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Habeşler harbi kazanmaya başlıyor 

Habeş imparatorunun sulh 
için ağır şartları 

1 - ltalyanlar topraklanmdan derhal çıkmall? · 
2 - Bana tazminat vermeli 
3 - Hudutlar beynemilel bir komisyon tarafından 
tesbit edilmeli 
4 - Habeşistan Avrupa terakkilerlnden istifade 
edebilir.fakat ltalyan memur kullanmamak şartlylel 

Lehistan ve. Sovyet Rusya 
tayyarelerini 

Milletler Cemiyeti 
• • 

emrıne verıyor 

Olen Rum Patrili Foqo. 

Bufdan bir~ .,,an önce Nıkarada, ~taılrk alıf wrifM lnıllUlllMlk · 
üzere Sümer Bankın Ankara veril mallar pamnna l/Umlfkrdlr. · · 

Bunu oör~n halk mağazanın inini doldu"""f ~bn de kendi
sini çok candan tezahüratla karıılamlflır. R~ AtatllrldJ, mala· 
zadan çıkarkoı gösteriyor. 

Başbakan ismet 
ı·nunti Bir Faşist gazetesi muvafık bir 

fırsatta ltalyan1n Avrupada 
harp çıkaracağını yazıyor 
Lavaı itimad reyi kazandı 

(Yamı 4 üncüde) 

Yakında Afyon-Antalya · hatti~ın ~·~~ 
kadar olan kısmı ile Afyon zafer -

anıtmı~Bçıyor Rum 
~triği -~---

Halk şimdiye kadar misli 
_görüJJ · zengin bir 

program hazırlıyor 

BugÜn gelen lJlacaristan profesyonel şampiyonu Uypeşt takımı 
(Yazısı son sayfada) 

Bugün saat on bir 
buçukta 

•• Old.ü 
Bir müddettenberi . baiıraak • 

larmdan rahatsız bulunan ye üç 

gün evvel de ıdıhi vaziyeti alır
latan Rum patriği Fotyos bu aa. 
hah on biri otuz bet geçe ölıniif • 
tür. 

Foty01, 1874 senesinde BiiyülE. 

adada doğmuf, talı.ilini latanbal
da yaptıktan 10nra Atinaya ve AY
rupaya gitmitti. 

1929 senesinin birinci tetrin 
aymm yedinci günü de patrik .. 

Yakında zaft!r anıtım ismet lnönll'n/Jn ~jı AllJOll ve zafer anıtı 
(Yazuı ! incide) 

Tayyareci Lindberg 
Amerikadan 

lngiltereye kaçtı 
Bunun, ikinci çocuğunu da 
kaybetmemek endişesiyle çilmitti. --~-----------------. . 

yaplldığı 
söyleniyor 

1 .. indl-: /i11 f:: :nci ço.:ıı~u (birincisini çalıp öldürmüşlerdi) annesifr 
birlikte otomobilde mektepten dönerken görüliiyor. l'ulwrda tayyareci 

Lindbcrg'in kendisi . 
(Yazısı 2 irıcid<') 

Patriğin ölümünü müteaıkil:i Sen 
Sinod meclisi patrikhanede bir 
toplantı yapmıttır. 

Bugün öğleden ıonra patriğin 
cesedi tahnit edilecek ve yarın aa
bah resmi elbisesi giydirilerek bir 

tahta oturtulacaktır. latiyenler 
patriğin elini öpecektir. Bu el öp-

me perıembe günü saat ona kadar 
sürecek, on birde patriğin cenaze
si büyük merasimle kaldırılarak 
Balıklı mezarlığındaki medfene 
gömülecektir. 

Şoförler on kuruşa 
adam 

taşıyahllmelldlr 
Tramvaylardnki kalabalığı azalt

mak için ~ofö;l • ı .·: ı ;ıı : ı ;•tlnm 

taşımaları meselesi etrafındaki yazı
larımıza yaı·ından itibaren devam ede
ceğiz. 

Ayni mes ele ile alfıkadar bir ya

zıyı ü~üncii sayfamı~da "Şehrin Dert
fori,, sütununda okuyunuz. . 

Bu bir ince ve hissi gönül Romanıdır 
Nakleden ı Naciye izzet 

Pek yakında gazetemizde 
ne•redllmaye b••l•nacaktır 
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Tayyareci 
Lindberg 
Amerikadan 

ln-giltereye kaçlı 
Bunun, ikinci 
çocuğunu da 
kaybetme mel< 

endişesiyle yapıl
dığı söyleniyor 
Çocuğu haydutlar tarafından 

kaçırılıp öldürülen Amerikalı meş
hur tayyareci Lindberg iki gün ev
vel ajansların haber verdiği gibi 
tek çocuğu ve karısı ile gizlice A
merikadan Avrupaya kaçtı. Arhk 
İngilterede oturacaktır. 

Son gelen İngiliz gazeteleri bu 
meseleye dair çok meraklı taf!;. 
lit vermektedirler. 

Karilerimiz pek ala hatırlarlar 
ki, Lindbergin çocuğunu kaçırıp 
öldürmekten suçlu katil Hnuptma
nın idam gününün yakla§ması ve 
haydutların Linbergi tehditleri, 
Lindberg ailesinin kendi vatanını 
terketmesine sebep oldu. Bunu an
latan İngilizce "Deyli Skeç,, gaz~
tesi diyor ki: 

"Lindberg, üç buçuk ya~ındaki 
çocuğunun selameti için memlek~· 
tinden adeta kaçmak ihtiyacım 
duydu. Hem de gizlice ... Karısı ve 
çocuğuyla 7590 tonluk "Ameı·i
kan lmporter,, isimli bir vapurla 
lngilterenin Liverpol limanına 
doğru yollandı. 

Me§hur tayyarecinin Amerika
dan ayrılması havadisi Amerika 
Cumur Baıkanmm kulağına eri§İn_ 
ce, Cumur Ba§kanı "belli başlı bir 
hayret,, eseri göstermi§tir. 

Amerikanın meşhur cinayet a· 
vukatlarından, Darrov, memleke
tinin kanunlarını müdafaa yollu 
şöyle, demiıtir: 

- Lindberg ailesinin Amerika
dan gidi~i Amerikada kanunların 
tatbikinde bir bozukluk olduğuna 
delalet etmez. Bu sadece, tek bir 
ailenin çok İyi takdir edebileceği
miz bir korku ile dolduğunu göste· 
rir. Fakat ümitleri bo§una çıkacak
tır, sanryorum. 

Çocuklarını mu haf aza etmek 
hususundaki ayni endi§eler İngil
terenin dimağını da i§gal edecek. 
Lindberg ailesi nereye gitse vazi
yet böyle olacaktır.,, 

Lindbergler, denizde eni konu 
açılıncıya kadar ayrılmaları havd· 
disini herkesten saklamıtlardtr. 

Hatta en yakın arkadatları bite 
bir §ey bilmiyorlardı. 

Amerikadan çıkışının hiç an
laşılmaması için Lindberg, biletle
ri de vapurda almı§lır. 

Bütün arzuları, ellerindeki Ü!ı( 

buçuk ya!ındaki oğulları Con'u 
korumaktır. Bu çocuk, Lindbe1-
gin kaçırılıp katledilen ilk çocu· 
ğundan altı ay sonra doğmu§ ve 
bütün Amerikanın kalbi bu yeni 
çocuğun üzerine titrer olmuftu. 

Lindberglerin Amerikadan kaç 
malarına sebep, yegane çocukb.!'ı 
Conun son defa sokakta meçhul a
damlar tarafından fotoğrafının a
lınmasıdır. 

Linbcrgin çocuğu Conu, hiz
metçilerinden birisi otomobille a· 
na mektebinden eve getiriyordu. 
Bu sıra-da içerisinde birkaç adam 
bulunan büyük bir otomobil bir 
biçimine getirip Linbergin çocu -
iunun bulunduğu otomobili yaya 
kaldırımına aıkıtbrarak, ellerin -
'deki fotoğraf makinelerini Lind -
bergin çocuğunun otomobili içe · 
risine zorla uzatmıtlar ve çocuğun 
resmini çekmiılerdir. 

Lindbergin Amerikadan aynl
masının bir diğer sebebi de ilk ço
cµğunu çalıp öldüren ve idam e-. . 
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Bayr.nm yerleri kurulmasına 
ya müs.aade etmemeli 

Yahutta kontrolü şiddetlendirmelidir 

ismet lnönü 
Yakında Afyon -
Antalya hattının 
Isparta kısmını 

açacak 
Afyon · Karakuyu hattının da 

yakında işletmeğe açılacağını müj 
delemiıtik. Öğrendiğimize göre, 
esası Afyon _ Antalya hattı olan 
bu büyük hattın lspartaya kadar 
olan bu kısmını Başbakan ismet 
İnönü yakında bu havalide bir se· 
yahat yaparak bizzat açacakt:r. 
Bunun için alakadarlara tebligat 
yapılmııtır. Gelen malfunata gö
re lspartada Ba§bakanımızı karşı
lamak ve demir yolunun bu hava· 
liye de gelmesine karşılık halkın 
cumuriyet hükumetine tükranla -
rını göstermek için şimdiye kad:\.r 
misli görülmemit der~cede zengin 
bir program hazırlanmaktadır. 

Şeker bayramının bugün üçün
cü ve son gunu... Bugün, pazara 
da tesadüf ettiğinden sokakler, 
eğlence yerleri iki güne nazaran 
daha çok kalabalık olacak ... 

Ramazanın yağmurlu ve fırtı
nalı geçmesine rağmen bayram 
günleri güne§li ve sıcak geçmiştir. 
Şehrin birçok se~tlerinde gene 
bayram yerleri kuruldu. Çocuklar 
sabahın yedisinden ak§amm yedi
sine kadar buralarda gezdiler, do
laştılar ve eğlenmeye çalıttılar. 

Büyüklerin eğlencesi, sinema 
ve tiyatroların teşkil ettiği malum
dur. 

Dün, ıehrin birkaç semtindeki 
bayram yerini dolaşıp çocukların 

nasıl eğlendiklerini göreyim de -
dim. 

Bu yerleri ve çocukların nasıl 
eğlendiklerini ( !) pek yakındım 
tetkik ettim: Aldığım \)elice, ala
kadarları kanun nazarında mes'ul 
edecek, birer çocuk babası olmak 
sıfatiyle de vicdan azabı çektire
cek derecede ağırdır. 

Çocukların babalarından, an
nelerinden yalvara, yakara kopar
dıkları bütün paraların birkaç da
kika içinde eriyip gittiği bayram 
yerleri pis yerlerdir. 

Bir tane atlı karınca, iki tane 
salıncak, sekiz, on tane eşek, bir
kaç at, on bisiklet. ..... Yüzlerce 
seyyar ıabcı, kumarbaz, madra-
baz, niyetçi .... lşte lstanbulun bay-
ram yerleri ..... . 

Şu beyoğlunun alt tarafındaki 
bayram yerini yani Kaıımpaıada
kini ele alalım. Birkaç .sene evvel 
bostanlara yakın bir yerde kuru
lurken iki senedir yeri değİ!lİri
len Kasımpafa bayram yeri beş 

sene evvel ağaçları kesilen me
zarlığın alt tarafında kurulmuş

tur. 
Burada dolaıırken ayağıma ta-

dilmek üzere olan Hauptman' m 
idamı dolayısiyle yeniden gazete· 
lerin diline dü§mekten kaçınması
dır. 

Bugünkü vaziyete göre, idam 
hükmü, kanunusaninin 13 ü ile 
başlıyan hafta içinde infaz edile
cektir ... 

Şimdi Lindberglerin lngiltere
de ne kadar kalacakları malum 
değildir. Bazı kimseler bir sene, 
bazıları ise daima lngilterede ot:.ı· 
racağını söylemektedirler. 

Lindberg, fenni araştırma faa
liyetine Avrupada devam edecek
tir. 

Söylendiğine göre, Lindberg 
kendi tayyaresini de vapura almı!
tır. 

Alman matbuatı bu "Ameriks
dan kaçıf,, hadisesini derhal ma
nalı bir surette tefsire giritmiştir. 

"Doyçe Algemayne Zaytung,, 
diyor ki: 

"Biz, Alman olarak,· medeni 
bir devletin, yurtdaılarını, bilha!
sa en methur yurtdatlarından bi· 
riyle onun ailesini ve çocuğunu 

emniyet altında bulundurama
mak vaziyetinde olmasını anlıya
mıyoruz.,, 

"Berliner Tagblat,, gazete5İ 1 
"Acaba Amerika, haydutlarına 

kartı harekete geçecek mi?,, diye 
bir sual soruyor. Ve sivil havacılı
ğın en ileri gelen pişdarlarından 

olan Lindbergin kendi memleke
tinden kaçması hadisesinin inanı

lamıyacak bir ıey olduğunu yazı
yor. 

kılan eski bir teneke beni az daha 
yere düşürecek, pantalonumu yır
tacaktı? 

Burada bir atlı karınca, biri 
büyük, diğö?ri küçük iki salıncak
tan başka, çocukları eğlendirecek 
bir şey görmedim. Bunlardan bi
rinin de zinciri kopmuştu. Gözü
mün önünde salıncağın kayığı tel
le tutturuldu ve bir kız çocuğu 

bindirilerek mükemmelen uçurul
du. Bu salıncaklara, sağlam ol
mak şartile itirazım yok. Çocuklu 
az bir para ile güzelce eğlenebilir
ler ... 

Fakat gelgelelim şu niyetçilere, 
seyyar satıcılara? ... Niyetçiler. kü
çükleri kumara alıştırıyor, seyyar 
satıcılar da midelerini bozuyor
lar. 

ceketinin altından küçük bir elek 
çıkardı. Üstü,te koyduğu iki taşa 
istinat ettirert"k dik durduttu. Bu· 
raya 20 para. atıp eleğin içinde bı
rakan olursa le§ kuruş verf"Cğini 
söyledi. On dakikada 25 kur .ı, 
aldı. Memur geliyor! diye söy:'!
nince üstüne çömeldi, kaldı. 

Böyle elekle kumar aynatan
lardan dört beş kişi gördüm. 

Evindeki kahve değirmenini, 

pis havlularını i§portaya doldu
ran, yanına birkaç paket tebeşir 
toplu iğne, cep defteri, ayna ila\'e 
eden barbar bağırıyor: 

- Boş yok. Alan kazanıyor .. 
Pis havlunun havada dolaştırıl

dığını, sonra bir adama verildiği
ni gördüm. Bir adam, diğerinin 

kulağına f ısladı: 
Kasımpaıadaki bayram yerin- - Kendi madrabazına çıktı. 

de dün şu yiyecekler satılıyor- Havlu gene eve gitti... ~ 

du: ~ "' "' 
Lahna, hıyar turşusu, limonata, Uzun söze ne hacet! Merak e-

kalibarda boyalı şekerli su, aşure, den, bunları yalan zanneden kim
seksen türlü, renkli §ekrler, ham se varsa bayram yeri orada, gi
ayva, çürük, ezik portakal, ne ya- der, görür ..• 
ğı ile pittiği meçhul börekler, 1s- Elimde kanuni bir salahiyet ol
mini bilemediğim hamur tatlısı, saydı, bayram yerinde tek satıcı, 

Başbakanımız bu gez.isinde yal· 
nız küşat resmini yapmakla kal
mıyacak, ayni zamanda Afyonda 
Türkün ölmez zaferini temin eden 
baı kumandanlık muharebesini 
tasviren heykeltraş Kripel tarafın
dan yapılmıf olan zafer abidesinin 
ve gene Af yon da Türk istiklali i
çin canlarını vermiı olan aziz şe
hitler iç!n yapılan asri mezarlığın 
ve burada dikilmiş olan abidenin 
açılış törenlerini bizzat yapacak • 
tır. 

balık, köfte... niyetçi bırakmaz, yaptığım işten Bundan sonra Ba!bakanımı .. 
Küçüklerin tanesi 20, büyükle- dolayı da vicdan azabı duymaz

rin tanesi kırk paraya satılan ham drm. 
ayvalar yere, pislik üzerine seril- Ticaret, ekmek parası çıkar -
mit bir çuval üstünde satılıyordu. mak ıneırudur, serbesttir. Fakat, 
Hizmetçi kılıklı bir kadın kendisi- memleket yavrularının sıhhatleri
ne büyüğünden, yanında dört ya- ni bozacak, onları pek küçük ya!
şındaki çocuğa da küçüğünden a· larda tali oyunlarına, kumara ahs

zın beraberindeki zevatların yeni 
satın alınan ve tünellerinin devlet 
tipine göre değiştirilmesi birkı-.ç 

güne kadar başlıyacak olan Ayd1 n 
hattını gözden geç:receği anlaşıl
maktadır. 

lıp verdi. Ta§ gibi, yemyeşil ayv:t- tıracak şekildeki satıcılık ne mef- Gizli beyanname 
ları kemire, kemire yediler. Ham rudur, ne de serbesttir. mütehassısı eski 
ayvayı küçük çocuğun midesi Tali oyµnları ile kumarla zabı- başbakan · 
hazmettiyse bravo o mideye?... ta memurlarının, pis yiyec.eklerle r an kof 

Bir satıcı kavanoza doldurdu- belediye zabıtası memurlarının e- V 
ğu hıyar tur§usunun suyunu, kah- hemmiyetle alakadar olmaları li- Aleyhinde bir beyan-
ve fincaniyle 20 paraya satıyordu. zımdrr. name neşı1edlldi 
Köftenin tanesi kırk para, aıure- Daha doğrusu ve kestirmesi, Sof ya, 26 - Dün bütün Sof) ayı 
nin kasesi 100 para, limonata, bayram yeri kurmamaktır. Mu- heyecana düşüren bir hadise rerernn 

renkli. ıekerlı" sular 40 para, ha· h kk k b • 1 ~ etmiştir. Bu hadise, eski Başbakanlar .. a a ayram yerı azımsa, Ş.?- d Ç k f 1 h" d d'I · lf . an an o a ey ın e neşre ı en gız 
mur tatlısı iki kuruş, börek 100 pa- hırde büyük bahçeler vardır. Bu- bir bevannamedir. 
raya idi. ralarda pek ala hokkabaz, kara- I~zasız olup kimler tarafır.dnn 

