar var. - Damlık yapan kadınlar gün· 
bir garsonla bir odacıdan baıka en muntazam veren, bu itte sona - Bunlar hakikaten Pariıe de kaç para alırlar? 
kimse yoktu. kadar sebat edenler de bunlar olu gitmiıler midir? - Eskiden üç liraya kadar gün 

Genit bir tahta ıofa. Bunun et· yor. Şimdiki halde 45 yaşını aı . - Y ole canım .. Bunların bil· delile alan bulunurdu. Sonra bu 
rafına dizilmit eaki tahta masalar kın birkaç kadın ve erkek talebe· yük bir ekseriyeti Parise değil , miktar indi, indi. Son zamanlara 
ve iskemleler .. Yüksekçe bir yerde miz vardır. · Floryadan öteye gitmiı değiller· kadar asgari ücret 75 kuruttu. Fa· 
de birkaç paslı nota sehpası görü· - Bir §ey sormak istiyorum. dir ! kat itlerin bütün bütün azalması 

üzerine bazı danı yerleri yevmiye
leri 60 kuruıa kadar indirdiler. 

- 60 kuruşa mı ? 
- Ne yaparsınız? Duhuliye ıs 

kuruı. Bunun caz masrafı var. E· 
lektrik soba masrafı var. Burada 
çalıtan adamlar da havadan ge
çinmez ya, onların da aylıklar' 
var. Sonra belediyeye günde iki 
buçuk lira vergi vermek de la· 
zım. Bütün bunları hesaplayın . 
Ve salondaki botluğu, tenhalığı 

göz önüne getirin. Damlara daha 
fazla para vermenin imkanı olraa 
dtğını ıiz de göreceksiniz. 

işimizi bu derece bozan ~ey 
son zamanlarda bazı büyük har· 
larm bize İ<artı giri§tikleri öldürü· 
cü rekabettir. Bnuları görülmemiı 
derecede fiyatları kırdılar. Tabii 
birçok mÜ§terilerimiz buralara de· 
vama başladı. Bakalım halimia 
ne olacak? 

Adamcağızın yüzünü büyük bit 
hüzün kaplamıştı. Kendisini dü· 
tüncesiyle yalnız bırakarak gel• 
diğim yoldan geriye döndüm. Yol. 
d önüme...bir. arkadaşım cıktı. Ba· 
na yanındakini takdim etti: 

- Dans profesörü Bahri Ar 
gon! 

Otuz yaşlarında mahzun yüzlü 
bir genç .. Reportajımı tamamla
mak için ona da bir çok sual 
sordum. Bana eskiden beri danı 
hocalığı yaptığını, hatta itlerin 
iyi gittiği sıralarda bir büro bile 
açtığım ve kiralık kavelyelik yap· 
tığını söyledi. Bu şekilde bir balo. 
ya gitmek için 50 - 60 lira aldı .. 
ğını ili ve etti. Son vaziyeti &or . 
dum. O da itlerin bozukluğundan ---~:r.--· '""'r."'ftr=-:ıı!!lllll ... --------------------------------------------ır~ çok tikayetçi: 

' • 
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Hikmet Münir 
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Murad Sertoğlu 
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1000 lira ı 

l.ıi'ttik ki tehir tiyatrosu sahne-
1tinde oynanacak en mükemmel 
telif esere verilmek üzere "Bin li-

' b . d·ı . . . ra .,, ta sıs e ı mı§ ımıf .. 
Bu bin lira sekiz sene bekle· 

dikten sonra aarfedilmesine im -
kan görülmediği için kaldırılmıı. 

Şaıılacak ıeydir; bu sekiz yıl 
içinde bin lira mükafatı Nazım 
Hikmetin eserleri de mi almadı! 

Para timdi kalkmıt olduğuna 
göre, "Tohum,, müellifi Necib 
Fazılın da alabilmesi mümkün de
ğildi. 

Y okıa, oynanan eıerlerin de· 
ğerine bu bin lirayı az görerek mi 
vermeyip kaldırdılar? 

Yoksa ''bin lira,, diye bir me
sele hiç mi ortada yoktur? 

* Kol kol üstüne 
Gazetelerde gözünüze flfşmiştir: ı 

«Jlltlerln SaS:olu Ribentrop_ Lond
raya gitti.,, 

"Hitlerin sağ kolu Ribentrop Viya
naya döndii.,, 

Geçen gün de şöyle bir haber çıktı: 
"Ribentrop'un Sağkolu Abetz Pa

riste konuşmalar yapıyor.,, 
Anladık, Ribentrop llitlerin sağ ko 

lu imiş. Abetz de Ribentrop'un. 
Peki acaba bu hesaba göre Abetz 

Hitletin nesi oluyor? Sağkolunun 
sağ kolu mu? 

* Habeşistanda 

boşanma 

Habeşistanda evlenme ve boşanma
ya dair bir bahiste deniliyor ki: "Ev
lenme gününden başhyarak her iki 
tarafın da malları müştereken birbiri
nin sayılır.,, 
Fakat boşandıkları vakit derhal iş de 
iişiyor. Bütün malJar, tam bir mü _ 
savat üzere ikiye ayrılıyor, Ve ayrıl -
mış kan ile koca arasında üleşiliyor. 
Bu :;ıeşme o kadar hesaplı yapılıyor, 
ki, hattA kumaşlar bile ikiye bölünü -
yor ve ortada tek tencere rnrsa, ka • 
paiuu biri, tencereyi öbürü alıyor. 