Yağlı börek yiyen bir çocuğun göz oynatılır, çocuk tiyatroları ku_ yazıldığı, ve nerede basıldığı henüz 
renkli şekerleri midesine indirdi- rulur, yerli yemİ§ler, temiz meyva- anlaşılamıyan bu beyannamelerde 
ğini, üzerine lahna tur§usu da yi- lar satılır. Çankof bir takım şüpheli işler yap
yerek bir fincan suyundan içtiği- Çocuklarımızın midelerini ve makla, Ye bilhassa bugünkü hükümet 

ye krala karşı çalışmakla itham ı•dil
ni, biraz sonra da üstüne hamur ahlaklarını bozan yerleri yasak mektedir. 
tatlısı yuvarladığını gördüm. etmeliyiz. Darbci hükumete teşebbüs etmek-

Bu çocuk atlı karıncaya da bin· Yekta Ragıp Ônem ten suçlu Damyen Vel~ef'in muhal;e-
di. Oradan indikten sonra niyet- o mesinin dernm ettiği bugünlerde bu 
yetçilerin önünde durdu, bir hayli ltalyanlarrn yeni sev~lyall beyannamenin neşredilmesi bü) ük 
para verdi. Son olarak da bir e- Romadan bildiriliyor: bir alaka uyandırmıştır. Çankof da 

ıekle gezip dolattıktan sonra pa- Anadolu ajansının bildirdiğine ikide _hir gizli beyannameler neşrede-
.. ş k~ Af ·k · d .. rek hır takım Yarı anlaışılır, yarı an-

rası bittiği için bayram yerinderı gore ar 1 rı aya yem en uç l lnRılmaz tehditler savurmakta idi. 
ayrıldı. fırka gönderilecektir. 4 o siyasi mahkOm 

Döndüğünii görmedim. Ya an Şimdiki vaziyette, Habeşistan- ı affedildi 
nesi para vermemi§tİr, yahut da da cem'an 300,000 İtalyan askeri 
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pis yiyeceklerden midesi hozul· vardır. Bunların beş fırkası haliı tuları münasebetile kırk siyasi mah-
muş, yatağa serilmi§tir. İtalyan , iki fırkası yerlidir. ktim affedilmiştir. --Dola§ıyordum: On iki ya§ınd11· ç • ı 
kibirçocukbayramyerindedola- ın parça anıyor 
şan 1004 numaralı Ömer ismind~-
ki zabıta memuruna ,öyle bir~:- Ve japonya bu parç·aıarı birer 
kayette bulundu: b • t 

- Şurada bir pilav yedim, ku~- ırer yu uyor 
tum. Galiba kokmu§tu? Çin mllllyetperverJeri Şanghayda Japonlar 

.Genç ~emu~ bu !ikayeti ehem· aley binde şiddetli gösteriler yapıyorlar 
mıyetle dmledı. Plavcımn yanın'l Şanghay :!S - Son zamanlarda Gene iki gün evvel otomobilinden 
gitti. Camekan içindeki plavı kok- Uzak şark i;i birdenbire yeniden a- inerken on kurşunla öldürülen Çin 
ladı, tattı. Sonra: !evlenmiştir. Dışişleri Bakanı Tang-Yu-Yen'in kim-

- Çabuk bu plivı dök! dedi, lki gün evvel Şanghaydaki Japon ler tarafından. ~·urulduğu da henüı 
plavcı malını biliyordu itiraz et- deniz kuvvetleri bürosunun önünde anJa9ılmış değıldır. 

d d ·ı · ·, d b' k .. _ patlı .. ·an bomba Çinlilerin Japonlar Diğer taraftan Japon kuvvetleri, me en on a ım ı erısın e ır o .; ,..1 k h"k" t" k ı 11 b. l'k 
.. .. n ançu o u ume ı as er er e ır ı -. 

•eye doktu aleyhinde çalışmalarının yeni bir te-
l: • te merkezi Moğolistana doğru ilerle-

Ayni memur küçük bir kumar- zahüründen başka bir şey değildir. rnekte devam etmek~dirler. Son gelen 
bazı da cezalandırdı. Sivil memur Tesadüfen bombanın pek erken pat- haberlere göre Ça-Hor mıntakası 
Fahri de yankesicileri takip edi- laması büyük faciaların önünü al- şimdiki halde tnmamile Japon -

mıştır. O sırada içeride az ki§inin bu- 11.ı k k 1 • · · 11 Jt d yor, intizamı temine çalışıyordu. u anç? o as ·er e_rının ışga . a ın a-
f k t 'k" bT d ' lunması neticede ancak birkaç kişinin dır. Şımali Hopeı de artık Çındcn ay-

a a ı ı memur? ne yap 1 ır ı, yaralanmasını temin etmiştir. rılmış bulunuyor. Bu suret'ıe Japon-
bu kalabalık verde · Bunlar ba~ka Yapılan tahldkatta bombanın mfl- yanın hic rnkit geçirmeden C·ııi r:ır
tarafa gidince kumarbazlar gere liyetpencr Çin taleheleri tarafından çalamak ·,·c yutmakta olduğu"' anlaşıl-
faaliyete batlıyordu. Bir adam atıldığını belli et.miştir. maktadır. 
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iişiiHı : ____ _._ 
Jaır ve 
Daır 

.ıasıl çqit çeııt 
:uz kalıyor. 
eylesin, annem. 
erkenden kal· 

·~azına gitmemı 

HABER - :ı\.'Kşam :postu .. 

Yılan hikayesi : 

Kömür depoları Kuru 
çeşmede kalmalı mı ? 

Telgraf 
hatlarımızın 

ıslahı ~n, en son fikir 1 

1 aektep talebesi r I 
,/ ımaktan da yor 
' ayramı, öğleye Tlc-aret odaslyle depo sahipleri Ortaköyden 

Bayındırlık bakanlığı 
büyük bir proje 

hazırlıyor nra da arkada!· Kuru~eşmeye kadar olan sabada 
gezmek için b;r yapılması taraftarı Bayındırlık Bakanlığı bütün mem

Jeltet telgraf hatıarının ve merkez
lerin ıslahı, yeni hatlar kurulması 

için geniş bir proje üzerinde çalış

maktadır. Bu hususta telgraf fen iş
leri rnüf ettişlcri tetkiklerini tamam
lanuşlar, nHikadarlann da mütalea
larr alınmıştır. 

için için "libavl,, 
emin elime ııkıt· 
hince, akraba V<~ 
i dolqırdım ... Zi -

'bu arzulannı ye
" tamir edilmiye

.binin kırılacağım,, 

..,._ tm ortumda ıip
a.ldım ... Karııanım, ç .. 

çöll~mce hareket etme· 
vrife oldu mu, hiç 

rakflrkadaıımı battan 
larıiabalıktan kaçalım, 
kıycl'§ımızı binliyelim !,, 

(?eliye, Büyükadaya, 
ola. benzer bir inziva 
ge1Jik. Hatta, o ıemt· 
rmı görmeğe gelen 

Ticaret odau Kuruçetme kö , 
mür depolarının nerede olması la
zım geldiği baklandaki noktai na· 
zarım dün Liman idaresine bil -
dirmiştir. Bu mütaleanm esası o· 
dada cumart~i günü kömürcü -
le.rle yapılan toplantıda teabit e
d'ilmittir• 

Öğrendiğimize göre Ticaret 
odasmm ve kömür depolan sa -
hiplerinin kömür depolan hakkın
daki mütaleuı depolann Ortaköy 
inzıbat karakolu önünden bqlr -
yarak Kuruç.e§JDe tramvay dura -
P.ıa kadar uzanması teklindedir. 
Bu takdirde bem Kuruçeşme kö • 

lstanbul 

mür tozundan kurtulacak, hem 
depolar için seksen metre derinli· 
ğinde müsait arazi bulunmuş ola· 
cak ve hem de ıburadaki eski sa -
rayların rihtımlarmdan istifade 
eidlebilecektir. 

Esasen Liman geneıl direktör -
lüiü Boğazda da'lıa müsait bir 
yer bu1unmamasından dolayı ye
ni kömür depolarının burada ya
pılmasını muvafrk görmektedir. 
Yalnız buradaki sırtlar Boğazın 
en ziyade yefillik ve ağaçlık kıs
mı olduğundan Boğazın güzelli • 
ğine halel gelmeıi enditeai ala . 
kadınları biraz dü§ündürmektedil'. 

rıhtımı 

Bilhassa telgraf iş.lerl bozuk olan 
şark ve cenup vilayetlerinden başlı· 

yacak olan bu ıslahat lıer kasabada 
telgraf merkezi bulunması ve telgra-
fın muasır memleketlerde olduğu gibi 

fı.zami süratle yerlerine varabilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Bu hatlardan gene bakanlığın bü· 
tün memlekete teşmiline karar ver
diği telefon şebeke.si için de ~tifade 
edilecektir. Bu işe lstabul telef on i
dareseinden elde edilecek karın yatı-

etçilerine bile: S I 
- dıda da mt buldunuz? a 1 

.. mı kalabalığmıza 
pazarına kadar olan kısım 

936 da tamamlanacak 

nlmas_ı takarrür etmiş gibidir ki ida
renin senevi verebileceği paranın yıl
da yarım milyon lira kadar olacağı 

anlaşılmıştır. Esasen bundan dört yıl 
sonra telefon idaresinin bedeli olarak 
eski şirkete yılda 400,000 llxadan fazla 
verilecek değildir. ge1nuz? ... · diye kızgın 

.dık. .• 
rıamış nıgan ayakkap
L buru§Uk karıtmamış 
Fıirimize dokunurdu. 
0.dık! ... 
1 yıllar, duydufum ak-

1 anladım. Gumaaız, pa
lğer bayramlardan mah 

x: çahtbğmı için, ıeneleı · 
akraba.lan göremiyor-

' 
;ulda iki ilç nestldenbe ri 
luğunu yatattığunız baba 
uz da vardır. Bizimle mil· 
~rinde ne menfaat, ne hi
: en uf ak bir pürüz karış1k 
yalnız manevi, musaffa 
bir dostluk hakim bulu· 

lyarlar ... 
,j vaktile h'alii vakti yerin
" timdi vaıat seviyenin al
mi!; kimi bilakis yeni neıil
.i,tirmif, filiz salıp yükael-

Jıtanbul limanının islahı itilel 
meıgul olan Ekonomi· Bakanlığı 
baı müpviri Von der Porten ya
rın Ankaradan ıehrimize gelecek
tir. Mütehu11s bayramdan evvel 
kısmen yaptığı tetkiklere ve hazır
ladılı projeye devam edecek ve 
bu tetkikler birkaç pn içinde ik
mal edilecektir. 

Ekonomi Bakanı Celll Bayar 
lstanbul limam ıslahat projesinin 
süratle bitirilerek limanın 936 yılı 
batında Finanı Bakanlığından 
Ekonomi Bakanlığı eline geç
mesi arzusunda olduiunu a
lakadarlara bildinniıtir. Yal
nız bu arada kabotaj me
selesinde fikri alınmak üzere 
baş mü!avir Ankaraya gittiği için 

projenin hazrrlanmuı da bekle - Memlekette 
nen zamanda olanıamı§tır. T 

Şimdiye kadar Karaköyden ayyare 
bqlıyarak Dolmababçeye kadar İ 1 
uzanacak olan bet kısmılık muaz- pos a arı 
zam rıhtımın esas tekli takarrür Hükumet dört' tayya-
etmittir. Zannedildiğine göre bu d h 1 
rıhtımın 936 yılı zarfında Salıpa- re a a 8 ıyor 
zamıa kadar olan kısmı bitirilebi- Öğrendiğimizie göre hükUınet 
lecek ve 937 yılnda tamamı ikm!ll dört posta tayyaresi daha satın 
edilmit olacaktır. almak için temaslarda bulunmak. 

Mütehassıs bundan ıonraıı i - tadır. Bu tayyareler ilkbaharda 
çin iki mühim mesele ile meıgul . tertib edilecek olan Şark ve Ce • 
olacaktır. Bunlardan birisi Sirke- nup vilayetleri hava posta1anna 
ci nhbmınm alacağı vaziyet ve tahsis edile<:ektir. Ankaradan baş. 
diğeri kömür depoları İ!idir. lıyarak Garb vilayetlerine yapı • 

Antrepoların tamamen liman lacak hava postalarını ~imdi elde 
genel direktörlüğü elinde toplan- bulunan tayyareler yapacaktır. 
ma11 kararlaımıştır. 

serbest bırakıldı ÜskUdar tramvayları 
Afyon kaçakçılığı yaptığından do- SOSyefesJnfn hisse 

layı sekizinci ihtisu mahkemeelndc ti l 

Hava postalarının merkezi An
karada Olacak ve oradan bütün 
memlekete dağılacaktrr. Şimdiye 

mevkufen muhakeme edilmekte olan sene er 
.ınlarla oturmak, eski hatl!'a- · d. d k d' Çiprut tahliyesini ı.ste ığin en en l· Üsküdar - Kadıköy tramvayla . 

kadar kısmen askeri idarenin 
yardımlari1e yapılan hava sefer .. 
leri için Bayındırlık Bakanlığına 
bağh olarak bir sivil tayyarecilik 

teşkilatı yapılmaktadır. Bu teşki
lata mensup olanlar için bir üni -
forma da kabul edilecektir. 

nmak ne bot oluyor: sinin 5000 lira kefaletle serbest bmt-
B':;yu"'k dayın bı'r gu··n •öyle k ·ım· tir rı sosyetesinin hissedarlardan kı· ... -s lolmasma arar ven ış • 
·di ... Baban, çocukluğunda----------!""'-- smı kıeım alınan hisse bedelleri 
ede oynarken ... · diye anlat- geldi: tamamen tbasil edilmiştir. · Bu su· 
rı aile tarihinden yaprakları _Ben tarih okuyorum ... Tari- r~tle ' soayeteye kartı halkın alaka Hava seferleri bilhassa şimen-
: birer çevirdik... ht devreleri öğrendikçe yqım üç ve itimadı tezahür ettiği gibi sos- di.;~r bulunmıyan Şark ve Cenup 
;u asrın insanları nazarında yüz, bet yüz, seki~ yüz oluyor... yetenin de daha serbest hareketi 

Kurİaracaaımız şark --- .,...._ vua;;ite;i •l.;-dl ne halde ? 
---~ ,_, ~ 7"zwwwJ ----

Necmeddin Sadık, geri kalnu!J rl· 
U.yetlerimizde yapılacak ıs]ahattan 
bahsediyor. Eskiden buralara yalnı:ı 
tedip kuvvetleri gönderilirken, şimdi, 
Cumhuriyet devrinde medeniyet de 
yollanacaktır. Bu vilayetlerimizin ge
ri kalmış vaziyetini anlatmak için, 
Akşamın başmuharriri şu dikkati ca~ 
lip mukayeseli rakamları zikrediyor: 

Merkezi Erzurum olan üçüncü 
müfettişlik nuntıka&ı sekiz dltiyetl 
içine alıyor. Nüfusu dört milyona ya
kındır. Bütün bu dört milyon nüfus
lu sekiz vilcigette yüksek ve orta talı
sü görmüş bilgi ve teknik sahiplerinin 
sayısı 240,000 nüfuslu Fatifı kazasının 
yarısı kadardır. 

lstanbuldaki Eminönilnde (J.:i rıü
fusu 170/JOO dir) bütün bu seki:: ı·ilQ.. 
yetteki eczanelerin iki misli eczane 
vardır. 

310,000 nüfuslu Beyoğlunclu 970 
doktor çalt.§ıyor. Dört milyon nüfu.slu 
sekiz viUiyetimi.:de topu topu 73 dok
tor ı•ar. 

Yalmz bir Kars vilayetinde besle
nen hayvanların sayısr, lıüiün garbı 
Anadolu vilayetlerindeki Tıayı·anla

rın sayısı yekunu kadardır. Hal!Jul.i 
Kars ı:iUiyetinde bir tek baytar çalı-
ııyor !. ... 

Beyoğlunda, herhangi bir tek ce
za deposunda bulunan ec:za çeşi
di ve miktarı bütün bu sekiz r:ilciyet 
eczanelerinin hepsinden dalıa çoktur. 

J'alnız lstanbuldaki muallimlerin 
sayısı, bütün şark vilayetleri öğret· 
menlerinin tanı iki mislidir ... 

* ltalya, zecri tedbirlerden 
--... .... __ ......__ zwwws --

lstltade edecek 
----------~ Falih Rıfkı Atay, İtalyanın zecrt 

tedbirlerden istifade edeceğini şöyle 
ispat ediyor: 

Biz zecri tedbirlere iştirak ettiği
miz zaman, bu kararların dost oldu
ğumuz ltalyaya karşı ve bu ltddisc. · n 

münhasır olmadığı, ileride buna be;ı
zer Tıer hadise karşısında otomatik 
olarak işliyccek bir emniyet n:t.?kaniz. 
masına bel bağlamakta olduğumuz 

fikrini en başta ileri sürmüşüzdür. 
Eğer bu mekanizma bu9ün işler, ya. 
nn eksikleri tamamlanırsa, bundan 
gelecekte, lıcrlıanoi bir teca-.ıü:: telıli
T.:esi karşısında, Milletler Cenıi!JcÜ a· 
zası olmakta devam eden ltalya dalıi 
Tıerkes kadar istifade edecektir. Böyle 
bir emniyet ciha...."'l. olmazsa, büyiik, 
kü~·ük lıangi devlet kendini iccaviir 
tehlikesinden masun sayabilir? 

Şuraaı doğrudur ki, bugün, /:arşı 
karşı, politika menfaatleri, ldnler ~e 
Tıususi davalar değil, iki fikir çarp~şı
yor: Bütün milletlerin hürriy<'llcrini. 
mildaf aa edecek eTLternasyonal bir ci
haza lüzum ı•ar mıdır, yok nwdur? 
Böyle bir cihaza lıayalılık l.:abiliyetf 
vermek mümkün müdür, cleğil miclir? 
Eğer cevaplar miispet ise, bu cilıa:, 

bugün geçici meni aatleı·ine U!Jmaz gi
bi görünen milletlerin dalıi, daimi l'e 
hayati menfaatlerine l'lbeile u!jgun
dur. 

kçe kıymetini kaybeden, fa- Eski nesillerle alakanız k~ilme. şehirlerile ihtiyacı çok olan Garb 
muhafaza edilse her halde da- dikçe de, onların yaşları sizinkine imkanı hasıl oJmuqur. Şimdi mu- şeıhirlerine doğru yapılacaktır. Gtimrük teftiş heyeti 
sabet olan bağlara kıymet biç- ilave olunur. Ya,, hatıralardan vakkat hisse senetleri daimi ve Hava postalannda yolcu ücretleri reisi 

kabil olmıyacağıru ben de ibaret değil mi? yeni hisse senetleriyle değiştirile· şimendifer ücretlerinden pek faz-
.drm ... lhtiyarlarca çoktandır (Vl·"G) cektir. la farklı olmııyacal-ırr. 
ilen bu hakikate ben daha ye· ----------------------------------------

~~:i.~::ı~~t~;!;;.; , [ ş_ ~ H R İ ~~,il D ER D i,, E ~ i ] 
&tiyanlık olan günler de var. ş h • • G d t b •• f ı • 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan gümrükler teştif heyet
leri ba§kanı Muammer Kocabaş 
bu akşam Ankaraya dönecektir. 
Muammer Kocaba9 şimdiye kadar 
şehrimizde çalışan müfetti~lerden 
ikisini de birlikte Ankaraya götür
mektedir. Ankaradan şehrimize 
iki yeni milfettİ§ gelmiştir . ~~::h:~.~::;.::;::~a!~:::.; e ır ıçın e o o us se er erı 

. l Bayram münasebetiyle şehir nakil va.~ntala.nrun Ben, içerisine ancak üçer, dörder, adam alabüen • 0 

adığını öğrenır er. halkı taşunakt.a. ne kadar Aciz kaldığını bir daha gör- takallel'in bu işi iyi yapamıyacaklarına kaniim. Daha GlimrUhte komisyon• 
Dindar olaun, milliyetçi olsu.0 1 dük. Bilhassa öğleden sonra bütün tramvaylar tıklım fazla tranway işletmenin ~~ i1!!1'.'!'ıı yoktur. Çünkü ak· CUl&rJD imtihanı 
ta beynelmileliyetçi olsun, tim- tıklım olduğÜ gibi tramvay bekleme yerleri de mahşere şamları saat beşten sonra koprunun yarısı tramvayla dol 
i şekil, bütün yurtdaşlara ba:.,r- dönmüştü. Eminönü, Karaköy, Galatasaray, Parrnakka- makta, buna rağmen ilıtiyaca kafi gelmemektedir. 
ılarm kutlulanmasma elverişli- ı>r. Taksim durak yerlerinde tramva) a hine bilmek için Bence bu iş ancak tramvay hatları üstünden otobüs 
İhtiyarları, eski dostluklat 1, :-;aatlerce beklemek lhımgeliyordu. işletmekle düzelebilir. Bir otobüs 18 ki.'i alabilmekte oe 

ip ziyaret etmeği ihmal etme· Son günlerde bunun önüne geçmek için taksilerin meıeUl Eminönü ile Taksim arasındaki mesafeyi 16 da-
' on kuruşa adam taşım.alan etrafında yazdığrmız yazılar ldkada katedebUmektedir. Bu gözönüne alınarak ve 

iz. Çocuklarınızı da bu an a· her tarafta büyük bir alaka uyandırmıı.-tır. Dün bu me- tramvaysız kalan lıallan miktan tesbit edilerek buna gö-
ile yeti,tirin. Mazi ile ba~ı sele etrafında bir otobiis sahibile de görüştük. l l re ihtiyaç nisbetinde otobüs işletilirse lıenı Tramvay sos-

Ybetmemek çok iyi şey... Kercstecilerle - F~yüp arasında otobüs i!:l1cten bu yetesi zarar etmez, henı bit iki otobiis sahibi iflastan 
·· ·· khma dam eledi ki: kurtulur, lıcm de hcılk ralıat eder4 

Gümrükte komisyonculuk ve 
maiyet memurluğu yapacaklar i
çin perşembe günü bir imtihan ya
pılacaktır. Bu imtihana timdiye 
kadar İmtihana hiç girmemişler 

dahil olacağı gibi imtihana girip 
de muvaffak olamıyanlar da gire-
cektir. -



1 
!?9 lLKt;-= 

- ~ 

ıktans; eşler AbbiA~-iiiYi-al ·a 
ltalyanların Mitralyöz 1 

si er e ini de ele geçirdiler 
Birçok zırhlı otomobf 1 mitralyöz 

ve esir aldılar 

imparator sulha hazır 
Fakat ltalyan askerlerinin 

l:opraklanndan uzaklaşmasını 
Ve ıtaıyanlarınt azmlnat vermesini 

şart koşuyor 

İtalyanlar yeniden 3 
fırka gönderiyor 

İtalyan Habeş harbinin iki gün_ · 
lillt bilincosu §Udur: 

Aym 26 smda İtalyan resmi 

Habeş imparatoru &§ağıda.ki şart
larla barı§ akdine amade bulun -
maktadır: 

tebliğinden anılaşrldığı gibi An • l - Habeş arazisinin ltalyan 
ka.liye doğru ilerliyen bir Habeş kıtaatmdan tamamen boşaltdma
müf rezestle İtalyan yerli ktı'9'vet- sr. 
leri arasında bir çarpışma olmu~ 2 - İtalyanın tazminat ver-
ve neticede Habeşler beş ölü ve 
altı yaralı brrakarak kaçmışlar • 
dır. 

Bundan ibaşka geçenlerde Af -
rilcaya giden Dük Spo'lete Do .. 
ğu Afrikasmdaki hafif İtalyan 

gemileri gurup kumandanlığmı 
ele almıştır. 

Dagabur yakmmda bir ltalyan 
bom'bardmıan tayyaresi Habeı 
köylü'leri tarafından kuqunla dü
şürülmüş pilot öldürülmüştür. 

Adisababadan gelen haberler 
Ras Kassa ile Kassebhot'un Makal 
le mmtakasmda taarruza geçmiş 
olduklarını bildinnelrtedir. 

Dün gelen haberler Habeşlerin 
yeni bir taarru:ı:a giri~tiklerini ve 
bbi - Addi'yi aldıık'lanm blıdiri

yor. 
Adisabaıba, 28 (A.A.) - Ha .. 

be:; hiHrumetinin resmi bildiriğinde 
Tembien böl~ezinin merkezi olan 
lıbbi. Addi şehrinin yerli l\alyan 
kuvvetlerini baskına uğı'atmak 

saret'!e ans:rzm yapılan bir taar • 
ru:da Ha~ kavvetleri tarafm -
elan zeptedildiği bildirilmekted'ir. 

Habeşler, topçu ve mitralyöz 
nteş: le karşthnmalarına rağmen 

aüşmnru ehemmiyetli zayiata uğ· 
ratarak Abbi-Addiden kovmuş • 
lard.ır. Yüz kadar yerli İtalyan as
keri esir ediılmi~tir. 

Dü~man ric'at ettikten sonra 
ıbarp alanında, 20 kadar İtalyan 
aubayile yarsubayınm ve bir çok 
yerli subayrn cesetleri bulun -
muştur. 

öte yandan bildirildieine göre 
İtalyanlar, Abhi-Addinin 50 mil 
kuzey batısındaki Şhire bölgesin
de ric'at yollan üzerinde bulunan 
bütün yerli kiliseleri yakarak geri 
çekilmektedirler. 

mesi, 
3 - De-Vletlerin Ha.beıistanı 

hukümranılık hukukunu haiz bh 
devlet olarak tammalan, 

4 - Habe,istau ile İtalyan 
müstemlekeleri uaam.daki budu -
dun Milleti.el" cemiyeti taraf mdan 
tayin edilecek beynelmilel bir ko
mitece tesbiti, 

5 - Habqistan Finansal ve 
idari meselelerde ecnebi tavsiye 
ve müzakerelerini kabule amade
dir, ancak İtalyan memur kabul 
edemez. 

Röyterin muhabiri, Habeşia -
tanın bazı ıerait alımda ta7minat
tan vazgeçmeye amade ise de di
ğer noktalardan ısrar edeceğini 

zannediyor. 
Şimdi bütün Tigre cephesinde 

Habeşlere mühim takviye kıtaatı 
gelmiştir ve Ha:beıler kendilerini 
yalnız yeni ve kuvvetli bir İtalyan 
taarruzunu def etmiye değil, ayni 
zamanda cephenin muhtelif nok
talarmda mahalli hücumlarla bir 
t·.rarruza da geçmeye muktedir 
görmektedirler. İtalyan ordU'lan • 
nın son haftalar zarfmdaki taır 
f aaliyetsizlikleri Hab~ kuvvei 
nıaneviyesin-i fevkalade yükselt -
mittir. Af gaga yakmmda evvelki 
gün cereyan eden muharebe hak
kmdaki Habet ve ltalyan tebliğ
lerindeki te2ad doğru biT tahmini 
mütkül kılmakla beraber hücuma 
yti:ılerce Habeşin iştirak ettiği ve 
bunlann İtalyan ileri müfrezele -
rim mağlub ettikten sonra ancak 
ltalyan kısmı külli.si tarafından 
durdunılabildiği muhakkaktır. 

Röyterin Adisababadaki m1.!ha_ 
biri, Şimal cephesinde bir taarruz 
için yapılan Hah~ hazırlıklarmm 
tamamlanmış gj.bi olduğunu tel -

a itima z ~.~ 
nuJ 

261 reye karşı 304 rey aldı >
1
re, 
an 

Laval, lngiliz- Fransız teşrik. mesa~ar 
dair bir beyanatta bulundu ~:~ 

Belçika kıralı ltalqa ile .'nqi~'. 
hulmaqa çalışıqorft;~ arasını 

lngilterenin Akdeniz devletle-fr .......... ____ ................... ________ .... bir hale koyanı _ 

rinden istediği yardım hakkmdaıi Dı.ı,bakanımızıo mızın yardımma',r 
bütün İngiliz ıazetelerinde müta- ~ Paris konuşması 
lealar ve haberler göze çarpmak- i Dışişl~ri Bakanımız Te!Vik Rüştü 
tadır. Ji Aras, Cenevreden dönerken Parise 

Bu meyanda "Deyli Telgraf u ı i uğrş!arak F!.a.ı:ısı~ .Baş ve Dışbaka
gazetesi de ezcümle fUr-u ya:ııyor: ! nı Lavalle goruştü. 

"Geçen birkaç sene zarfında ! İngilizce "Deyli Ekspres" gaze
lngilte:re ile Türkiye ara•ındaki l• t~i bu konuşmaya dair neşrettiği 

.. b .. 1 . • İ .he bır hafxirde şunu yazıyor: 
munase at ıyı etmıştır. ngı re 'Türıldye Dışbab.nı Tevfik RUş- : 
ile Sovyet Rusya arasındaki ıon t1i Aras, Fransız Başbakanını ziya
yakrnlaşma İngiltere ile Türkiye ret etti. Tevfik Rüştü. Aras, Türki
araıındaki iyi münasebetlerin in- yeye soll yapılan istimıaclara ceva
kiıafmı büyük mikyasta kolayla,- i ben İngiltere hüktimetine Akdeniz-
ttrmıştır. i de Milletler Cemiyeti ile ltalya a-

T .. k fk.. · • d h i rasında bir ihtilaf ve harp vukunn-
ur e arı umumıyesı a ı : da T~-'"" ·11 ask 1 h k .. . . . : w.aıyenı er ve ava uv-

resmı vazıyetın bu yenı tezahürü- i vetlerini Milletler Cemiyetlnhı emri 
nü iyi karşılamı§hr. İngiltere ile i ne venneğe hazır bulunduğunu M. 
Türkiye arasındaki eski sıkı doı~ j Lavale .söylemiştir. 
luğun ve anla,manın tekrar tebel i Bu sözlerden sonra Tevfik 
lür edeceğine dair yüksek makam- İ R~tü Aras, M.Lavalden F~vnm 
larda bulunan Türkler arasında i bu meselede ne yapmak istediğini 
yerleştiği görülen kanaat gittikçe f sormuM.ş!°;· 

1 
d F Ital 

• .--va c, masanın yan 
kuvvet bulmaktadır. 1 - Habeş harbine uzlaşma yoluyla 

Büyük Millet Meclisi ukert tay· i bir emniyet verdirmek ve harbin si- • 
yare satın alınması için 3.500.000 i rayet eylemesine m!n:i ohnak için İ 
lngiliz liralık tahsisat vermiştir. i elinden gelen htt şeyi yapmakta. ol- j 
Bu tayyarelerden bir kısmının in- ~ duğnnu, bununla beraber Milletler : 

"it d l ... h kkak · i Cemiyeti misakındaki taahhütleri - $ 
gı ere en a macagr mu a gt- • . t d v• i .. 1 iştir' :. . . ı ne naye e ecegın soy em "" • 
hıdır.,, : ..... - ...... --•••••••••••••• ........ ..._ .......... _: 

Fransız parllmentosunds mesele önünde ihtiyath davran -
c11, aıyaaa konufuıuyor mak lazımdır. Bu takdirde tam ve-
Fransız parlamentosu, dıt siya- ya kıımt seferberlil( için parla

sayı görütmek üzere nıühim top- mentonun tasvibi lizım gelecek-
lantııını yapmıftır. tir.,, 

Kabine 261 reye kartı yeniden Laval, Franıız _ lngiliz teşriki 
304 itimat reyi kazanmııtır. mesaisi l.uıusunda fU izahatı ver· 

lnglllz ve Fransız te,rlkl mittir: 
meaal•I "10/10 tarihinde, İngiltere, er· 

Bat ve dıt bakanı Laval kabul klmharbiyelerin görüşmelerde hu 
edilmemi! olan paris ıulh planı ve lunması lüzumuna dair bir muh
İngilizlerle teşriki mesai hakkın- tıra verdi. İki bahriyenin görüt
da bir söylev vererek ezcümle de meti 30/10 tarihinde baıladt ve 
miştir ki : 

teıriniaani ve kanunuevvel ayla-
"Milletler cemiyeti projeyi tas

rmda de•am etti. 9/ 11 tarihinde 
vip etmeliydi. Projeyi İngiliz ba bu göriitmeler kara ve hava alan 
kaniyle yazarken, Franıanın İn - larma d&. teşmil edilmi,tir. ltalya 
giltere ile münasebatrru tehlikeye ya imkanlan açık bıraktmı. 7 /1 
dütürdüğüm söylenemez. Fransa

tarihli Fransız - İti'lyan anlaıme 
~m petrol zecri tedbirleri mesele

sı, 1925 tarihli İngiliz - ltalyan an 
sinde İngiltereyi takip edip etmı

laşmasma benzer bir ekonomik fe. 
yeceği meselesi me,•zuu b~ his de

ragat teşkil ediyordu. Roma an
ğildir. Bunun tatbiki mi1letler ce

laşmalan harb1n teşviki mahiye 
miyetinde aza olmıyan Amerikaya 

tinde değildi. 19 17 tarihinde B. 
baiihdır. Şimdi kongre bu me&e· 

Mutolini, Franıanın dostluk ve 
leyi yalnız kanunusani içinde tet-

Belçlka kralı r n 
glttı-

Bu 11rada, Bek 
giltereyi ziyaret e. 
siyasi bir mana ÇI\ 

den İngilizce 'T\ 
ziyaretin bir tava. 

' de olduğunu ıöyli 
/! 

Bunun hakkım 
telgraf ,öyledir: 

Londra, 28 ( J 

M. , d ... 
ıror un yaz ıgın . 

kralının hususi sui 
ziyaret etmesi, İti. · 
Britanya arasında ' 
tavassut etmek İçir 

Bu teşebbüsü ya' 
veliahtının karısı f 
ses Mari Jozedir. -

Kral Leopoldun 
ile görüşüp İtalyan - ' 
liğinin izalesine yard 
hepleri ileri siirmesi · 

" ltalya ne zaman t-'t 
İtalyan gazeteleriı.. 

geçmekteyse de, yak. 
zamanda harp yapma:: 
ıavvura işaret edilmeı 

Roma gazetelerindı 
polo yazdığı bir baıme 
Avrupa. harbini kazann.ı 
temlekeler kazanmak v 
rette bir Avrupa harbiı 

menin müıtemlekeler k 
demek olacağım yazaru 

"Bir Avrupa barbinj 
müstemlekeler ka.zanD". 
le müstemleke ıahibi ola 
çin üç yol vardD": 

1) Mandaların ve İpti 
maddelerin aclalete uy 
retle taksimi. 

2) İngiltere, F ranıa, 
Felemenk yahut. Porteki 
dan ele ı~irilmif topr 
ıa.ı. 

3) V&ktinde yapıla 
rupa harbi. 

Almanya,. A vnapada 
bettiği için milıtemlekel 
lime mecbur oldu. 