• • • 

Boşanmış bir Habeş çiftinin ~ocuk. 
larr ne oluyor diyeceksiniz .. Hunlar 
da evin diğer eşyası gibi eski kan ko· 
ca arasında ikiye bölünüyor. Bir ta· 
nesini biri, diğerini öteki alıyor. Ya 

yekun tek olursa ... Mesela beş çocuk 
''ar da, ikisini kadın, ikisini de erkek 
aldıktan sonra bir teki ortada kalır. 
sa! 

Bunu ortadan kesip ikiye bölmü • 
yorlnr. Çocuğu kadın alıyor. Fakat 
bakmasına gelince, bir ay kadın, bir 
ay da erkek, bu tek çocuğa nöbetleşe 
bakıyor far, 

* 

- işte bu, nargilenin sokakta d• 
gezdirilip içilebileceğini gösterir. 
LAfı bırakalım ama, bol miktarda 

duman çıkaran bir şeyi içmek için bir 
kahveye gidip iki saat bir şişenin ve 
bir hortumun başında oturmak ağır 
şeydir l Frenkler, bizim eski çubuk la· 
nn küçültUlmüş bir şeklini, yani 
pipoyu sokaklarda, hatta 1ansederken 
bile ağızlarından düşürmeden kul • 
lanabillyorlar. Nargile pratikleşeme... 
di gitti. Ne de ortadan kalkıyor! 

* Biber acısı 

Nargıleye dair Gazetelerin yazdığına göre, lstan . 
_. bul piyasasında satılan kırmızı bi . 

Bir kah,·ede oturuyorduk. Elinde 
nargile olduğu halde marpucunu da 
ağzında tutarak guruJdaya guı:uldaya 
bir adam önümüzden geçti. Köşede 

bir yere oturdu. Orada bir müddet 
öksürüp tıksırarak nargileyi de to • 
kurdattıktan sonra şişeyi eline ala • 
rak tekrar öniimüzden geçip kahveı'tn 
öbür köşesine c;turdu. Birimiz şöyle 
dedi: 

berlerin yüzde doksanının kırmızıya 
boyanmıı;ı kepekle karışık olduğu an. 
laşrlmış. 

Hiyle temenni edflmez ama, bu karış 
tırma işi, bir çoğumuzun çocukluk 
günlerine isabet etseydi!!. Tçerisine 
ham kepek kan~nlmış biberin tesi· 
rf de az olacağı şüphesizdir. Hiç ol . 
mazsa ağzımıza sürüldüğü vakit o ka.. 
dar yakmazdı. 1 

- Bu it artık mahvolmu§tur 
Dedi. Bilhassa benim gibi herf 
hangi bir dana salonuna bağlı ol• 
mıyan müstakil çalııan bir kimse
nin bu itle karın doyurması imki· 
nı ka1mamııtır. J;_skiden dans bir 
spor s~yılırdı. İyi danı bilenlet 
parmakla gösterilirdi. Şimdi hiç 
ki • enin böyle ıeylere aldırdığa 
yok. Bir kadına sarılıp yürümeğl 
dans etmek sayıyorlar! 

- Nasıl dans profesörü oldu
nuz? 

- Ne diyeyim? Alnımın kara 
yazısı imif. Dans yeni moda haJ:ne 
girmiıti. Ben de iyi danı ederdim 
Birçok tanıdık ve arkadaılarım 
kendilerine danı öğretmem için 
bana ısrar ediyorlardı. Ben de öğ• 
retiyordum. Sonra yavaı yavaı 
bunlardan para almağa batladun. 
Binnetice profesyonel oldum. Ket· 
ki olmaz olsaydım. Çünkü bu U• 

ğurda çok iyi olan memuriyetimi 
de bir daha elde edememek üzer• 
kaybettim. Sözlerime ıunu da ili· 
ve edeyim: 

Yakında bir jübile tertip ede
rek hayatımda bir daha dans et• 
memek üzere dans profesörlüğüne 
kati surette vade edecefim. Bun· 
dan sonra sahneye atılarak tiynlro 
artistliği yapacağım. 

Murat Sertoğlı 
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ASAN Leke Suyu Çamaşır ,buıaşık,Cilll Tozu 
• JiD, ipek ve her türlü memucat ile bütün elbiselerde ve çamaıır lardaki mürek
'Jai, pu n demir •e hu nevi lekeleri katiyen ve ıayet kolaylıklapyanı hayret 'bir 

r·:.~._ ... temizle.- ve yeni aiW yapar. Şifeai 25 kuruttur. 

Çamaıırlan sıcak suda yıkarken bu tozdan koymalı ve uğuıturmalı, çamqırlar.ı.kl 
lekeler ve b6tiln kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temiz olur. Kutuau 10 kunıttur. 

Hasan Deposu: Istanbul. Ankara - Beyoğlu 

Besler' Fabrikası 
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• MEVDUAT 1 KUPONLU YAD 

• • BAYRAM ıçın 
Şeker, çikolata ve bisküvilerin en igi oe 

tunini hazırlamıştır. 
Sabf yeri: Toptan ve perakende 

Bahçebpıda latanhal tramvaylarmm aon durak yeri 
No. 10 Telefon: 20880 

~---2.as Kuruş--
•yram münuebetile yeni çeıitlerimiz ıelmittir. 