Yukarda yazıb üç yo 
ikisi, bizim için reddedili 
cüsü açık kaili'. Bir A Tigre cephesi 20 (A.A.) -

Havas mUhabirinden: Ta'kkaze 
mıntaka.sındaki hadiseler şöyle 

kik edecektir. Bövle miihim hir ittifaklarından vazgeçmek niye-
Hab-.ıer bUtUn muharebe tinde olmadığından haberdar e· iıe, ıeraitin clütmanlaı 

hattında galip ler bütün muharebe hattı üıe:tin- dildi.,, göründüğü zamanlarda 

grafla bildiriyor. 

hülasa edilir: Adisababa, 28 (A.A.) - 22 de muzaffer olduklarını bildirmek 4 
• 

4 guu vakit geldiğine 
Habeiler, Barkea suyunu geçe· kanunuevelde, Şimal cephesinde tedirler. Abbi. Addi'nin alınma- Evvelki ı•·n toplanan parla- miz zaman başhynbilir.,, 

ırek Mai-Timket - Selaklaka - Ab büyük bir muharebe cereyan et - sından sonra, Habeşler İtalyan mento, müzakerelerine devam • &oYyet Rusya il• Le 
bi _ Addi hattiJe tahdit edilen mm- miş ve Noelden bir gün evveHsine iJık mevziinin Doğu şiımalindeki diyor. Dün evvela demokrat Po mUsbet cevap verece 
takaya 1radar sokulmuşlar ve bu- kadar s.üırmüştür. Habeşler Abbi- mitralyöz ıiperlerini hücumla ele püler partisine mensup bir zat aöz Sovyet: Rwıya ile Lt 
ralarda münferit ltalyan kuvvet· Addi yakınında Ras Seyum müf- geçirmişlerdir. Her iki tarafın za- almıf ve demiftir ki: Alıdenizdeki lnıilb kun 
!erine hücum ile bazılarını müda· re:zeleriyle ltalyanlarm kuvvetli yiatı mühimdir. Habeşler, esirler "- Milletler cemiyeti misakı, kaJ'fı İtalyan taarruzu 
faası daha kolay mevzilere çekil- müfrezelerine hücum etmişler - arasında yirmi Avrupalı zabit şimdiye kadar bizim diplomasi ha- duğu takdirde, kendi ha~ 
meğe mecbur etmişlerdir. Birkaç dir. Ç0ok kanlı bir muharebe1en mevcut okluğunu bildiriyorlar. reketimizin kaidesini tefkil ebniş- vetlerini milletler cemiyet 
gün stra ile çok kanlı muharebeler sonra, Habeş.Ier Abbi - Addi'yi Habeşler 12 mitralyöz, mühim tir. veleıi mucibince, cemiyet: 
o1muştur. Ustalıklı biT çevirme ele geçirmi,elrdir. miktarda mühimmat ve bir çok Bugüne kadar milletler cemı- ne vereceklerini bildinnel 
hareketi sayesinde, ltalyanlar, va- 24 kinunuevvelde, muharebe zırhlı otomobil ele geçirmişler - yetine mensup devletlere' olduktan rivayet edihnek1 
ziyeti eski haline irca etmişlerdir. daha §iddetle tekrar başlanırŞtrr. dir. Bir kaç yüz İtalyan yerli as - "Hücuma uirarsak bizinı için Bu haberi YeTen "D 
Habeılerin zayiatı binlercedir. 1 - İtalyanlar mi.ihim takviye kıtaatı keri almışlardtr. muharebe ediniz. Hücuma uğrar- rald,, gazetesi, lngiltereni 
ta}yanlar da pek çok telefat ver - celbetmişlerdir. Bunun üzerine Habeşier, ltalyanlarm Şire böl- sanız sizin için muharebe edece- ler cemiyeti emrine hir la 
mi§lerdir. pek ziyade şiddetli bir muharebe gesinde de geri çekildiklerini bil- ğiz. ,, demekten bir gün faril ol- ferber etmek huıu1UDdak 
imparator ouln22 h 21%1r , fakat cereyan etmiştir. İtalyanlara kuv-1 dirmektedirler. Şimal cephe~in • ma.dık. lerinin, geç. de olta muva.ı 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter vetli topçu ve mitralyöz müfreze- ! de faaliyet fa&ılasız devam edi - Fnkat hiz lt!illct!er cemiyeti le neticelenmit bulundu"' 
~~..:,_......J--~--....:..:=--~~~-=-~--~~--1----~~~~~~~.;.._--------1,--~--~--------~------.:;.,_-1-__ ~....;,,:,,::....:..:::..:::~'-=~;;;.;;~ 



k .. 

Senetli 
oğul 

Çöller... Çölller... Nihayetsiz 
çöller ... 

Ufukta bir gölge titriyor ... Ka
rakoldaki nöbetçiler ellerini alın· 
lanna koymu§!ar, bu noktaya t>a 
kıyorlar ... 

Gece olmasına rağmen aydınlık 
olan çölün ufkunda bir ihtiyarın 
geldiği seziliyordu. 

Nöbetçi, yanındakine: 
? K' b' - Tanıyor musun.... ım u . .. 

- dedi. 
- Hayır... Fakat çok uzakt.-.n 

geldiği belli ... 

* * * 
Ertesi ıabah, çavuı, ihtiy3rı . 
Franıız zabitinin huzuruna çıkar· 
dı. 

- Ben Lazreg sen misin? Seni 
buld·~ .. mak için epeyce mütkü1a~ 
çekti!. .. 

Bir kağıda bakarak ilave ett:: 
- On altı ıenedenberi çölden 

kaeabaya gel 
İhtiyar,· . . 

rak: · 
- Evet!. daıdi. 

-- -

eiildi. Niçin çağırılmış olacak~ı? 

cleii Her halde oğlu için... . J 

lallca.-:· Ben Lazreg, çölün 400 kılomet· 
re derinliğinde alçak çadırla,.da 
yaııyordu. Karısı, kızları, damat
ları ve iki zenci hizmetçisiyle be
raber, ııdaları ıadece, deve sürü
lerinin ıütüydü. Uled Sidi Şeyhle 
akrabalığı vardı. On altı sene bu
ralara uğramaması, belki kıımen 
taasaubundan, fakat kısmen de is
tiklal fikrindendi. 

fi Bundan on altı sene evvel. ~~-

Zabit anlatmağa batladı: 
- İtte, baba. .. Oğlun Hummu, 

izin almaksızın bizim havaliyi !er
kedip kaçtıktan sonra Tunusa, de
niz kıyısındaki büyük tehire git
mit. Orada geçen sene ölmüf ... 
Şüphesiz çok çalıtmıt olacak, çün
kü para bırakmıı. Oç bin "duro,, ... 
Bunları kadı hana gönderdi. Sana 
teslim etmemi bildirdi. Çünkü bi
ricik varis sen miısin ... 

Ben Lazreg titremedi. Yüzbatı 
kalktı. Duvara gömülü olan kasa
ya yaklaıtı. Kapak açıldığı vakit. 
ihtiyar, gözlerini Çevirdi. Şimdi, 
zabit, önündeydi. Ona, bir çıkın 
para uzatıyordu: 

- Say bakalım. .. 
Ben Lazreg, değil üç bin, üç yüz 

"duro,, yu bile bir arada görme
tni~ti. Uzun Te •Hka pannaklariy
le paketleri aldı. Saymadan bornu
zunun altına sakladı. 

Zabit, ondan bir tefekkür falan 
bekliyordu. 

- Şimdi artık zengin oldur: ... 
Reisiniz Kaid kadar zengin ... 

Li.kin, yüzbqı, dikkatle bak -
maaına rağmen, ihtiyarın yüzün -
den dütünceıini okuyamadı. 

* * * Ben Lazreg'in konduğu miras, 
derhal ıayi olmuıtu. Hoca bile onu 
görünce, yerinden doğruldu. Hür
metle: 

- Selamün aleyküm Sidi Laz. 
reg! • dedi. 

Dilenciler, onun dizini öpüyor
lar: 

- Allah sana daha çok pı.ra 
versin, Sidi Lazreg ... 

Dükkancılar, büyük tüccarlıı.ra 
yaptıkları gibi, ona çay ikram et
tiler. Fakat, büyük servetine rağ
men, ihtiyar pek az ıey satın aldı. 
Birkaç artın beyaz kumaı, birkaç 
fekerli ekmek, bir kutu çay ... 

Lazreg, kasabada tlaha fazla ı 
kalmadı. Hemen o akşam yola 
çıktı. Herkes kızdı: Böyle zeng~n
d--n ne al''nmıflardı? ... 

eldeclit ricik oflu Hammu, otlaktan en gu
"De,li zel diti deveyi de alarak kaçı~nf h . 
1-J- J.te hen Laneg o zaman bıZ7Rl 
ı~~· · ~· * * * 
r bn karakola müracaat ~d~re!~ o.ğlu · G 
t-L! nun kaybolduğunu bıldırmı!tı Fa- ece birkaç saat yürüdü. Dcve-
auu P. , ..... __,<OıOJU-&ıA.~.uLL .............. -~- sa.lla.ıınına eruli_,,,...· -~ 
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Tefrika numaırasa: 105 Vazarn: (Va aNQ) 

"Allahım ! .. Bana bir mucize göster!,, Lidya 
böyle söyliyerek başını kaldırdı ve denizde 

Hızırın donanmasını gördü 
Geçen kısımların hUllsası l 

Lidyayı bulmak için, bir heyet, 
Hiristiyan donanmasından ayrı • 
larak, Hayırsız adaya gidiyor. 

• • 
Bu heyetin içinde, elleri bağlı 

olan Hasan da vardı. Ada hakkın 
da izahat almak bahaneıile. Ani· 
ta, onu da göndermitti. Batkaca 
adamlar vardı ... 

Bunlar, adanın !imal ll'rtlarsn • 
dan kayalara doğru tmnanmağa 
batladılar. Lidyayı orada bula -
caklarmı umuyorlardı. Herhalde, 
hazinenin kapısını kırmakla meı· 
gul olacaktı. 

Anita, kaptana şö~e IÖyle -
mitti: 

- Hazinenin elde edilme me-... 
selesini bana bırakınız, ben bu de-
likanlıyı tanıyonıın, ser verir, sır 
vermez cinsindendir. Nice Türk
lere itkence edilmiştir de kendi • 
]erinden hiçbir sır elde edileme • 
mittir. Bu da onlardan biridir. 
Onun için, esran aizından iyilik· 
le alacağım. 

Kaptan, Anitanın bu gmi en -
trikalara kendinden daha fazla 
aldı ereceğine emindi. Eauen, Yı
lanlı manastır baş papası, ona: 

"- Sen harp itlerini idare e-t, 
siyaset taraf mı prensese bırak!,, 
d . . d"? 
ememıpıuy ı ... 

Aralarında böyle bir it bölü -
mü olduğu için, Haıan'ı, tamamile 
prenses emrine bıraktı. 

Caıuslar, haber getiriyorlardı: 
"- Türk donanmaaı yaklatı -

yor .. ,, 
itte, Dük'ün bu sırada, iti ba

tından aıkmdı. Adanın Şimalin
de harp hazırlıklarını tamamla -
makla metıuldü. 

Ketif heyeti, kayaların üzerine 
vardığı vakit, orada kimsenin bu
lunmadığını ıördü. 

Hasan, Anitaya: 
- Halbuki. adada yaıadığımız 

aında görüyordu. Sarı sarı ıö7.leri 
vardı. Çöllerde nadir görülen göz
ler ... Daha küçükken yalancılığa 

batlamııtı... Ben Lazreg oğlu ta· 
rafından soyularak Fransız zabit· 
lerine şikayet mecburiyetinde ka
lıtının mahçubiyetini bili duyu · 
yordu. 

On altı senedenberi, oğlu, ki· 
firler arasında ne yapmııtı? ... Her 
halde namusa dokunacak itler gör 
müıtü ... Onlar, gavurlar gibi gi -
yinmitti. .. Şüphesiz, din kaide•e -
rinden ayrılmıftı. .. Her halde, bu 
paranın da menşei hep bu kötii ha 
reketlerdi ... 

Cübbesinin altında, para, ->nu 
yakıyordu. Lazreg, dilini şakll'ttı. 
Devesini durdurdu. Aşağı indi. 
Rüzgara cephesini siper ederek 
paralarıtutu,turdu. 

Alev, büyüdüğü h'zla söndü ve 
bir kül yığını bıraktı. 

ihtiyar, vicdanen hafiflemit 
bir vaziyette, devesine tekrar hin· 
di ve yoluna devam ~tti. 

müddet zarfında, daima bu saat- ı 
lerde burada buluşurduk! - dedi. 

Yerde bir §apka, bir ceket du
ruyordu. Belli ki, ge::;; kız, kapı

yı açmak için uğraştığı sırada 

bunlan burada bırakmıftı. 
Hasan: 
- Benim sandalın bulunduğu 

sahile bakalım... Belki oradadır. 
Kendisine demir aksamı sökme -
sin1, kapıyJ bununla açmağa uğ -
raımasını IÖylemittim. 

Heyet, tepedeki dik kayalar -
dan Cenup tarafındaki sırta 
doğr.ı inmege batlayınca, birden· 
bire tatırdı. 

Bir donanma ... 

Evet, Şimal tarafında nasıl 

Hıriıtiyan donanması herbe ha -
zır bir vaziyette duruyorsa, ayni 
adanın Cenubunda da Türk do • 
nanmaaı dunıyordu. 

Hasanın gözler.i ıırldadı. 

dan ayrlmakta ısrar mı edece 
ğim? .. lşte, vazifem beni çağın • 
yor ..• Hasan, varsın, orada ölsün, 
kakırdaıın, ne olursa olsun ... ,, di
ye düşündü. 

Sandala bindi. .• 

Hızırın donanmaaına doğru 

gitmeğe başladı. 

- Neyapacaktı? Planı neydi? •. 
Bunu, kendi bile tayin edemiyor
du. 

Bir cezbeye kapılml! gibi Bar
baros bayrağının sallandığı büyük 
baştardaya doğru ilerlemeğe baı
ladı ... 

Donanmadan onu görmüşlerdi. 
Bir hayırsz adadan bir kız, 

kürek çeke çeke gelsin .. Görülme· 
miş şey .. Henes, güvertelere üşü,_ 
müş, Lidyamn gelişini seyrediyor
du. 

(Devamı var) 

- Hızırın onanması... - diye l.!11-------------~ 
mırıldandı ... 

Lldya ve Hızır ... 
Bund:ın bir gün evvel ~ ayni 

auretle, Lidyanın da gözleri ı,ıl -
damıfh: 

..::... Hızırm donanması .•. - de -
mitti ... 

Genç Jaz, kapalı hazine kapı -
sınm önünde, beyhude yere kaya
ları kırmağa uğrqtıktan ve bun
da muvaffak olamadı,l<tan 10nra, 
Haaanla konutmuş, onun tavıiye
ıi üzerine, sandaldan demir ak -
samı çıkarmak için sahile doğru 
yollanmııtı. 

"- Bugünlerede mi kalacak -
tım? .. Bu kadar ıukut mu edecek
tim? ... Ben ki Türk dü§mamynr 
bir Türle cehenneme tıkıldı, orr 

Büyük tenzilat 
Kürk mantolarının 

ay vade ile ve kefaletsiz 

kurtarmağa gidiyorum ... Hem da~ ticarethanesinden tedarik ediniz. 
ha fenası da var: Gazanfer reisin Anadoludan ayni şeraitte sipari~ 

BEVKO 

hazineıinin yerini ketfetti, bura- kabul olunur. 

dan benden evvel kurtulabilir. Mahmutpaıa Kürkçü han 

Kurtulur kurtulmaz, bu hazineyi ı•-----T-eı •.• 2.16•8•5 _____ _ 
Türklere verecektir. O zaman ha-
lim neye varacak? Ruhum azap-
tan naııl kurtulacak? ..• ,, 

Böyle düşünerek, sahile indi. 

Başı öne iğilmiıti. Gözleri dün
yayı görmüyordu. 

"- Kendimi nasıl affettirece
ğim... İşte, ayaklarını ve ellerim 
bir Türkü, hem de Barbaros evlat
lığını kurtarmak için uğratıyor .. 
Allahıım ... Bir mucize yap .. Ruhu
mu kurtar... Bir mucize yaparak 
beni bu fena itten koru!,, 

Bu duayı mırıldandığı esnada 
gözlerini semalara doğru kaldırdı. 

Yüzü, deniz tarafına 
mifti. 

Baktığı sırada, gözü, 
ilifti. 

itte, mucize olmuştu ! 

çevril -

denize 

Hızırın donanması tam karşı
sındaydı. Onu. bayrağından ta -
nıdı! 

Artık, Haaanı da, ona verdiği 
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Casuslar 1936daneler olacak. 
~~sıl yakalanır? N~ceP.P~f:f'f'.f olF\\ lhlfi/P>S'\ 

uç nevi casustan en zor (S;UC3J 
0 (S;U~ '6U 0 0 • ~~(S;U 

yakalananları hangileridir ? Osman Cemalın bu sualıne ahrette 
Siyasal ufukların pek karardı

ğt bugünlerde Avrupa ülkelerin
de casusların faaliyetleri de, nor
mal zamanlarda olduğundan çok 
daha fazla artmıştır. Kuşku·su o
lan ve komşularından çekinen 
milletler şimdi adeta bütün yaban· 
cıları casus sanacak kadar ürkek 
olmuılardır. Buralarda polis de 
dahil olmak şartiyle bütün istih-ı 
barat ve mukabil casus teşkilatla
rı baştan ayağa kadar göz kulak 
kesilmi~ler, karanlıklarda çalışan 
gizli eUeri yakalamak için vargüç
leriyle çalışıyorlar. 

Peki, bir casus nasıl yakalanır? 
Polis faa!iyetinin adi hırsız ve ca
nileri yakalamk için olan cereya. 
nı aynen casuslara da tatbik edil
mektedir, düşüncesi büsbütün yan
lıştır. Polis ve casusluk, bunlar 
ayrı ayrı şeylerdir. 

Mesela bir Ar.sen Lüpeni yaka
lamak, Alman casus teşkilatından 
Miralay E. Blinkeri kapana kıs
tırmaktan büsbütün başkadır. Ca. 
susun tevkifi nazik bir iştir. Türlü 
kısımlara ayrılır. Birinci kısım 
hiç şüphelendirmiyerek onun et
rafına sımsıkı bir ağ gerip bütün 
delilleri elde etmek, ikinci kısım 
da yakasına sarılmaktır. 

Şimdi bu işlerin nasıl yapılmak
ta olduğunu anlatabilmek için ca
susları ikiye ayırmak lazımdır. 
Bunlardan birincisi sadece bildi
ren, ikincileri de hain olanlardır. 

Birincileri ele alalım: Müstah
kem bir yerde, bir harp limanında, 
bir tayyare merkezinde askeri 
mahf ellerin dikkati, günün birin
de her ~eye büyük bir merakla bur 
nunu sohmağa kalkışan şüpheli 

bir erkek yahut kadının üstüne di
kilir. Bu yeni çıkan kişinin adı 
erkam harbiyenin şüpheliler liste
sinde yoktur. 