Çift kollu ve çift yakalı 
ipekli poplin gömlekler 

fi RSOıeuıunur. 
Galata, Tünel dvannda Zülfaris sokak. Lacivert Han. 

Basın 
kurumunun 
çıkardıQı 

1936 
Almanaaı 

En ıüzel bir yılbqı armaia 
111dır. Bi1tün aaylaYlarmmla p· 

iyi bir terzi mı 
anyonunuz 

işte size bir adres ı 

" IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek Terzlat 

lıtubal • Yealpo1tue kaqıımclı 
Foto Nar yumdı Le!a!et llıau1da 

1 .... •• ~ i! 
~ -& 
~ 3-3 -,, ; = • ~ ~ 

:; c: c o - -= • ı; ., 
~ 
~ 

' -='& 
E MUteterrlll li Midevi z ...... klan ~1 o 
N c r 1 

~arama bir kah" .... mdıkta 

Kabızlığı def eder 
Yemeklerden birer saat •an abnmaa 

Hazımsızlıfı, mide ektilik 
ft yanmalanm liderlr. Alndakl taL 
msbk " kein1711 bale ..... 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Urolog - o,_.,,,ı, 

~ 

:;.-ma -im albllmü ı-··-;;~';"';::·.;:~~; ••M••ı .... iye Nllteh_ ... 
Krakôu - ~rrwttf,,.r 11111fm• 

1 11 .. .... •• •••• lllinl 
! · ddıı 8 · • iatlar. f'el: 11ıa 

Nezleye kar•• en mükemmel Haç Bir._,.._ kadar _.. Retip ür: oOlu 
~r. 50 kuruta • ._ ____ iıııım _____ __. H Ankara caddeaı M-rret 

11 otell K•r••• numrara (88) 

'=----------.. ·------····-······ ... ·········" ··········-···············-·····-···-······-··--·;; 

52 PARDAYANIN 0LUM1t - - Hilirim ai' YÖ, bilirim. qte bu 
au için balundupmu •fl§kW YUf_ 
7ette aklıma evrelA ala seldinla. Be
nim ve daha dotruau otlumun bir p 
t\ilpnanlan 'fardır. 

- llqmetpenah ba aada baalf 
oğlundan baluıedlyorlart 

Kraliçe: 
- Oh, ela! lt&t madatmndan 

daha seki Mr çapkın! diye dtlştlndU Ye 
lpm çekerek titrek bir sesle: 

- Ha11gf otı .. u. mbsetmeml 
fsd1ennuT Kralda• ballledlyonun. 
Zavallı ~oculı .. N• bdar ayıt, ne kL •r hutal 

- Ben, enelee oldafu ribl şlıHl 
de Momenylr ltaartnın en sadık bir 
ltendesl oldafmndaa her zaman ken
disinin knllcenln blrldk otla oldatu 
•• dllflnlrOm. Affedenlnfı madam, 
balı unuttum 1 

Katerta tttıecll. 
- MIBJI dl Morlwr, ben ~ 

1anmı hep ayni derecede severim. E • 
fer oflum Şarle bılr şey oluna Ban • 
rinf" sizin ıt'bl fedaklr, sadık ben • 
del•'"' o1Nmaa lfrenerelr: amneee • 
ft"' f•bt Danjuya kaili bMl•dlflnlE fM'll""''* hlalnl bir mOddet l~f• 
kraT tta.'dmlcla da bmllyemn mWnfd 

- Madam, bu s6zfl aiiylemekten 
-...1rcıı. ' llD ha1'&tnnı Mouenylr Dan. 
J9n •'tladıfmn at. anlatmaktı. 

UallÇftlln clzlerlnde bir eevlnç 
lfliı parJadL \lorlYer bunun farkma 
nrarak devam etti: 

- Şunu da söylemek isterim ki. 
kral da hizmetime ltızum girflrse e.. 
afrlerlnl yerine getlrmefe blltfln var
Nnnla hazmm. Bu da, V1lzff emdir. 

Herifin, Dik Danjudan Ye kraJden 
••ledtıba ludlaadı,11 llaa ve ta • 

vırlar arasında o kadar belll bir fark 
vardı ki, buna pek fazla aevinea K&. 
terbı : 

- MIB)rl 411 JılorlYer, als pek u. 
musla bir adamsınız. Eter bana ita • 
at edeneais istikbaHnizl eliınlf' ha • 
zırlama, diye balırdL 

(ilinki,•• clereee hiyleklr, ku. 
nu, ve brpsıadüilerla dUlflacelerL 
19 keşfetmekte usta olan bu kadın 
Banrl Danju methedildlti zaman her 
teJi unutuyordu. 

Bir dakika kadar dlif8adllkten 
sonra, tekrar IÖU bqladJ: 

- llııfadelllld krala hlmnet etmek 
lstf7oraunuz, size brp olu dost. 
lafuman bir delili olmak here onun 
dfipnanlan kim ol:lutana aiyllreee • 
tim. 

- Rapaetpeaab, ı.aa a~ak Is. 
tedlifaiz sırrı tamamea kalbimde sak. 
laıuk bere aial cHnU1oraa. 