İş hemen istihbarat şubesine 
bildirfür. Oranın hususi memurla
rı paçaları sıvar. Şüphe edilen şa
hıs hakkında en küçük bir delil el
ae edilirse mesele derhal resmi 
polise haber verilir ve tevkif onun 
vasıtasiyle yapılır. Çünkü gizli is
tihbarat memurlarının tevkif işle
Tİne girişmeğe hak ve salahiyetle
ri yoktur . Onlar sadece isbatları 
toplıyarak polise devrederler. T ev
kif yapıldıktan sonra ise ifade al
mak, sorgu hakiminin karşısına 

çıkmak hep bildiğimiz normal yol
ları takip eder. iddia makamı u
mumiyetle bu adamın oturduğu 

yerde yahut üstünde bulunan not
lara istinat ederek iddianamesini 
yapar. 

Bazı casuslar çok tehlikeli ol
duğunu bildikleri halde öğrendik
leri şeyler hakkında not tutarlar. 
8u usul çok kötüdür. Bu tarzda 
çalışan casuslar kendi tevkiflerini 
kolaylaştırmaktan başka bir iş 
görmüş olmazlar. 

Halbuki bir haini keşfetmek ve 
onu zarar işlemiyecek bir hale 
sokmak işleri çok daha zordur. 
İngiliz entellicens servisinden yüz
başı Georges Hill bu cins casus
lar için bakın ne diyor: 

"- Kendini istihdam edenlere. 
hükumetine yahut devletine hiya
net edenlere hain derler. Adi bir 
•in satiec:e para aşiu için vatanı
ıtt satar.,, 

Hainlere dair yazılmış ve söy-

dır. Bunları gafil avhyabilmek zor . ll d V b • kt l • 
~~::ıad::~~;~ b~~=!~n b~;i!~~ yo a ıgı ır nıe up a cevap verıyo 
bir hükumetin gizli istihbarat ser- Her yıl olduğu gibi bu yıl ~af üçüncü mü desem, dördüncü mi! 1 - Ya boğanın kuyruğu, kopa 
visi yabancıların fevkalade mah- Avrupalı falcılar l 936 yılın.da dun, desem aylarından birinin içinde sa! 
rem bir vesikayı ele geçirmiş ol- yada neler olacağına dair keha - ve dünyanm her tarafında birden - Ha, işte o zaman da sizi 
duğunu öğrenir. Bu vesikayı ise netlere başladılar. Avrupalı fal • başlryan çok şiddetli bir yağmur dünyanızda kıyamet kopar! 
ancak gizli şubenin işlerini ada- cılann bu kehanetlerinin ekseriya hiç durmadan tam kırk gün kırl< - Demek ki ondan önce biz· 
makılh bilen birisi verebilir, baş- yüzde doksan dokuzu sonradan gece sürecek ve bütün dünyay. dünyaya pek bir şey olmıyacak ! 
kalarmın ele geçirmesine imkan martaval çıktığı için siz onları~ı kaplıyan sular öyle yükselc<..ek - Olmaması gerek amma, ba 
yoktur. Öyle ise gölgede çalışmak- dediklerine kulak aımaym da ge- öyle yükselecek ki mesela siziıı sana .. Görmüyor musun, bugün 
ta olan bir hain var. Onu nasıl ne bizim Nasraddın hocanın de· lstanbuldaki Süleymaniye camii lerde Avrupada fincancı katırla 
yakalamalı? diklerine bakın! Hocanın gelecek nin minarelerine ezan okumıya rını ürküten ürkütene ! 

yıl dünyada neler olacağına dair çıkacak olan müezzin şeref eye san - Sen şunu söyle bakayım b Haini meydana çıkarmak için 
ekseriya aylarca uğraşmak 18.zım 
gelir. Evvela vesikaları ve bunla
rı hilmecburiye bilmesi lazım ge
len şahısları tasnif ederler. Sonra 
da hususi hayatları inceden ince
ye tetkik edilerek bu listeye sokul
muş olanlar arasında bir tasfiye 
yapılır. Böylece şüphelenileb:le
cek şahısların sayısı beş yahut altı 
kişiye iner. 

işte şimdi haini gafil avlama· 
nın sırası gelmiştir. Şüphelilerden 

her birisinin, muayyen bir vesika
yı öğrenmesi için tertibat almır. 
Bu vesika daima sahtedir ve yal
nız bir tek kişi bunun hakkmda 
malumat edinir. Ondan sonra da 
beklemeğe başlarlar. 

Sınırın öte tarafından bu vesi
kanın yabancı memlekete aşırılmış 
olduğu haberi gelir gelmez, istih
barat şubesi kimi tevkif ettirece· 
ğini bilir. 

Mesele umumiyetle çok gizli 
cereyan eder. Umumi efkarı he~re
cana düşürmek ve yabancı mem
lekette hiç bir kuşku uyandırma
mak istenince, yakalanan hain he
men mahkemeye gönderirilme'2. ve 
adalet geciktirilir. Nitekim son 
zamanlarda Romada deniz wnU'· 

mi erkanı harbiyesine mensup ve 
Mareşialla di Maina ünvanmı ı~;z 
Ugo Travaglia vatana hiyanet 
cürmünden kurşuna dizildi. Hal
buki bu adam birçok aylardalJbe
ridir hep bu akiheti beklemekte 
idi. 

Yukarda anlattığımız iki türlü 
casustan başka bir de üçüncü sınıf 
vardır ki bunları kendi mensup ol
dukları teşkilatı ele vermediği tak 
dirde yakalamanın imkanı yoktur. 
1913 senesinde lngilterenin Edjm
burg şehrinde yakalanmış olan 
Alman tebaasından Armgard Kari 
Graves işte bu nadir casuslardan 
biriydi. 

Bazan gizli teşkilat kendisine 
mensup bazı adamlardan artık 

korkmağa başlar ve menfaat ba
kımından onu yok etmek lazım 

gelir. İşte bunun üzerine derhal 
bulunduğu memleketin muka?;i} 
casus teşkilatına icap eden haber
ler verilir ve casus, hiç ummadığı 
bir anda kendini hapishanede bu. 
lur. 

hana söylediği şeyler herhalde dalla yanaşıp ezanını öyle okuya na hocam, yeni gireceğimiz yıl • 
onlarınkinden daha doğrudur!. caktır! çinde dünyanın ekonomik duru 

Tıpkı geçenlerde Kel Hasanm - Ya o zaman biz ne olaca - mu nasıl olacak? 
ruhile görüıtüğüm gibi gene bir ğız hocam? - Sen benim mahud hikaye 
karanlık odada iıpirtizm vasıta .. - Aklınız varsa şimdiden Bay bilirsin değil mi? 
sile Nasraddın hocanın ruhunu Fatin size telefonla Zuhal, Me - - Hangi hikaye o bakayım 
buldum, onunla şöyle görüıtüm: rih yıldızlarında ikişer üçer oda- - Hani bir gün bizim evin k 

- Ey hocam, söyle bakahm, lı birer ev kira1asın ! pısına gelen bir alacaklıya bizi 
içine yeni girmekte olduğumuz - Peki amma, oralara nasıl !kızın söylediği kara çalı tohum 
1936 yılmda bizim dünyada ne • çfil<alım? hikayesini... ' 
ler olacak? . - Onun da 'kolayı var. Çünkü - Hah hah, hah, hah! 

Hoca gülümıiyerek cevap ver· söylediğim ·bu büyük yağmurdan - Bak, sen de şimdi bizim 
di: bir hafta kadar önce Hintli bir lacaklı gibi peşin parayı duydu 

- Biz de burada Evliya çele- fakir !Hindistanda yüz binlerce da nasıl gülersin kafir! 
bi ile onu göriifüyorduk. Çelebi insanın karıısında ve bir oturuş· -Demek, dünyamızın bu y 

ıeçen gece rüyaamda Bernartovu ta tam elli tane fili birden yuta • ekonomik vaziyeti senin kızın 
görmüş, Bernartovun Evliya Çe- cak... hikayedeki alacaklıya verdi2i m ·· 
lebiye söylediğine göre 1936 yılr - Allah manda şifahğı ver - deye benzer! 
nın ortalarına doğru lngilterede sin! - Hemen hemen! 
kabine başkanlığını Loyd Corc - Filin yanında mandanın la· - Öyleyse bana biraz da sizi 
teklif edeceklermiş. Lakin LoyJ. ft mı olur be! orası için havadis ver hocom, b 
Corc: - Bu fiılleri berif kızartıp da kalım, sizin oradakiler ne yapı 

- Ben yapamam~ çünkü saka· mı yutacak? yorlar? 
hm yok ki sözüm dinlensin! Onun - Hayır! Diri diri yutacak... - Müsaade et, şimdi çoit'6'tı. 
için benim yerime Bem&T§OVU ge- Sonra bu fillerin üstüne Ganj nen li bir işim var, fakat sana bugün 
çirin ! rinin bütün sularını bir yudumda Ierde buradan uzunca (bir ahir 

Diyecek ve bunun üzerine de iç.ecek ve nehir kupkuru kesildik- mektubu) yazar, burada bütün 
İngilizlerin o garib tabiatlı muhar4 ten sonra herif oradan geçecek lanı, biteni bildiririm. 
riri kabine başkanlığına geçecek, olan koca bir boğa yılanının üzeri - Şimdi çok önemli işim de 
Hintli şair Tagor'u da Dııişleri ha- rine atlayıp havalanacak... diğin nedir? 
sası ne olacakmış? - Havalanıp da nereye gide· -Meşhur feylesoflardan De 

- Peki o zaman lngiliz siya· cek? kart ile Spenser bir karganm k 
sası ne olacakmtı? - Eğer yarı yolda karşısına nallarını beyaza boyayıp sak~a 

- Açık denizlerde tek kürekle sert bir seyrüsefer memuru çıkıp ğan diye bizim Sünbülzade Ve 
maytaba çıkan devletlerin damız· da: (Yasak, dön geri!) demezse bi Efendiye yutturmuşlar; sonr 
lı'k diıi ve üç yaşından aşağı ba- zannederim o sonsuz boşlukta da tutup mahkemede "Bunu biz 
hkarı avlamalarını yasak edecek· kıyamete kadar dönüp duracak! Nasreddın hoca öğrett,, demiş le 
tir!. - Ey bundan bize ne? O meseleyi halletmek için rnah 

- ·Yaaaa? - Nasıl size ne? Dediğim o tu kemeye gideceğim... Şimdilik e 

- Evet .• Gene ayni yıl İçinde fandan kurtulmak istiyorsanız, gi. vallah ! 
bütün dünyadaki tatlr su balığı din Hindistana da yapışın o bo- - Güle güle Hocam! 
piyasası büyük hir buhran geçire· ğa yılanının kuyruğuna! Osman Cemal Kargısı 
cektir?. ---------- - -

- Sebep? 
- Sebebi şu ki 1936 yılının bi-

rinci ayı sonlarına doğru Patago~J 
ya hükumeti ile Blücüstan hüku -
meti arasında gizlice yapılacak o· 
lan süel bir ittifak n<:t ıcesinde he,.. 
iki tarafın tayyareleri bir karan ....... BUGÜN BÜTÜN ISTANBUL HALKI 

hk gecede ansızın Amerikadak: s A R Av sinemasında 
Niyagara şellalesini zehirli gazlar 
la bombardıman edecekler, bun -
dan dolayı dünyanın uzun müddet 
tatlı su balığı buhranına uğrıya 
caktır. 

- Daha başka neler olacak a· 
caba? 

- Ayni yıhn ikinci mi desem 

Bugüne kadar dilimize çevl'ilen fi1imlerin en harikuladcsi 
TAMAMEN TÜRKÇE SÖZL{J ve ŞARKILI 

Ali BABA ve HARUN REŞiD 
Büyük Şark operetini görmeğe koşacaktır. Bu filmde en güzel Şark 
dansları görecek, muhtelif ve hakiki Türk şarkıları dinliyecek, göz ka-
maştmcr lüks ve ihtişam dekorları arasında haymn kalacaksrnrz. Bay. 
ram günlerinde görülecek' zengin, rengin ye emsalsiz biı" harik:ı. filmi. 

Bütün tstanbulun görmek için koştuğu n görenlerin beğendiği film. 'A.~t . .. .. ~:.,}' . 

s TC R K NEMASINDA • 
1 

Fransızca 
sözlU KANUN KUVVIETü 

JAMES CAGNEY - ANN DYORAI\ - l\IARGUERE'l' LlNDSEY 

(las Hora 
La Lol) 

Beş senedenberi sinemalarda böyle heyecanlı bir film görülmemiştir. Amerika polis km·vetlerirıin iştirakile çevrilen lMt t!lm Amerika 
hükumetinin emrile halk düşmanlarına karşı açılan müthiş harbe ait binlerce vakalar, amansız bir insan avını gösterir. Siz de gidiniz, 

siz de görünüz. 

lenmiş sürü sürü hikayeler var-ı li••••••••••••••I ilaveten: UFA Dünya haberleri 
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BiR .JAPON ALiMi VAPTIGI TETKiKLER NETiCESİNDE 

BU HALIN BAŞLICA SEBEBİNİ ANLATIVOR 

Unutkanlık havanın 
sinirlere tesirinden olur! 
Bu sebepledirki bazı 
günler unutkan olur, 

bazı günler ise 
olmayız 

Niçin 
Ekseriya 

şemsiyemizi 
kaybederiz ? 

Bu sualin de ilmi bir 
cevabı olduğu 
anlaşılıyor ! 

Şemsiye taşıyan hemen lıerke.s 
bunu muhafaza etmenin ne kadar güç 
olduğunu bilir. Tünelde, dükkanlarda, 
tren ve otomobillerde sık sık kaybe _ 
dilen eşyadan birisi de şemsiyedir. 

insanlar niçin başka şeylerden 
daha ziyade şemsiyelerir.i unuturlar"! 
Sebepsiz hiç bir şey olmaz ve .Japon -
Jarın meşhur meteoroloji bilgin 
deu doktor K. Hisazuka şemsiyelerin 
niçin unutulmakta olduklarının sebe
bini bulduğunu söylemektedir. 

Bu zata göre: Şemsiyenin unutul 
masma en büyük sebep_ insanı unut -
kan yapıcı bir havada taşmmasındaıı 
ileri gelmektedir. Yani ağır bir hava 
ta.eyilqnin bulunduğu yağmurlu, sıcak 
yahut,ratıp günlerde kullanıldığından 

tll' '" 
drr. 

;· i ama dlyeceksin:ı bu böyle ise ni 
çin bir kadın söylediğimiz günlerde 
el çantasını bırakmaz da şemsiyesini 
unutur? Yahut bir erkek evrak çanta
sını yanından ayırmaz da şemsiyesi . 
ni l.urakıp gider.? 

Esbabı şudur: Çünkü bir kadın 
el çantasını yanından ayırmaz da 
hava ister, açık, isterse kapalı olsun 
daima yanında taşır. Erkeğin el çan. 
tası da öy]edir. Şemsiyenin taşınması 
ise ancak hava şartıarma bağlıdır l"e 
bu havalar umumiyetle insanın dikka. 
ıtini mühim bir surette eksilten mahi -
yettedir. 

Profesör Hisazuka bazı günlerde 
Tokyo tramvay kumpanyası "bulun _ 
muş eşya dairesi,,nin unuttukları eş -
yayı almak için gelmiş insanlarla 
tıklım tıklım tıkışık olduğunu ve bazı 
günlerde ise oraya hiç kimsenin uğ -
ramadığmı görmüştür. Meseleyi az da 
ha inceleyince görmüştür ki bazı gün. 
]erde kondöktörler araba.farda unu -
tulmuş eşyayı toplamağa yetişecek 
vakit bulamamakta, başka günlerde 
ise, heçbir şey unutulmamaktadır. 

n ~3f A~ Dfl?l<lW J~uq '.I!?~JO.fd 
yanmea incelemelerini Yokobaına ve 
diğer şehirlere de uza tarak ayni şart. 
Jarın orada da bulunduğunu görmüş. 
tür. 

Profesör aldığı neticeleri tasnif 
edince şemsiyelerin diğer unutulmuş 
qya yekQnunun iki misJine vardığını 
anlamıştır. Buradan bir ip ucu yaka. 
lıyarak yolcuların en ziyade unutkan 
oldukları günleri araştırmağa koyul· 
muştur. Her şehirde en çok unutkan
hğın "barometrik tazyiklerin yüksek 
olduğunu,, yani "ağır havalı,, günler. 
de vukubulduğunu meydana çıkar -
mıştrr. 

Tazyikin ve rütubetin normal, 
havanm açık, serin yahut soğuk oldu. 
ğu günlerde daha az eşya unutulmak. 
tadır. Demek ki haya insanı unutkan 
yapabilmektedir. 

Havanın sinir ve beyinlerimize 
nasıl tesir ettiğine dair bu keşif yeni 
olmakla beraber eskidenberi hissedi · 
1ege1mekte idi. MeseHı Roma impara -
tonı Sezann kansı Kalpurnia öl 

SOLDA: Belçika krali
çeıi Astrid in ölümüne se
bep olan kazada otomobi
lin enkazı ... Diyorlar ki ha
va şartlarının tesiriyle o· 

lan bir anlık tlikkatıizlik 
daha böyle binlerce kaz.a. 
ya ıebep olmaktadır. 

Jül Sezar öldürüldüğü gün Senatoya giderken karııı ona 

başına bir felaket geleceğini ıöyliyerek oraya gitmemesini 
söylemi§ti. Kadının Jeiği çıktı. Ba "Hiısikablelouku,, un 

o günkü hava §eraitinden ileri geldiği iddia olunuyor. 

dürüleceği gün kocasını dışarıya çık
maktan menetmeğe kalkışmıştT. Ingil. 
tere bankası hava şartlarının kötü ol. 
duğu bazı günlerde memurlarının yan 
lışlık yapmamaları için defterlerde 
mühim işler gördürmemektedir. 

Son zamanlarda Kanadalı bir ha
kim biribiri aleyhine boşanma dava .. 
sı açmış karı ''e kocalara istidalarmı 
havalar soğuyuncaya kadar geri al • 
malarını söylemişti. N evyorkun hu -
kuk hakimlerinden birisi de ayni şe. 
kilde hareket etmiştir. 

Fakat bu, havanın sıcak yahut ra. 
tip olması meselesi değiJ, daha ziyade 
hava tazyiki işidir. Umumiyetle çok 
zeki sayılan kollej ve üniversite pro -
fesörleri sıcak yahut rütubetin alça -
Iıp yükseldiği günlerde p~k dalgın 
olmaktadırlar. 

Hava değişikliklerinden küçük kız 
lar, erkek çocuklar kadar müteessir 
olmazlar. Buna mukabil kadınlar er. 
keklerden daha çok hassastırlar. 

Tuhaf cleğilmidir ki kızmış bir a
dam kendini kızdıranı tahammül e • 
di1miyecek kadar sıcak bir günde vur. 
maz da soğuk bir günde vurur. Diğeı· 
taraftan ise kadınlarm yaz sıcağrnda 
daha atak olduklarrnı polis kayıtla -
rından görüyoruz. Hl!le bu ataklık a.. 
ğustos ayında e11 yük..oır1' derecesini 
bulmaktadrr. 

ÇekosJovakyamn Karlsbad şehrin 
den doktor Arnold Rolbd "akıl nok • 
san1ıkları,, adlı kitabında dalgınlığın 

sadece aldırış etmemezlikten ileri gel 
diğini söylemektedir. 

Dalgın bir profesöriin evden çı -
karken kansmm siparişlerini unut • 
masına sebep karısının çene çalması. 
na dikkat edeceğine sanatını ve 13.bu
ratuvanru düşünmesidir. Siparişler · 

onun üstünde hiç bir tesir yapmamış.. 
tır. İşte bunun için eve dönerken zih. 
ni başka şeylerle meşguldür ve kan -
sının sözlerini unutmuştur. Bunun ne.. 
ticesi çok ehemmiyetli değildir. Pro. 
f esörün kansı böyle şeylere alışık ol
duğundan kocasını sadece azarlar, me 
sele de böylece kapanmış olur. 

Fakat lokomotü sürücüsü, tram
vay vatmanı yahut eczanede reçete • 
leri yapan çırak vazife başında dal -
gınlık gösterirse bunun neticesi de ö 
lüm olabilir. Ancak havanın bu adam 
lar üstünde de tesiri vardır. 

Yalnız sıcaklık pek o kadar kö. 
tü değildir. Ancak srcağın rütubetli 
olmaması lazımdır. Laburatuvarlarda 
yapılan fenni tecrübeler göstermiştir 
ki akıl sıcak havada daha çabuk ve 
daha doğru çalışmaktadır. 

Deniz seviyesinde hava tazyiki, 
yüksek olan yerlerd2n daha çoktur. 
Fakat deniz seviyesinde olan hükft. -
metlerin hava tesirleri dolayısile si • 
nirlerine mahk(lm olarak kötii karar. 
lar Te kanunlar çıkaracağı Iıükmü ve
rilmemelidir? Çünkü sinirleri bouın 
ani 11ava değişiklikleridir, yoksa dal. 
mi şartlar değildir. 

Havanın insanlar üstünde yapmak 
ta olduğu aksüJamelden başka 

Büyük bir demir yolunun intiha 
utcuyonunJa "bulunmuf qya 
dairesinde,, göze en çok çarpan 
fey unutulmuş femsiyelerclir • 

Hamam böceği, böceklerin en zeki.6idir. Y aıadığı muhiti 
iyice öğrenir ve bu büği.ai aayuinde rahatça yCl§ar. Hava ıart
larının tesirini anlamak üzere yapılan bir tecrübede bu böcek 
bir buz kutunına konduğu zaman hafızannı tamamiyle kay-

betmiıtir. 

hayvanlar üstünde de nasıl tesfr ettiği 
incelenmiştir. 

Doktor C. Ogle'nin yaptığı bir tec. 
rübede beyaz fare doğumlarının sıcak 
ve rütubetli bir muhitte ek.silmek~ 

olduğu ve deYamlı soğuk havada art. 

tığı anlaşılmıştır. Doktor en müf.'!Sir 
cinst temasların ve en çok yavru do
ı{urmaların sıçanları soğuk muhitte 
tutmakla elde edilebileceğini görmüş. 
tür. Nitekim taşra Ye köy ebeleri do 
ğumların kışın arltığmı bilirler. 

* Diğer taraf tan böceklerin en ze-
kişi olan hamamböceği barometreye 

pek aldırış etmez.O, rütubetli sıcaklığı 
sever. Kuru havalarda bedbahttır. So. 
ğuklarda ise aklen harap ve perişan 

harekette hiç vakit kaybetmezler. 

Doktor Hun~r en zeki hamamb&ı 
ceklerinden bazılarım iki saat için bir 
buz dolabına koymuş Vfl bunların ze
kA. bakımından birinci sıradan son st. 
raya düştüklerini görmüştür. 

Buz üstünde saatlerce kaJ rT'.ra. 
hamamböcekleri öyle apfulfa~~fl.,.,t· 

dır ki eskiden bildikleri şeyle?in :fa 
rısmdan fazlasını unutmaktadırlar. 

Tam kırk sekiz saat içinde yeni hi~ 

bir şey öğrenemezler. Bundan sonra 
ise zekAJan yavaş yavaş geriye gelir. 

Bunlar en akıllı işlerini rütubetJI 
ve sıcak havada yaparlar. Demek ki 

insan1ar ile hamamböceği büsbütün 
farklıdır. 

• • 
olur. Eğer dört saat kadar buz kutu • .=:=:=:::====================:::::: 
sunun üstüne oturtulacak olursa bil
diklerinin yarısını unutllr,yeni bir şey 
öğrenmekte çok yavaşJaşır. Hamambö 
ceğinin zekasını soğuk ve sıcak 

tecrübelerinden geçirmiş olan Ameri. 
kada Klark üniversitesinden doktor 
Yalter S. Hunter'dir. Hamamböceği 

insanları soymak işinde sıçanlardan 

sonra böceklerin en kurnazıdır. 
Hamamböceği yaşayabilmek için 

en beyinlisi ve kurnazı olan insanla. 
rın mallarını çalabilecek kadar kur
nazlık göstermek mecburiyetinde idi. 
Bu küçücük hayvan insan oğlunun 
tuzaklarından , .e ayaklarından kur _ 

tutabilmek için kuvvetli hafızalı, iyi 
muhakemeli çok keskin bir müşahit 
olmalıydı. 

Dikkatsiz Ye çok işlek lokantala 
nn mutfaklarında hamamböceği ken
di.sine kimsenin ilişemiyeceğini öğ -
renmiştir. Buralarda geceli gündüz • 

lü durmadan hırsızlık ederler. Fakat 
ev kadınlarının kendilerini kovaladık 
lan yerlerde ise, akınlarını ancak ge· 
celeri her yerden el ve ayak ~kildik
ten sonra yaparlar. Bunlar bir apartı. 
mamn muhtelif kat ,.e dairelerinde 

imanlar, çok eakl zamanlard~rl 
kentli kuimetlerile ıiçmak -19.n Mlıil;k 
bir arzu duyarlar. Tayl!arelerin çök 

terakki ettiği bu zamanda bae bu ar
zu ek3ilmi§ değildir. 

oturanların huy ye adetlerini öğren - Resimde gördüğünüz ô.let Neo11orl! 
diklerinden kendilerini muhite hemen da bir mühendis tarafından iciif eJll. 
uyduruverirler. ml§tir ve yohnda reamı sure-tte tec. 

Bunlar uzun bir tecrübe değirme. rübesi yapılacaktır. Bu ôletin gizli 
nlnden geçmiş olduklarından, olup bL yapılan hususi tecrübelerde muı·affa.• 

teceği derhal hatırlarl~r ve ona göre kıyetle uçtuğu söylenmc·ktedir. 
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Rabia ona görülmemi! bir mem rine gizli bir şeyler söyliyen iki 

lelCetten yeni dönen bir seyyah gi. çocuk gibiydiler. 

bi geliyordu. O ne söylese siniri: "Çamlıcada bizim köşke yakın 

sinirli ve tabii olmıyan gülüşü fü~ bir bakkal dükkanı vardı. Ben ı;:o!.,: 
gülüyordu. Rabia hafifçe içerledi. küçüktüm. Araba ile geçerken çr

Sinekli Bakkalda böyle gülecek rak §OCuk, mavi önlüğü ile fırlar 

ne vardı. Köıkünün içine kuru~- arabanın arkasından koşardı. Bi!
muf, bir loknıa ~ru ekmek içit seniz ne kadar o çocukla oynamal: 

sabahtan akşama kadar didişer isterdim. Geceleri rüyama gı ;·er· 

zavaJlılann halini meraklı bir ro· 

ma.n gibi dinliyor. Vay beyim vay. 

Kaılarrnm arasındaki çizgi hafif 
hafif belirdi. Mahsus mübal~ğa , 

. ebneğe karar verdi: 

"Bizim sokaktakilerin bazıları· 

nın ne kadar f ıkara olduklarını 

bilseniz pek harikulade bulmazsı -

nız, efendim. Mesela eskici Fehn;r 

efendi. On iki saat çalışır. Gözler: 

ne zavallı iki güzlük üstüste takaı 

Bazı geceleri bile dükkandadır. 

Dört kızı var, karısı var. Hepsi bi: 

buçuk odada yatar, kalkarlar. Bu

nunla beraber her gün kursakları· 

na sıcak yemek girmez. Ekmekle

rine katık bile bulamadrklan gürı. 
ler vardır.,, 

"Vah zavallılar, vah zavallı. 

lar!,, 

Efendinin gözleri dolmuştu. Fa· 

kat kendisi, gözlerine Yat getire11 

bu teessürden nıemnun. Kuru ek

mekten batka yiyecek bulamıyaıı

lar, bir buçuk odaya dolup yata tt 

bütün bir aile, hunlarda bir oriji
nalite buluyordu. Sarayda elem 

ler, kederleri hep bir örnek. Krs

kanç!ık, entrika, hırs. artık kusa

cak kadar iğrendiği cinnet ihtilaç
ları! 

Rabia mevzuu değiftirdi. Sab~~ 

bey ağabeyden bahse ba§ladı. 

"HarikulS.de harikulade ... ,, 

Biraz sonra o da Rabiaya doğ 

ru eğildi, anlatıyordu: 

"Amcazadem Raik efendi tulum

bacılara bayılır. Kendisine mah· 

sus bir tulumba yaptırdı. Arad.ı 

sırada beyleri de, kendi de tulum

bacı kıyafetine girerler. Kendiıi 

tulumbacıbqı olur, bata geçe•. 

lçerden hanımlar yar,gın işaret~ 
verir. Beyleri omuzlar, sarayrn 

bahçesinde koıarlar ... ,. 

Efendi gene gülüyo1du. Fak; , 

Rabia gülmedi. Hatta kaılarının 

arasındaki çizgi derin~eıti. Bu n~ 

hazin, Jle zavallı hayat. Nejat 

efendinin babasının deniz, kap· 

tanlık oyunu, Raik efendinin tu

lumbacılık gyunu. H~yat, sari\y 

duvarları arasında hep böyle so~

gun mu ? Bunlar hep yalancıktan 

yaşamak oyunu mu oynuyorlar? 

"Sabit . bey ağabey nasıl konu 
şur?,, 

"Huzurunuzda tekrar edemem, 
efen~!m.,, 

Efendi isre.r etmedi. Rabia Sa-

di.,, 

Rabia içinden ilk defa efendiyi 

de dilekleri, mahrumiyetleri oian 

kendisi gibi bir insan olarak gör· 

dü. O, sesini daha alçaltmıştı. Be!
li ki söylediğini kimsenin işit~iği · 

ni istemiyordu. 

"Çocukken ben hiç oynama

dım. Oynatmadılar. Etrafımda bir 

sürü büyük adamlar. Sabah, a~· 

şam kafamı lüzumsuz §eylerle do~· 

du'rdular, durdular. Hepsi insan 

dan ziyade bir manken. Bunların 
bana ne faydası var?,, 

Rabia da onun kulağına söy · 

ler gibi: 

"Ben de küçükken hiç oynama· 

dım. Oynatmadılar. Babam siir· 

günden gelinciye kadar gülmeği 

bile adamakıllı beceremezdim,, 

diyordu. 

"Kızlar tabakları alsınlar ını, 

efendi hazretleri?,, 

Önlerindeki yemek çoktan hit· 

mişti. Ellerinde gümüş sahanlarb 

arkada bekliyen kızlar, efendiy\ 

rahatsız etmemek için tabaklan 

almağa cesaret edememiılerdi 

Kanaryanın s-esi, ona, misafirleri 

beklettiğini ima eder etmez f enn 

halde mabçup oldu: 

"Ta, ta, tabii ... ,, diye kekeleJi. 

Peregrini içinden: "Bu deje11e 

re Prens bizi daha ne kadar sof

rada tutacak?,, diye homurdam 

yordu. 

Kanarya Vehbi Dedeye diy(\rdu 

ki: 

"Dün akıam Rabianm güzel se· 

ıi iki hanımı bayılttı. Ne güzel o

kudu, değil mi? Siz Satvet beyle 

beraber dinlemitsiniz.,, 

Rabianın kalbi tiddetle çarp 

mağa başladı. Eğildi, Vehbi De 
deye bakıyordu. O, adeta müsteh

zi, gülümsedi. 

"Fena değildi. Fakat an'anevi 

okuyuştan çok ayrıldı.,, 

"Ben dün akşamki okuyuş'..ındıt 

bizim (Şermetr) in tesirini kuv· 

vetle hissettim.,, 

Kanarya, Peregrini'nin yüzüne 

baktı. O, ellerini çırpıyordu: 

"Bravo Rabia hanım. Ne kadal' 

orada olup, dinlemek isterdim.,, 

''Olamazdınız, çünkü müslümar. 

değilsiniz.,, 

Kanarya: 

"Fakat Mis Hopkinz de müs

lüman değil. Pekala geldi, dirı1e 

di.,, diyordu. 

bit bey ağabeyinin küfürlerinin en HFakat, o hanım dindar. (Pe

nadidesini hatırlıyor. Dudaklannı regriniye baktı ve ona hitap etti) 

gülmemek için sıkıyordu. Efe:-:ıdi Siz dinsizsiniz, değil mi? fü•lk: 

yan yan sandalyasını Rabiaya b1- mevlüde ielaeniz, eğlenirsiniz.,, 

raz Claha yakla§tırdı. Adeta birbi- (Devamı var) 

A m ~ 1r 1 k a V1 eJıfi·!.~rJ 
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Parker, eve gelince, Cekiden şüphelendi .. 

Gider gibi görünerek, tekrar dönecekti. Arslan 
Turgut hala bodrumda bağhydı ! 

-35-

Toım .. Ceki.. Parker.. Üç ka • 
çakçı, Nevyorka gelir gelmez, 

(Aslan Turgud) un hapsedildiği 

eve gitmişlerdi. 

Parker, bir aralık, yolda gider· 
ken, T omun kulağına şu sözleri 
fısıldadı: 

- Ceki saf bir adama benzi .. 
yor. Onu sadece kuvvetli olduğu 
için yanımız~ aldım. Fakat, (As· 

lan Turgud) ondan çok zeki ve 
şeytan bir adamdır .. Kollarını çöz 

meden, yine eski odasında hıra -
kalım. Ceki, evde onu beklesin .. 
Yemeğini versin. 

Tom, Parkerin gözüne girmek 
maksadile: 

- Çok doğru düşünüyorsun! 
• demişti .. hatta yattığı odanın ka 
pıamı bile kilitlemeliyiz. 

- Yemeğini nasıl verecek? 

- Bodrumun içindeki is.kara • 
larm arasından .. 

- Bu 'da bir fikir .• Eve varm • 

ca bir kere deniyell.m. lak.ara ;;;,. 

f rkları genişse, Ceki onun yemeği· 
ni de oradan verir. Hiç bir tehlike 
kalmaz. 

-- Kapısındaki kili' çolC .ağ • 
lamdır. Merak etmeyin! Bu kili -
di ıeytanlar bile açamaz. 

• 
Eve geldikleri zaman, alt katta 

- T om .. T om .. Biraz yukarıya: 
gelr 

taze yemek ver. Sesini kessin. D:ı· ( 
ha bir ay kadar burada yatmağd 

mahkumdur. Tom merdivenleri ikişer ikişer 
Parker evin üst katma çıktı. atlıyarak, evin üst katına çıkmış• 

Burada küçük bir oda ve odada tı. 

gizli bir telefon vardı. Parkerin gözleri, odanın önün 
deki loş koridorda kaplan gözü 
gibi parıldayordu: 

Parker odaya girer girmez ka
pıyı örttü .. Telefona sarıldı: 

- Biraz da öteki işlerimizin 
yolunda gidip gitmediğini sora • 
lım. 

Diye mırıldanarak telefond::. 
konuşmağa başladı: 

- Allo .. Allo .. Sen miain, Mar 
grit? 

Hırçın bir kadın sesi cevap 
verdi: 

- Evet .. Benim. Dündenberi 
telefon başında sizi bekliyorum. 

- Ne haber var? 
- Meşhur polis hafiye$i T om· 

sonun Meksikaya gittiğini duy -
du.m .. Doğru olup olmadığını ıiz· 
den soracaktım! 

- Ne dedin? Tomson Mekıi· 
1.: • • ., ' Kaya mı gıbnıf .... 

-- Evet .. Evet.. Çok esaslı bir 
yerden duydum. Yalan olmasa 
gerek, Orada kendisine rastladı · 
niz mı? 

-- Hayır ..• 
Parker (hayır) derken kolla · 

rınm ürperdiğini hissediyordu .. 
Birdenbire telefonu kapıyarak, 

odanın kapısını açtı ve merdiven 
den aşağıya seslendi: 

- Margrit, polis hafiyesi T om 
sonun Meksikaya gittiğini duy • 
muş. Eğer bu haber doğru ise, 
T omson muhakkak surette ( Kı • 
zılotel) e inırniştir. 