- Ne kadar aır uklayıer oldafu. 
nmu bilirim. Fakat sl1HY'ffeklerim 
sizin için hakikat.. aır mıdır? BaheeL 
mek fstedltfıa dllfmanlarclaa buıla. 
naı tahmin edl10r munu? 

- Sakın Mösy8 dö Giz olm1U1111f 
KraU~n tizleri parladı. Fakat 

bu ıpk derhal aiindl. 
- Giz mi dedinb? Oh, hayırl 

Dfllı bize sadıktır. 
- Öyle)'Be Damvllden mi bahset • 

mek t.tlyorsunazT 

- Kendisine bir va.illik verdltlmiz 
Damvll en 1adık dostlanmızdaadır. 

- O laaJde, fbndUd vaziyetten mem 
nun olmıyan, ve di.nln f'~a dtil'ilnceU 
olaidarmdan btrlunan ""hte ndltau. 
8111 lrttisi altında pek Adi ihtiraslar 
beısllyen poıitikscdama rejsf olan kim 
aedlr ki bu dane 

/ 
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burun damla•ıdır. Fiyatı: 30 kuru •• 
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Katerla IOfuk lıir tavırla: 
- Nenlzle! diye •nla. 
- Ordulanmlll, jantlyomlanm -

la, mllletlmle 1 
- MilleUnlzle bal Geliniz Se•

ketmaap. Şimdi milletin ne istediğini 
duyaeabmız. (fllnldl krahn nlfuza 
sizin banpever dltheelerlnlzle o 
kadar anıbmftır ld flm4I milletin de 
bir lradeal YUclır. 

A111i amanda kraliçe otlunun 
elinden tutarak sltllrdU. Ona bir çok 
odalardan geçlrdL Apfıda, ellence 
&llrflltlllerl, dam ha'falan duyuluyor. 
da. 

Katerln L'lm'1ID Sen nehrinin ak
si tarafına bakan bir tarafmcla bulu -
nan bir salonda durdu. 

o vakit: 
- Jantlvomlannızdan bahsediyor 

danaz. Aea.ba kime rUvenlyorsunuz'? 
Nasıl bir dtlfince ile hareket ettiği 
belU obnıyan Gize mi? Yoksa Asileri 
koruyarak konatıu kapanan Monm0-
ranalye mi? 

- Madam, haqi lsilerdea bah8e
di19l'IRIDUL 

- Parhdn ortulllda jantlyomlan 
aıza, ukerlerlnlze Dl'fl koyan, sara.. 
ym içinde size ft bana hakaret eden 
Od smıerlden. Prama lmllına kal'fl -
tık Yerdill halde yakalanamryan e • 
Mbsiz, atanmaz iki Pardayan çap -
kJ11mdan. 

Monmoransl olan himaye mi 
ediyor? 

- Ent Şevkttmaap. Btltln jantL 
70mlamm apktu apla laya• halin. 
•ecttr. Halka gell11ee. dlnleylnla. 

Katerln krab &pil bir pencuenln 
~ clt8rd8. Şarl eftlince Luvr 
aanyı hendelderlnfn ite tarafında bl • 
rlbfrlne llkıpn n: 

- Yqasm katollkler 1 Gebenla 
Htlpolarl diye batıran halkı slrdl. 

Fakat bu halk aJDI amanda da. 
ha kuvvetli olarak: 

- Yapsın Gizl Yapsm Bqk9 • 
mandannnızl diye balırqerdu. 

Şarl ellerini blrfblrbae ft1Uali 
annesine dindi. 

- Bu ne demektir? ~ • 
dan kbndfrT dedi. 

- Bunu milletiniz 88711Jor Şn • 
ketmaapl Huri dö Gfzmlfl 

- Kimin başkumandanı laltT 
- Katolik kıtalarmm Şnketm&. 

apl 
- Ne oluyoruz madam. Siz aldı • 

nızı mı kaybettinlsT Bu katolik kıt&. 
lan nerededirler? Onlan kim teşkil 
etti. 

Katerin yapmacık bir hayretle: 
- Şarl, sahiden hif bir te1dea 

haberiniz yok gibi davranıyonunu. 

Bu kıtalar, büttin millettir. Bunlar, 
protestanlara, hak dininden olan ka. 
toliklere olduiu gibi muamele edil • 
mesine tahammül edemlyen aenyörler 

1 

dir. Bunlar buradan tamamen dre. 
bileceğiniz sl1Ahh ahalidir. işte b8t8n 
milletiniz, dUnyayı dlufzllkten kur • 
tarmak için sillha anlıyor. Bu orchl 
bfr başkumandan istiyor. Çlnkti Fraa 
sa kralı kendf1erine kamanda •tlllek 
istemiyor, dedi. 

Dokuzuneu Şarl hldddle pencere. 
yf kapadı. Ve odanm lçfc..e lmlı a • 
dımlarla dolaşmata bqladı. 

- Ne yapmalı? Ne yapmahT dl7t 
mmldanıyordu. 

- Yapılacak bir 187 ftna • .. 
krallık vazlf esidir. 