- Zannetmem, Mister! (Kı • 
zdotel) de polise benzer bir kim· 
se yoktu. 

Parker düşünmeğe başladı .• 
Sonra birden elini T omun omuzu-
na vurarak: 

- Sen buradan ayrılma! diye 
mırıldandı. 

Tom: 
N.. ? -- ıçın .... 

Diye sebebini sorunca, kurnaz 
tilki, Tomun kulağına şu sözleri 
fısıldadı: 

- Cekiden ve onun patronun· 
dan şüphelendim. Sen buradan 
bir yere ayrılmıyacaksın ! Ben, 
şimdi sizin gözünüzün önünde gi· 
deceğim.. Fakat, arka duvardan 
tekrar içeriye girip odamda ~ek 
liyeceğim. Cekiyi bir daha dene• 
meliyiz r 

(Devamı var) 
~------~------------------~----------------~-----------

mü t h it bir inilti duydular. . .... ~elfi'lçDeır aıraso lill©I~ 
Aslan Turgud, hapsedıldıgı - - - --

Doclrumda iki günc1..enberi aç ve c.. h . t 1 h f r d 
susuz kalmıftr. Avazı çıktığı ka • um urıye genç er ma e in e 
dar bağırıyor, fakat gür sesi ibod· ''Y 1 ı k ı • e 
rumun duvarları arasında dağıh- an ış ı ar serısı,, 
yordu. Evin etrafında başka bir 
b. _1..ı. B h' k Cumhuriyet Gençler mahte\'I Eser umumiyetle merak ve al~-
ına yOKıu. urası ıe ır enarın· . 

k b.~ geçen hafta sahneye şayanı d \k ka ile seyredildi. insanı sıkau hiç 
da ıssız, amele evlerine ya ın n· 1 
semtti. kat bir komedi koydu. Müçteh~ bir sahne yoktu. 

ile Bahanın müştereken yazmıf ı 
Parker: oldukları bu komedinin ismi "Yan 
-- T om! dedi. Meksikaya ge " 

Eser, biraz iılenerek ve müzik 

ilave edilerek daha ziyade hafif 

lirken, bu herife ihtiyat yemek bı
ralonadm mı? 

Tom güldü: 
- Bırakmaz olur muyum, Mis· 

ter? Önüne üç günlük yemek bir 
den attım. Teneke içinde suyu da 
var. 

Aslan T urgud, yattığı bodrum
da ayaklarından ve kollarından 

sımsıkı bağlıydı .. Fakat, ellerinin 
ucile, önündeki yemeği pekala yi· 

yebilirdl. Zaten o buraya atıldığı 

gündenbcri, hep bu şekilde yiyor 
ve içiyordu. 

Güneş yüzü gör-düğü yoktu. 
Bodrumun tavanında yanan Leı 

mumluk bir elektrik lambasının 

sönük ziyası altında inliyen AJlan 

T urgudun saçı, sakalı uzamıştı .. 
Rengi sapsarıyclr. 

Ayak sesleri duyunca: 

- Alçaklar .. Haydutlar .. Size 

İstediğinizi vere::eğim. Beni bu • 
rada neden hapsediyorsunuz? 

Diye bağırmağa başlamıştı. 

Parker bu se3leri duyduğu za· 
man: 

- Haydi T om, dedi, şu herife 

lışhklar serisi,, dir. 

İsminden de anlaşılacağı ,ib: 
bir takım yanlışlıkların biribirle · 
rile çatışmasından doğan mevz\ 
şudur: 

Fedai (Nurullah) kılıbık bir 
kocadır. Karısı Mahmure, (Ca 

nan) kocasını istediği gibi idar~ 
eden bir kadındır. Ogün Avrupa 

da tahsilini bitirerek avdet e leı 

oğulları irfanı (Müçteba) y.ı~<ın 

komşusu Nesrinle (Leman) ev'e" 
dirmeği kurmuştur. 

Fakat irfan izin verilen esk · 

hizmetçi Gülfemin (Hacer) yerine 
gelen şöhreti (S. Korhan) müsb.1< 

bel nişanlısı ve Nesrini de hizmet 
çi zannediyor. Babası da ayni ha 

taya kapılıyor. Bundan hatka es 
ki bahçıvan Alinin (Emin) yerinı 
Şöhretin dostu yankesici Karoü 

ratör Zeki (Aziz) adında biri gi 
riyor. Biraz sonra hakiki bahçıva-r 

Recep (Adnan Baha) da geliym 
Fakat bunlar bahçıvanı lrfamn a > 

kadaşı Suad (Orhan) Suadı det 1 

bahçıvan zannediyorlar. Ve bir<,.o• 
eğlenceli sahnelerden sonra yan 

hşhklar anla~ılıyor. 

bir operet mevzuu olabilirdi. Eaa· 
sen mütemadi terdidler ve İ§ ha 

ıinıdi meydana çıkacak, ha çıkı . 

yor merak ve heyecanı yalnız bir 

komedi için değil, ağır bir piyesin 

de muvaffakiyetini temin e.Jen 
birinci unsurdur. 

işte "Y anhıhklar serisi,, in da 

bu merak ve heyecan sona k:\ Ja"' 

muvaf fakiyetle devam etmekie • 
dir. 

Eser güzel oynandı. Rol'in 
de aksayan hemen hemen hiç kim 

se yoktu. Fakat muvaffakiyet de· 
receleri muhakkak surette bir sı • 

raya konmak lazım gelirse S. r.:or· 

han, Canan, Aziz, Leman, Mi.· çte
ba, Nurullah, Adnan Baha, H~cer 
Emin, Orhan diye sayılabilirler. 

!A. s. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
h;::k:k; akşa~ gal'!etesidlr 

ilanfarını HABER'O 

verenler kar ederler. 



HABER - '.Akşam postast , 

ına inat olsun diye Şev!l.!!..a!. f!!e!<tupJ~rı.: 

~n O ycatcaktcauıı Berline girerken 
-~~nycauıı kcadn1n1 
·:~~ddet sonra pişman oldu, fakat 

geçmiş ve kötürümleşmiştt 

~mı 
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ha 
her 
dil 

l.'ffl'ın 
hid 

/'ıt. yu

~ite · 
S ça • 
' §a • 

bunu 
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~ gibi 
mhğı· 

ı kar
'/ yap· 
lllanr 
,i.'.aldı. 
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~zayı, 

emıi~ 
:si de 
ı. Çün 
'r kaç 

ıi dün· 
vakit 

yolası· 

kolunu 

ıa nere

" 
ırmuına 

Joktorla.r 
tan kal -
larca ya· 
~r iki ba· 
yacağmı 

um de -
iki ba • 

}ti. 
.n'ın ken· 
.aryolaya 
olan söz-
uar ver • 

• Sabah1e
:vvel uzun 
~ve dönün· 
1 alamıyan 

k birisini 
·ek mut· 
ıkacak bir 

.azrrlama • 
; bunun il
kin bir ses· 

hazır değil? 

Artık kötürümleımiı olan kadın, koccuının tabutunu yatağı ya· 
mna getirterek haykırdı: 

- Berri lmalnp da nereye tıb/l'YO'l'ıan1. 

Kadın, iht~ hiç yüzüne ı 
bakmaksızın: 

- Peki ıiz niçin boyuna ho • 
murdanmaktan vaz geçmezsiniz? 

Deyince ihtiyar artrk kendini 
tutamamı, ve ıöyle .öylemittir: 

- lıini ne diye vaktinde yap· 
maz da herkesi brnlandmnın? 

Bu söz bütün anlapazlığm 
üstüne tüy dilmıi§, ka.nmm çıkıp 
yatağa girmesine ve orada tam 
lark yıl kalmamıa sebep olmuı • 
tur. 

* * * 
Mari aatl bir lngil~ ailesinin 

krzt idi. Babası ölünce bu diri 
dünyada kendini tek başına ve 

meteliksiz bulmuıtu. işte bu ka · 
rıuılrk günlerde Amerikada bu • 
lun.makta olan yeğeni Tom Wik· 
ham'dan bir mektup geldi. Yeğe
ni, Amerikann Joua vi!ayetincle 
kocaman bir çiftlikte babasile bir 
likte yalnız yaşadığını anlattıktan 
sonra evlenme teklif ediyordu. 
Mari bunu kahi etti ve Ameri • 
kadaki büyük çıftliğe bayan ol -
mak üzere kalkrp oraya gitti. 

Kocaman bir ıatoda şimariyet· 
ci lüks bir hayat içinde büyüyen 
kızcağız Amerikanın Joua gibi 
ırak bir yerinde büyük bir çifilik 
konağı yerine küçük toprak bir 
kulübe içinde bayandan ziyade 
bir ev hizmetçisi olduğun\ı görün· 
ce inkisarın en karanlrl<: kuyula • 
rına dü~tü. Fakat olan olmu,tu. 
Bugünkü kızlar böyle bir durum 
karşısında hemen mahkemeye baş 
vul"Ur ve boşanır, fakat bundan 
kırk seneevvel böyJe bir şey ayıp 
sayılırdı. 

Madam Mari bir müddet da • 
ya,,dı. En nihayet, sabah kahval
tısı meselesinde yatağına cekile · 
rek ekndini mahkilm etti. 

Bu inat yüzünden oğul ile baba 
ayrılmış ve Tom Wikham yeni bir 
çiftlik kurarak itleri gittikçe iyi· 
]eşmiş, buna rağmen kadın ya • 
taktan çıkmamış ve nihayet çılC: • 
mak istediği zaman bile artık İ! 
işten geçmiştir. Çünkü kadmın 
bacakları tutmaz olınu~tu. 

Mari tam otuz bet yıl yattığı 
yataktan kalkmamak şartile ko • 
casınm çiftlik i§lerini idare ebni! 
yüzünü görmediği bankeri Speu· 
cer Frinke haftada üç defa yaz • 
dığı mektup]arla talimat vermiş 
ve ço'k büyük bir servet sahibi ol-
mu,tur. 

Bundan on eene ene! iM lio • 
c:uı da hutalanarak yatağa dü • 
tilnce ikisine birden bakıp himıet 
etmek üzere Mary Whau adlı bir 
haıtabakıcı tutulmuttur. 

Kal'J8mm demir kadar sağlam 
olan inadmdan sonra çok pıımk· 
latan Bay T om, bir an evvel iyi
leıip kalkmuı için verilen emir • 
lere ve bütün hümü niyete rağ • 
men kalkamamı§, çok uzunsüren 
bir bastabktan aonra ölüp gitmiı
tir. l ·11a§~;? · 

Nihayet geçen ay Madam Ma
ri de tam 73 ncü yaıma bastığı 
gün gözlerini dünyaya kapryarak 
lark ıenelik yatak mahkUmiyetin 
den kurtulmuıtur. Kadının, bakim 
Rultberford tarafmdan açılan va· 
sİyebıamesinde üç milyona yakm 
servetini tamamile hayır cemiyet• 
le~ine bıraktığı anlaşrlmııtrr. 

•• 

I 

_ Nihayet medeni dünyaya ka • 
uuşu11oruz, i1te hrrrp gemileri! 
-~--------

- /Jank·aya fJtıra yat1rmaria mı 
geldin? 

- Para bende ne ge;:rr '! Mürelc • 
kepli kalemi doldurnıağa g('{dim! 

A~k, tabiat ı·c insanlar. 

"Danke,. ve "Bitte,, bolluQu 
karşısında bir hatırlayış: 

lstanbul esnafının bir kısmı 
teşekkür etmek "külfet,, ine 

neden katlanmazlar? 
""T Bertin, llkkcinun 

Teşbihte ha ta olmaz derler: Av 
rupayı bizim çar~ı hamamlarımı· 

za benzetecek olursanız, İstanbul 
dan Almanyaya giden bir yolcl~ 
Romanyada soyunur, hamamın so 
ğukluğu mesabesinde olan Lehis
tanda bira:ı; şonra gireceği muM 
tin havasiyle ilk t~mast yapar, ve 
nihayet Beuten denilen Almanya 
hudut kapısından hamamın içine 
yani asıl Avrupa.ya dahil olur. Bu 
kapının eşiğini atladıktan ıonn 

muhit deği§tirdiğinizi hamam so -
ğukluğundan halvete girmİ§ gibi 
hissedersiniz! 

Iıte Alman gümrük memurları 
ve Alman poliıi geldi. 

- Heil Bitler! Y apıın Hitler l 
S3zleriyle ve nasyonal • ıoıva· 

liıt idap ve erkanı dahilinde ıe· 
lamlandık. 

Valizlere, pasaportlara bakrh
yor. 

Bu memurlar ıeri, kat't, ciddt, 
fakat bütün bunlara rağmen ga. 
yet nazikane bir ıurette işlerini 
görüyorlar. "Te§ekkür ederim •• 
mlnasına gelen "Danke,, sözü a
rapçadaki ''kef,, harfi ile gibi de-
ğil, ''kaf,. ile gibi kaba ve sert aöy 
leniyor. 

"Rice ederim,, manasma gelen 
Bitte sözü de bütün inceliğine 
rağmen ağızdan sert çıkıyor. Me
murlar, biraz kafa kırar gibi te· 
laffuz ettikleri bu iki kelime ile 
durmadan teşekkür ve rica edi 
yorlar. 

Zaten bu iki ıöz burada ade· 
ta bir ıalgm halindedir. Ne milin 
kün bir satıcı, para verdiğiniz za 
man size teşekkür etmesin! Maa 
leaef bu bizde ihmal ediliyor. A
nadolulu Ü2ümcüye parasını ver · 
diğiniz zaman size: 

- Bereket versin, der. 

lstanbul esnaf mm çoğu bu sö
zü hem uzun, hem de gayri asri 
buluyorlar. Fakat onun yerine, 
mesela "Mersi,, gibi kısa ve asri 
bir kelime sarfma da lii2um görül · 
müyor. Parasını verirsin, hatta ha 
zan "Buyurun,, dersin, paralar• 
toplar ve hiç oralı olmaz. Hatta 
canı isterse üstelik bir de yüzünü 
ze kötü kötü bakar. Böyle yaparı 
satıcılarımıza bu vesile ile ıunu 

söyliyeyim ki burada otobüs kon 

iki Alman, bundan evvelki meklu· 
bumda bahsettiğim Türk talebe
leriyle adamakıllı ahbap olmu~lar, 

gırla laf alıyorlar. Fakat bu gırla 
laf almancadan türkçeye lugat hi 
tabı delaletiyle atılıyor ! H er iki 
taraf da bu tarz muhavereden 
memnun ... 

Almanlar söylemek istedikleri 
sözleri lugatte bulup türkçeııini 

muhataplarına gösteriyorlar. Bu 
kelimelerin arasında zaruri olarak 
kalan botluklar karine ile veya bol 
bol el İ§aretleri ve çehre ifadeleri· 
le dolduruluyor. 

Muhaverenin gidişinden bu ze
vatın bizim gençlere !U tavsiye v• 
nasihatlerde bulundukları anlaşı
lıyor: 

- Berline gidince Snitzel (But 
ızkarası) yiyip ala Alman birası 
içmelisiniz. Bu ne zayıflık böyle ... 
insan Almanyaya gelince nali 
ıöyle göbek sahvermeH ki Alman~ 
yaya geldiğine değsin... Dur ha 
kalım, daha • Kurfürstendamm' da 
gezeceksiniz ... 

Ha, Kurfürstendamm dedim de 
aklıma geldi. Çocuklar, lmlağımz~ 

da küpe olsun. Sh. esmer, kara ya• 
ğız gençlersiniz. Seriinin kızlan 
aizin gibi esmerlere bayılırlar. Eh, 
gençlik hali bu... Sizin de onlara 
uyacağınız tutar. Olur a ! Yalnız 

sakın İ!İ aZitayım demeyiniz. H er 
şeyi kararında yapmalı... Sonn 
gündüz mektepte okuduğunuz 

dersler akşam olunca prrrr ... diye 
zihninizden uçup gider. 

Bir şeye daha dikkat edin: So· 
kakta öyle her yanınıza ıokulan 
kadına yüz vermeyin. Bunlar sizin 
yüzünüze gülerler, dans falan der· 
ken bir de bakarsınız: cebinizde
ki para çantasının yerinde yeller 
esiyor!... · 

Kimbilir, bu muihatlar gençle· 
rimiz için belki de pek faydas12 
olmaz. 

Berlin §ehrinin birkaç istasyo-
nu var. Tren de bunların hepsin· 
de duruyor ve göz kama§ttrıcı bir 
ıtık deryası içinde yüzerek şehrin 
içinden geçiyor. Fakat bu ıııktan, 
Berlin bei Nacht'den yani Berlini!l 
gece halinden ayrıca bahsetmek 
Jaznn ! 

Kamran Şerif 

düktörü biJe parayı aldıktan son- -------------
ra insana te!ekkür etmek külfeti 
ne katlanıyor. Bizim satıcılarım12 
da bu işe biraz ahısalar her hal 
de pek iyi olacak zennederim. 

~ :(o :(. 

Beuten' den Berlin' e gelinciye ka 
dar t •renden düzlükten ba§ka bir 
§ey gözükmüyor. Bu düzlük Berli 
nin içinde de berdevam .. 

Demir yolunun geçtiği yerlerd.
sık sık çamlıklara tesadüf edili
yor. Bu çamlar bizim Ada çamlı\· 
rına hiç benzemiyor. Dimdik 
dümdüz, asker gibi bir hizaya di· 
zilmişler, hazırol vaziyetinde du
ran bir orduya benziyorlar. 

Hasılı tam Alman çamları! 

:ıf. !J/. :;. 