- Ne diyonnınaz? K•dlalu la. 
ha dedikçe sevincinden alhJa• avaL 
h KollaJi ile bana her za ... ......_ 
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Polis hafi:;:c.-.i X :!l yahut Dckstcr !Slahıhal etmiş hir 
h:ı),hıt t•lan l\li~l·Ic1cn lıir mel,tup alı)oı-. Bir ha) dudun Ne\'

y("\;·J,:\l bulunan Prens AhcluJlahın milyonlar değerindeki 

hazine ·ini çalmak iizere olduğunu ha her 'ermektedir. Fa • 

1,at ~luroninin aclam'arr 1\H~eJi öJdiiriiyor1:1r. \ e sırlarını 

hilen :'.fr:nJin kız k:11·de-.;j !)ilfı)t da t:ıl,ip ctmeğe koyuluyor. 
far. 

Halbuki l\laroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmi~tir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini a • 
raştırıyor. 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu hayaya uçuru. 

yorlar. X :9 yanında t:işman JorjJa birlikte paraşiitle e·dn 

üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmiiş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

tanıyamadrkhrından hi~·Ic.,!ne nld:::.~ıyorlar. X :!) bir h:ım. 

lede ikisini ele yumrukla yere sererek Şita. ~i~m:rn Jorj 'e 
Bili kurtarıyor. 

X :9 I'rcnc;; Ahdu11alu ha) dutların elinden kurtarma~, 
1,tr."'.~rl:u;tırıyor. Bur.un için byclut kı)afetine girip onlarla 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayı, hem şişman 

Bundan sonra :\laroninin ele içinc!c lıulundu~u hır.;rzl:t 

rın otomobilini fiovalrJ·or. Fakat ~fa!·cni kaçmağa muYaffak 

oluyor. Hatta atılan kur--unlardan mı de yaralanıyor Ye 
hastaneye kaldrrıhyor. 

Şimdi Şila kardeşi l\lişelin esl,i arl:aclaıJlarmdan Smit 

IJeralıer <;alışmağ"a başlıyor. Fakat Sil.i.11111 lıi7mC'tcisi 1\fnri 

ar,1allıkhı X :9 u ele veriyor. X :~ h:ı.çıyor. 

Jorju, hem ele Şilfıyı muhafaza eden polis hafiyesi Bili Mon

kov çiftliğine celp etmişler. Ve her iiçünii ele yakalayrp bir 

odaya hapsetmişlerdi. 

isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahılı;il et • 
miş zannediyor. Ve Maronb i tutmak ic.in birlikte plan hazır. 
lryor1ar. Halbuki Smit !\laroninin adamıdır. 

Prens Abdullah da hu sııac'a miicc\ lıen!t lrnllcksiyo -
nunu tesh ir etmcğ'e !,arar Hrmi til'. l'oli lcr l>andan endişe 
ecli.)orlar. Fakat hu endi •Jetini hclli ctm ·k"- "l'tnlJörl::l.r. 

X :9 ela uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş ol el uğun. 
elan o da meyrc satan bir satrcr kıw.wı~ı,.ıriı·er k ü~ ki ·inin 
hapscclilmis olduğu e''e gclnu~ti. lki muhafız hrrsız X: 9 u 

\·e bu rnc;;ıta ile Maroni X :9 ile :-;ı i : man Jorju c-.c;ir ctmeıe 
-uı __ hir en~ hnpsı.<!t-A!1e -uTnffnk olnr.tı{ f'Tl'ITTf .'\hduHAhın 

hazinesini soymak i~in hareket cdi~or. 
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;;u.~ •.. : ı ba!1sc3en za\':ıliı ı .... _. c ı.ıı 

i'rnnct cdt'.) im'.' Hayır madam. ~iz i • 
trdi~inizi yapınız, ben lıu i"'lcn• karıc;;. 
mık isteğinde dt'ğilim. 

Dol,uz!lncu Şarlin lıütiin duygu _, 
!arı lıu ı,climede toplanrnı':tı. 

J\ateı·in kendisini sarsan bir se • 
'ir.ı_.'c titredi. Fal.at kralın ,·erdiği bu 
~1üs:tadc ),fi.fi deJildi. O, daha fazla • 
~.mı istiyordu. Hemen oğlunun yanı -
na :;iderek elinden tuttu . (;(izlerini o. 
ıı un ) cisli gözlerine dikti. Bo~uk ve 
yan-:; l.ıir sesle: 

Şarl, iyi kaJbliliğin nilıa~et fo. 
lfıl,ctine sebep o)ac:ık. Talisiz cocuk, 
kurdu ParL-;e .soktuğ·ur.un farkında 

c:eğil.sin. Hanri dö Bl'amın dostluf1un 
dan mı bahsediyorsun. mumya hare
ı.ctinclen ev'\"el, ~n onu L!iru~elde sa. 
nırken nerede bulundui:unu biliyor • 
musun? llu hususta polis müdiirünü 
sorg-uya ~ek ele ... ana o söylesin! söz -
lerini söyledi. 

- Siz ~Ö} Jeyiniz madam! 
- Pekfıl:1 .. O; I\onde, Andelo ve 

l\.olinyi ile birlikte Pariste idi. Bura. 
yn ncı yaprnağa gel<liğini biliyor mu_ 
su il? 

Şarl, hiiyiik hir korku ve dt•hşete 
kfıpılmış olduğu halde sap~an ke~ilc. 
nk !itriyorcln. 

Evet, onun lıura) a 
sel ~o.. 'acı senin e1inclen 

gelmesine 
almak için 

f>i :-:·:: ·1 hazrrlarnağa çalışmaktı. 

ı\•·al artık kendisini kaybetmeli 
ÖHec'"'crine gelerek şaşkın şa!';kın et. 
:rafına bakmmağa lmşlaclı. 

Şüphesiz Katcrin mal\sadında mu 
vaffak olrnu~tu. Artık şimdilik daha 
ileri gitmemek IUzımgeldi•;.ini anlırn
m o!ltınun kulağına: 

- Sakın ağ7.ından bir J:H kac:ır -
nıa .. 'l\tiithiş hakikati lıilcliğinıiıi Iliig. 

'"' ,:ı:.ı anla t:ıcak bir harclcctte bulu.. 
nur.-:ak hepimiz mahvoluruz, dedi. 

Bunun üzerine oradan ayrılarak 
gizli bir merdh·enden inip ibadet oda. 
sına vardı: 

- Paola ! diye seslenerek hizmet.. 
ci kızr çağrrdr. 

- Emriniz haşmetpenah. 
- Buradalar mı? 
- EYet haşmetpenah. Kendisi bu. 

rada öbii rü ötededir. 
- Pekftla, en-elil l\loröYCri. sonra 

öbiirünii getiriniz. 

Paola çılmrak birkaç saniye son. 
ra ycrkrc kadar eğilen bir adamla 
hirlikte tekrar içeriye girdi. 

Krali<;e iltifatla gülümsiiyerek: 
- O, geliniz, bakahm azizim )fo. 

röver. Sizi her zaman dostlarımızın 

arasında görüyorum. Cesur, i~biJir, 
fedakfır bir adama ihtiyacımız olduğu 
, ·al.it daima sizin öne atıldığınızı iftL 
harla duyuyorum .. sözlerini söyledi. 

1\loröver doğrularak: 

- Ileni iltifata lJOğuyorsıınuz haş 
nıdpenah, dedi. 

- nu bir şey değ·ildir mösyö dö 
l\forövcr. Ben saJtanat tahtına hizmet 
t'dt'n fedı.ikar dostlarıma minnettar 
olmakla iftihar ederim. Zavallr ta~! 
Ol11umun başında pek gev~ek duruyor. 
Ona kı~kançlıkla bakan pek <:ok kim. 
sc)er Yardır. 

l\Ioröver sarararak: 

- Hay şeytan alası! Bu kadın 
gene ne demek istiyor acaba? diye 
cliişiindii . Ye yül-sek sesle: 

- Eğer bu taç için hayatımı f e. 
da ctmdi'. icap ediyorsa emrediniz. 
Ben her şeye hazırım, dedi. 

O rnkit, tamamen doğrularak ba. 
lu~lannr öy1e terbiyl'sizce l>ir cesaret. 
h• lmıJiçc) e dik1i ld, eğer Kat erin ken 
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krşr görmüş olaydı çekinirdi. 

Hakikatte ise l\loröver titriyordu. 
Kraliçe ile yalnız bulunduğuna 

emin olmak için etrafına hir göz gez. 
dirdi. 

Şimdi, romanımızda biiyük bir rol 
oymyacak olan bu adamı okuyucula_ 
rımrza daha yak111dan tanıtalım. 

Otuz yaşlarında kadar görünüyor 
du. Güzel vi.icutlu, sakal ve saçları 
kırmızıya kaçan parlak kestane ren -
ginde, gözleri ela, bakışları sert. :rü • 
zü muntazam, ta\•ırları zarif, bir vah
şi hayvan kadar çevik ve bütün görii. 
nüşiyle tam manasilc giizel bir adam
dı. En şiddetli talim terle adalelerini 
çelik gibi sertle~tirmişti. KıhciJe dö • 
vüşte çok çetin bir usta, tiifek '"e ta. 
bancada eşi bulunmaz bir nişancı idi. 

Sarayda muayyen hir i~i olmadı. 
ğı gibi nereden geldiği Ye hangi aile
den olduğu da meçhul bulunuyordu. 
Fakat ba5langıçta, fıdi bir adamın bir 
prense karşı edebilecek pek büyük 
hizmetlerde bulunarak Dük Danju ta. 
rafından himaye edilmişti. Bu hizmet
lerine karşrlık lfanri onu Katerine 
takdim etmiş ve: 

- Anneciğim, kendisine emretsem 
Mösyö dö Morövcr bal>ac;;ınr bile öldii
rilr, demişti. 

Moröver bir kısmı tarafrndan tah 
kir rn bir kısmı tarafından korkudan 
hürmet edilerek sarayda yüzbulmuş.. 
tu. Pek büyük bir koruyucusu bulun
duğunu herkes bildiği için bu rnsıta 
ile bu serseri herif sarayın en gizli 
entrikalarına varıncaya kadar, her 
şeye burnunu sok~nuştıı. 

Kimseyi sevmiyor Hı hiç kimseye 
de düşmanlık beslemiyordu. Fakat, 
azmine engel olacak her kim olursa 

oJsun, öldürmek elinden gelinlı. Pek 
az konm;ur, daha çok dinler n her 
zaman başkaları tarafından görül • 
meğe , .e keneli.sini mühim bir kimsı 
gibi göstermcğe çah~ırdı. 

İstediği ne idi. En eli para. 
Çok çok para! sonra da meclislcrinı 
dahil olduğu kibar arkadaşlarınınki 

gibi bir asalet ünvanı. 

Gizlice Dük dö Giz için Dük Dan. 
juya ihanet ediyor, bununla beraber 
kralın hesabına da Dük dö Gize ihane. 
te hazır bulunuyordu. Kralın kardeşi. 
nin dokuzuncu Şarlin ölümünü sabır. 
sızlıkfa b~klediğini bildiği için. son • 
radan Danju tarafından terkedilmek 
korku~u olmao;;a hatta kralı hile öl • 
diirect'kti. Gizin teŞkil ettiği fesat ce. 
miyctini kc:-;;fettiği için buraya da gir. 
mişti. Kısaca bu adam her ta.rafa 
mensup olduğu gibi her yerde de ha.. 
zır lıulunuyordu. 

Kendi menfaati uğruna her tür. 
Jii fenalı~r :rapmağa istidadı vardı. 

Simdilik sara)a çatmı!3tı, bununla be. 
raher yolcuları soymak için bir orman. 
d<t pusu ela kurabilirdi. 

füt t:!rinin l-laltanat tacı için endi.. 
!3Cde olduğunu söylediği sırada l\lorö .. 
\'er, kraJic:eııin Diik dö Gizin teşkil et. 
tiği f e.;;a t cemiyetini ke~f ettiğini san - · 
mı:;-tı. 

- Eğt>r böyle ise \C kraliçenin mak. 
saclı beni tevkif ettirmekse hemen il. 
zerine atılır ve onu boğarım. Krala • 
da, kraliçenin bana Dük Danjuyu talı. 
ta çıkarmak i~in kendisini öldürmek. 
liğimi teklif ettiğini söyleıim, diye 
<liişiindü. 

t~te kraliçe~·e birn'Z ~~rt hir ses. 
le: 

- Hazırım! Cl'\ abrnı Y<'rmc.sinin 
r;ehehi huydu. 
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\'azan: N. M. 

Bir Türk 
adasında 

~1··1.~--~-~ l ı \ 

~ 

\olun ı;.ı _; \ < r.vl.ıııcl.:ı l < k. t\lk ev_ 

er bellnneyc başladı. Bunların lk1 

~atlısı, önlerinde bUyük balkonları 

•lan sömürge evleri idi. Haydut yo. 

un tenha kısmını tercih ederek, da 

ıa. sık adımlnrlıı ilerliyordu. Hava .. 

la neredeyse karnnyordu. Akşam 

>lmak üzere idi. Ercüment çok c1a 

;orulmuştu. 

Haydut nihayet bir eve daldı. 

~rcüment etrafını iyi ar&§tırdı. 

Haydudun sokağa bakmll.BI lhtim&ll 

varde. Biraz llerlledi ve bir ağacı 

ılper ederek evi incelemeye başla. 

:ıı. lkt kişi geçiyordu. Aklma bu .. 

rasnıın kimin evi olduğunu eormalt 

~eldi. Fakat bundaıı vazgeçti. ŞUp. 

he uyandırmak doğru olmazdı. A .. 

raştırmıılarından sonra gidip po • 
ilse haber vermek llzımdr. 

* • ,. 
Polis Goc He Ercüment karan .. 

lıktıı eve doğru yaklaştılar. Ce.. 

sur çocuk evin yerini iyice teablt 

~ttlkten sonra ıehre 1nmiJ karako .. 

Ff 
E s 
~ 
i1 

-B
Seylan 
geçenler 

la gide rek wu:lycU nnlıılnıış, ve nı. 

hayet en iyi 'Polislerden Goe ile be_ 

raber haydudun evine gelmişlerdi. 

Yavaşça bnlkona tırmanarak 1 • 

çerde ışık olan bir odanın pencere_ 

sine yaklaştılar. Pancurlarm ıı.ra • 
amdan önce Ercüment baktı: 

- Evet, ta kendisi dedi. 

Goe de eğilip 

bakmaz: 

baktı ve bakar 

- Yay canına, bu meıhur hay., 

dut Cuna, demekten kendini alama. 

de. Kaç defa elimden kaçtı. Şimdi 

yakaladrm. Tehlikeli blr adamdır; 

dikkat et. 

.Joe bunu söyler Pıiylt-mez kapı_ 

ya yl\klaştı. 

Yavaşçacık ~dr. Haydudu Ur. 

klltmek latemlyordu. tık önce hl~ 

blr cevap gelmedi. Galiba f§itilm&

mlşU. Bunun üzerine .hatıye biraz 

daha kuvvetle çaldı. lçerde l&.mba 

derh...ı aOndU. Kaim ve boru gibi 

Mekteıpliler müsabakası 
- No. 1 -

Bunlar arasında arkadaş!annız 
var mıdır? isimleri nedir? 

Hangi mekteptedir:er'!• 

Bugiln küçUk okuyucularımız fçln olr ml\ııabaka ac;ı~·onıi-i~;ı mU 
saba.kanın izahatı ve nasıl olduğu h.o.kk.mdald tafsilat 8 inci sayfamm 
dadır. Dikkatle okuyunuz ve cevaplımnızt bize 30 gün .içinde gönderlntıl 

- MU.sabakaya iştirak :için pazl\rtesi, yani yarından .scnra <;ıkacalıl 
nU.shamızdakl kuponu kesip cevaplarınıza eklemeyi unutmayınız. 

blr aes: 

- Kim o! diye sordu. 

.Joe sesini değiştirerek: 

, .. 

- Biraz açın bir §ey sormak la_ 

tlyorum., dedi. 

H•yduda kapıyı açtırıraa yaka. 

lama.sı gayet kolay olacaktı. 

- tsmini söyle?, 

- Paterson. 

- Ben böyle btr kimse tanriiil;' 
yorum. Gece, bu vakit kapr açıl • 

maz, git. (Arkası var) 

Harflerle resim yapıyoruz 

r 
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NLA~ kULÜ 
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<>Luvo~ 
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Her hafta cumartesi günleri HABER gazetesine ekli olarak parasız verilir. 

Mi ki Arayıcı 

BİR A.'t 'Z.4R 

• • 2 

N o: 8 

r···············---············_.. __ ., Mtkl arayıcı: 2 _.._ .................................... ·--····--.... .. 
lıllkl tayyare meydanındaki kaptan dostuna hl.dlaeyi anlatmaya 

gitmişti Vapurun imdat iııtedlğin.l söyledikten sonra bunu kulaklartte 
duyduğunu, .takat birden sesin keslldlğtnl de llhe etmJ:tL Kaptan, p 
şırmış görilndU ve: 

- Bu, dedi şimdiye kadar bahriye tarlhlnde tesadUf e<lilmeml§ 1 bir şeydir. Bir ay zarfında dört defa böyle meçhtU bir yerden telsizle 
E imdat istendi. 
E - O halde blr adam şaka yapıyor galiba~ 
İ - Nasıl şaka! Geçen hafta bir vapur görUndU tam yolla ve b&. 

Cl\.Smdan knrnduman çıkararak gidiyordu. 
- İyi ya işte ... 

- Dur bekle hıılbukl vapurun içinde ne bir yolcu ne de bir tayfa 
bulundu. Bu adamlar n_e oldular'.! Bir BII'.. Mlkl §8.§InnIŞb: 

- Vay canına dedi. Peki içln<lekller ne oldular acaba! 
- Bunu hiç kimse anlıynmadr. Vapurda insandan maada her §C7 

tamamdı. 

- Peki o.ma gelen telsizde taarruza uğradık deniliyordu. 
- Biz de bu izden yürüyeceğiz acaba vapura kim taarruz et_ 

mlş .• Vapura taarruz edip de yolculıın aldıktan sonra onu bot hıra,. 
lmnlnr kimdir? :lşte bunu bulalım. 

- lnsnnın şeytanlardan şüpheleneceğt geliyor. 
- Ne olursa olsun herhalde bu işin haklkaUni .meydana çıkarmak 

lı\zımdır. Bu işle senin de meşgul oiabllmen lçt.ıı ııeıiı blz1m tayyared 
lmptl\lllar ku!UbUne aza yazdırayım. 

Mlkl kaptanın bu teklitlnl k&bul etınıı vo oo4aıı &ldr#I tav11!1'9 
ile doğru tayyareci k,,'\ptanlar kulUbUnc U$ yazttma,. gttmıott. Ba 

fikrini orada bulduğu yazıcıya söylediği zaman yazıcı: 
- Bu I§ blraz da tehllkelldir. Bunu da bilmen ıuım, - dedi. 
lıliki omuz silkti: 

- Olsun, dedi. Razıyım Her tehlikeye göğ\Jı gercceğlml hi"ıdirirlm. 
Mlkl artık aza yazılml§tı. Şimdi yazıcı onu uçuracak tayyareci 

yl göturUp tanı§tırdıg-ı ,zaman, M.iki zaten çoktan uçmak için ha.zır. 

lanmııı bulunuyordu. 
.Mlkl tayyareciye: 

i : 
! 
i 
,i 
1 . : 
1 

baktıktan 1 - Merhaba aziz dostum, dedi. 
Tayyareci, Mlkiyi tanıyacak g1bl §Öyle bir dlkdlk 

sonra: 
_Merhaba, diye ~evap verdi Yalnız galiba bu Mlkl .MAUZ'dur. 

Yazıcı nldıuımadıttıru M1ld Mavz oldug-uııu söyledi. 
Tayyo.reci Mlklye döndll ve gayet ciddi bir sesle: 
- Vücudun kUc;Uk 8mıı. aklın bUyük, dedi. Tam blr yerde iş ol 

du mu hemen koş:ır ve gelirs in .. Yalnız bu defa buna burnunu sokma. 
ÇünkU bu işin çok tehllkeli ve esrarengiz olduğunu bil!yorum. 

-Arkası lıtLftayıı. -

ı,n. fll '!r kol_a~c.ıc •lt -!ili' _ ınırJ'~:r,esml yapmak için örnek. önce 
çtzeceğkılz iki do.lre stı:c kurbağayı kolayca ynpmanıu. çqk yardan e. 
dccekUr. Tecrübe edin!.%. 

iTİZAR - :Mlkinln geçen haılta ba.şladığtmı.z bu yeni hlkAyesl 
n1n adı Mlkl arayıcı olduğu halde geçen haftaki nUshamızda yanlıflık 
la bundan evvelki romanmm adiyle ve devamı gibi çıko:uabr. KllçU.k o 
lruyuculanmıun romanımızın admı bu aureUe dilzelt.m&loıiıd ve geçen 
hattaki kısmın blrlııcl kısım olduğunu tııaret etmelertnl rica ederi.L 
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