Tren Berline yaklaşıyo.r. Va 
gonda Yahudi olduklan anlaşılan 



os E 
burun damlaBidır. Nezleyi derbaı iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has 

talrklardıuı korur. 30 kuruıtur. ( 

0888880080 

Lüks Ko onya 
ve Pudraları 

Lüka kolonya ve pudraları Y ılba11 için en güzel hediye
ler teminatlı (LÜKÜS) ma.rlca ve ikramiyelleri hav' ko -
lonaya; Losyon; pudra; Briyantain; yağsız krem ve tırnak 
cilalan tercih ediniz: İ§bu em:sals iz rtriyatmırzı ıayım bay ve 
bayanlara tavsiye ederiz, yalmz, bir defa tecrübenizle devamlı 
müşterimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatlı Lüb mar 
kaaıw arayınız. Umum ıatış yeri Sirkeci Şahinpafa oteli kar 
tımda No: 44 Telefon: 20845 

Toptan ıiparif kabul edilir veyurdumuzun her tarafına gön· 
derilir her müracaata cevap '\l'erilir: 

• •• • •• • •• • • • ; .1 ; 'f• •• .•• ,.'! .. · . ._. ~r 

· llı@ııımınıım~ımıınıınnıııın1~ o ı K K A T m-oı 

- KREM SOLE Y ; 
§ 

Giinetin ve aoğuğun teaıri ile husule gelen yanıklıklan, çatlfl 
lakhkları ve leke1eri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· B 

fetini temin eder. IJ 
Umumi sat!} mahalli: Şark Merke7 Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruştur. 

--ınmmınmıımııımı~ınımnımıijoo~mıı~mn111 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlekler yalnız 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoflu Sa.kızağacı No. 2111 

Afacamt clvarmda 
"- • '· ~ • • •• ' .' , 1 • • • - ' • • • 1 - :· • • . ... • • •••• ~" .. ;. ~ ,• \:1\:, 

Hisse senetleri 
Uskildar - Kadıköy ve Havallsi Halk 
Tramvayları T. A. Şirketinden ci 

Şirket sermayesinin tamamen tahsil edilmiş olmasına mebni 
idare meclisinin 17/ 4/ 1935 günündeki toplantısında verilen ka
rara tevfikan Şirket esas mukavelenamesinin yirminci maddesi
ne göre muvakkat hiue senetleri yerinde olan muvakkat ilmü -
haberlerin aslı senetlerle değiftirilmesine ba~fanmışbr. 

Hissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat 
ilmilhaberl.-erle Şirketin Bağlarbatmdaki idare merkezine her haf

ta çarşamba günleri başvurarak ve ta§rada bulwıanlar da yazı ile 
hildinnek ıuretile usulü dairesinde vekaletname göndererek asli 
aeneıtlerini alabilirler. 

-- ------- - ---------- ----
PARLAK BiR CILDDE 
HOŞAGİDERLI K 
OLMAZ 

Şimdiye kadar talk esası üze
rine hazırlanan bütiin pudralar 
parlak bir cilde karŞJ giderici 
bir müessir olamiyordu ; çünkil, 
b izzat talk parlaktır. 
Ancak mat cisimlerle hazır
lanmış mat bir pudra mat 
bir çehre vücuda retirebilir. 
Bu şüphesiz lc.i, açık bir haki· · 
kat ; fakat, ancak mükemmel bir teknik 
ite tahakkuk edebilir, ve işte bu tekem-. 
mül etmiş teknik. kendisini 

MATITE. 
de göstermiştir. 
Binlerce bayıanlann tecrübe ederek seve 
aeve benimsedilderi1 bu pudrayı kulla· 
naralc aiz de onlar gibi kadife bir mat 
t ene .malik olmak j.steme:z: misinix? L. T. PIVER 

I• f.tLKUJ 

MATITE 
GDZ!LLlı< l'UDRASI 

Ademi ktid~ 
ve 

Bel gevşeklfğloe 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruta den 

) 

1 

ı 

F el&ef e ve edebiyat profe9Örii 
bir Alman beher dersi elli kuru
şa olmak üzere aeri bir uıulle Al· ı 

manca lngilizce ve Franşızca liıar: 1 
dersleri vermeğe taliptir. HABER 
de K. E. adresine mektupla mün· 
uat edilmesi. 

iyi bir terzi mi 
anyoraunuz 
işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek T erzlef 

l.atubul • Y ı.nlposuıı.e k&rfıa&ad& 
Foto Nar yanında Letafet haam•a 

·satılık ev 
Cibalide Küçükmustafapa,a ha

mam sokak 28 numaralı k&rgir be 
ton üzerine yağb boya üç katlı al 
tı odalı, elektriği, ıuyu ve bahçesi 
o lan ev satılıktır. 

Görmek iıtiyenler içindekilere 

..... helendi .. 
~kti. Arslan 

u.w.ur fııdl! . 
n .. Tom .. Bıraz yukarıya 

ıerdivenleri ikişer ikişer 
AlelA.de ampuller olan evin üst katına çıkmış
kadar her taraf ta ku 
Şinıdi herkes bizi kovı.in gözleri odanın önün 
mize, hakikaten bizden 'd d ' k l .. .. 
veren ve daha az cerey. orı odr a ap an gozu 

ayor u: 
CIFT SNiRALLi YEF~trit, polis hafiyesi Tom 

ampullerini koyuyorlar.Bksikaya gittiğini duy • 
artık kaçmaktan başka ~ bu haber doğru ise, 

S 
. fuhakkak surette ( Kı • 

Ç İ F T P t l·nmiştir. 

: /~ : ... ;' ":· .. ~ .. · ·:, . .,:{\. > · ~.·~~!I~,(~~,~ 
·.J··. ··tJ·: N.G,.,,· .. 5· ... ,' ·': - . .:.-.. _ ... _ . ' -

•' ·• : . .•. . ,, ··i . 

. ,·1. • •• • '• • 

netmem, Mister! ( Kı • 
polise benzer bir kim• 

t düşün.meğe başladı .• 
~n elini T omun omuzu-

. ,· ~ •.• ~· •.• .• · •• • .... ·. . . . f ·. '. ·~ ' , l ,• ,: • _ı · ••• ·'\ı ' ' . ..... :·;·;· .. · ,. 
,\ _(\.'·~,, . ·.., , . • :··. ' ' . .. , . , , ..... , 1 

buradan ayrılma! diye 
Günün ampulleri' 

··-----.. ----·" ... ? diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"hbebini sorunca, kurnaz 

Besler Fa ın kul~ğına şu sözleri 

ı b 
den ve onun patronun
endim. Sen buradan y ı a ş ı ~;~=~~:~:k::~nd!·;~ 

Şeker, çikolata ve bi8küt akat, arka duvardan 
taze&ini hazıria~ye girip odamöa bek 

\ kiyi bir daha dene• 
Satıı yeti: Toptan ve pe · 

Bahçekapıda lıtanbul tramvaylaı 
No. 10 (Devamı var) 

görü§mek iıtiyenler de Türkiye OCCCCCCCC 31 Birincik!nun sah 

Milli Sigorta Şirketinde Hamid~ a PARK Q-1-tt hf ı· d 
müracaat ebnelidirler. B ı~ .. a e ın e 

a . • • 

N E Z L E 
VE 

BRONŞiTE KARŞI 

NEZLE VE 
BRONŞiTE 

KARŞI 

Basın 
kurumunun 
çıkardığı 

1936 
Almanağı 

8 Yılb . serısı,, 
a aşı re 'umiyetle merak ve a1~-8 Hususi taam - l\lazarık orkestrası - ·dildi. insanı sıkau hiç 
0 Hamiş: Sofralann evvelden tem1n edilm'~ktu. 
aaaaaaaaco aoaaaa ac1 • 

1 
k .. ik 

---- ------------\az ış enere ve muz 
Yılbaşı Piyang•-?k daha ziyade hafif 

E n B Ü y Ü k i k r •ıevzuu olabilirdi. Eıa· 
A c!i L E B 1 İ H :di terdidler ve İ§ ha 

K A D l na çıkacak, ha çıkı · 

!! heyecanı yalnız bir 

. . ieğil ağır bir piyesin 
Gişelerinın biletlen meyanında bu lunm: ' 

olmıya çalışınız, sizi saad• yetini temin eden 
" 

K A D E R lSTANBUL , <ır. 

· Beyoğlu Istiışlıklar serisi,, ind~ 

KADER GiŞELER!: Muhterem müşterilerirı.eyecan sona k:dat' 
sinemaları için meccani biletler tak d t ,, . • 

~~~~~~gg~~~~:ggg:~~e evcım e men .. e 

ı:r.:::.-ı::ı::::=---==:m11111111nc..m l d R l" En güzel bir yılbatı armağa "! :: re oynan ı. o ·1n 

nıdır. Bütün saylavlarımızla ga· lı Dikkat ediniz ~~ Gece'men hemen hiç kim 
zetecilerimizin resim albümü fi Erkek .ve kadİn farkı olmzyarak il :ıt muvaf fakiyet de· 
içindedir. 51 Ademi iktidart dermansızlık Iİ KA"' ~kak surette bir sı • 

Bir kaç güne kadar çıkı • ıı ve belgevşekliğinizi tedavi et· il kullancızım gelirse S. ~or · 
yor. 50 kuru§a. mekte ümidiniz kesildise. ya ıl ~ar yolla ıiz, Leman, Mr çte-
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Poli hafi) t!.-5İ X :9 )ah ut Vek~ter ıstahıhal etmı~ biı 
haydut olan l\fişelden b:r mektup nhyor. Bir haydudun Nev· 

yorkta bulunan Pren .Abdullahın milyonlar değerindeki 

hazinesini çalmak üzere olduğunu haber vermektedir. Fa • 
knt Marnninin ndamları Mi-eli öldürüyorlar. Ve •mlarını 

bilen MişeJin kız kardC'~i Şilftyı da takip etmeğe koyuluyot.
lar. 

llalbuki Maroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak c;arelerini a • 
raştırıyor. 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 

lede ikisini de yumrukla } ere ı:ıererek ŞiJa, şişman Jorj ve 
Bili kurtarıyor. 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuru. 

yorlar. X :9 yanında şişman Jorjla birlikte paraşütle evin 
üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Faknt kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandmyor. 

X :9 Prens Abdullahı haydotlann elinden kurtarmayı 
kararlaştrnyor. Bunun ic:in haydut kıyaretinc girip onlarla 
beraber c:nhşmağ'a baı:lıyor. Fakat Şilamn hizmetc;isi Mari 
aptallıkla X:9 u ele \'eriyor. X:9 kaçıyor. 

Bu e nada haydutlar bir tuzakla hem ŞiH\yt, hem sişman 

Jorju, hem de ŞiJa}, muhafaza eden poli hafiyesi Bili )fon· 
kov çiftliğine celp etmişler. Ye her üçünü de yakalayıp bir 

odaya hapsetmi lerdi. 

Bundan sonra Maroninin de içinde bulunduğu hırsızl:ı 

rın otomobilini kovalıyor. Fakat !\laroni kaçmağa mu\'nffak 
oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor nı 
ha,.qtaneye kaldmlıyor. 

Şimdi ŞiJa kardeşi Mi elin c..-.ki arknclaşJarından Smit 
isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu lSfahıhfll et • 
miş zannediyor. Ye 1\lnroniyi tutmak için birlikte plan hazır. 
lıyorlar. Halbuki Smit Maron;nin adamıdır. 

Prens Abdullah da hu sırada mücevherat kolleksiyo • 
nunu te hir etmcğe karaı· vermi!ıtir. Polisler hundan endişe 

~~·--,.ediyo !ar. 'a'tat bu cncli,.elerini belli etmek i~temiyorJar. 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini ta1dp etmiş oWuğun. 
dan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine girerek Uç kişinin 

\·e bu vasıta ile Maroni X :9 ile "i man Jorju esir etmcğe 
Ye bir e\'e hap~etmeğe mu,·affak olarak Prens Abdullahın 

h:u:inc.;;ini so~·mak için hareket rdi)·or. hapsedilmiş olduğu C\'C s:elmic:;ti. lki muhaftz hmu:r. X: 9 u 

r "nn YA NT • nr.n irr - ------ -' 
~o. t •• u da :\tonmornnsi11111 ku.ıagına 
) erleşti . 

. lillo ,·akit kaybetmedi. 
Gecenin geriye kalan kısmında 

Monmoran i konağınijl planını iyice 
gözden geçireli. 

Daha ertesi ;::ünü Pardayana, Ja
neti görmek ye onunla anlaşmak üze
re srideceğini ~Öl liy<'rek çıktı. 

Kurnaz herif her yüz adımda hir 
arkasına döniip baka baka otel Dömc
meye gitti. 

Amcn..,ı Jil: 
· -E. ne yaptın bakalım? diye -.or

du. 
- ~ 'e yapacağım amca, kaleye 

girdim bile .• 
• Jil yeğenine takdir dolu bir ha~'.i 

fırlattı. Sonra bir tabaka tl<•lğıt ,.e 
:hokka kalem alarak masanın önünde 
durdu ve: 

- Anlat! dedi. 
.Jillo anlattı. 

Yani 1\lonmoransi konağının pla· 
mnı cizmeğe ba,ladı. Gerçi resim bir 
az kabaca ise de işe yarardı. 

PH1nı anlattıkça Jil not alıyordu. 
- Amcacığım, hakınız şu soldaki 

bina askerler ye har. anlar içindir. 

- Kaç asker \'ar? 
- Yirmi he • .Fakat hepsinin mü-

kemmel tüf ekleri Yar. 
- Pekala, devam et! 
- Bakınız amcacığım, gösterdi-

ğim bina kapıcı İsviçrelinin odasının 
arka tarafına düşer. ön tarafında i e 
muhafızların lıulunduğu yer \'ardır. 

- Burada ne Yar? 
- Her ihtimale karşı konakta bu-

lunan Ye J\lar ale ~adık olan on kadar 
jantiyom. 

- Yirmi beş on daha otuz beş kişi 
eder. 

- i .m1.ını, fakat hep i bu kadar 
değil, hatta bu hiç bir şeydir. 

- ~Tası!, konakta baska asker \'ar 
:ı. 

mı? 

- Şöval) e ile babası, dil kesici 
herif de var! dedi. 

- Ahmak, ne söylemek istiyor
sun? 

- Hiç bir şey amca; lakin bu iki 

mel'un Pardayan yirmi beş askerle 
on jantiyoma bedeldirler. 

- Olabilir. Bu iki kudurmuş he
rif nerl'de oturuyor? 

- Sabrediniz amca, jantiyomlara 
mahsus binanın ikinci kab on beş ka
dar olan uşağa ayrılmı~tır. Simdi an
lıyor.!'lunuz } a ahır ,.e askerlere mah
sus bina ile jantiyomların bulunduk-

ları l er, ta;;; döşeli :. u dört köşe a\'h 
ile birihirinden ayrılmı~tır. Bu a\'lı· 
nın nihayetinde be konak. yani Mar

;;aldö Monmoransinin oturduğu yer 
vardır. Konak öbür e\·lerden ayrıdır. 
Arkasında da bir bahçesi var. 

- Anlıyorum. Bana ~imdi bu tek 
binadan bah et. 

- Jşte burada Marşal oturuyor. 
Bu konağın bahçeye hakan dairelerin
de o iki kadınla Pardayanlar oturu-
yorlar. 

Jillo ~]anını bitirdikten sonra am
casına verdi. 

Marşal dö Damvil. Monmoransi 
konağını zaten iyice biliyordu. Onun 
idn, .Jillonun planına ihtiyacı yoktu. 
Fakat bu plan konaktaki kuvvetin ne
kadar olduğunu ,.e nasıl dağılmış bu
lunduğunu gö~termek hakımından kıy 
metli idi. 

Jtı amca yeğenini fazla öğm~ye· 
rek yalnız: 
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·- Acaba konağa girebilecek mi _ 
sin? diye sordu. 

- Bunu ben üzerime alı}orum. 
Elimde çok iyi bir vasıta Yar. 

- Na.<;;ıl vasıta? 

- Kulaklarımı 

Bunun üzerine amcasını kendi 
düşüncesine bırakarak lillo Otel Dö. 
memeden çıktı. 

Okuyucularımız onun Monmornn. 
sinin konağına nasII girileceğini göz
düler. 

O devirde konak denince bunun 
hemen bir kale gibi bir şey olduğu 
dü ünülmelidir. Hatta Pariste bile iki 
yüz kadar ~enyör konaklarında Is • 
viçreli asker ve muhafız bulundurur • 
lar bundan ba:.ka, ek eriya her sen _ 
yörün, kendisini her yerde takip eden 
eğlence ve macera arkada~ları olan 
jantiyomları da bulunurdu. 

l\lonmoransinin konağı da bu 
cinsten idi. Otel Dömeme, otel dö rnz. 
Otel dö Düviyyon gibi konaklar mu -

harn:ları ve askerleri bulunan n bir 
orduya kar~ı koyabilecek rlerecede 
hakiki birer kıı::la idiler. 

~ 

lşte ihtiyar Pardayan da senyör 
Monmoran inin konağında kendi~ine 
13.yık bir yer bulmuş \'e oraya sığın • 
mıştı. Kısa bir zaman içinde lıir mu. 
hafız subayı yaziyetinclen c;ıkarak ko
nağın adeta ruhu olmU!;fU. 

!\farsa] bir ~ün kendi ine: 
- Mösyö dö Pardayan, sen bizim 

konağın kumandanı ol. O ·"akit bu ka. 
le hiç 7.aptolunmıyacaktır, demi-:ıti. 

ihtiyar asker de: 
-Teklifinizi kabul ediyorum !\ton 

11en:>Ör. Emin olunuz ki hurnsını fC3.. 
llm etmektense harabeleri altına gö
mülürüm cevabını Yermişti. 

Bu özlerden konakta oturanla • 
rm ruhi hallerin ne olduğu açık

ça anlaşılır. 
:Ne;>se, ileride hu hu::su ta daha 

bir çok şeyler söyliyeceğiz. Şimdilik 

ihtiyar Pardaynnln Jilloyu takip c • 
delim. 

İki ide odaya 'arınca ihti)ar kurt 
arkalıklı bir sandalyeye tersine otur_ 
du. Bacaklarını uzattı. Ve dirseklerL 
ni de sandalyenin arkalığına dayı,>a. 
rak Jillo ile konuşmnğa ba~lndı. 

- Dernek ki, bize hizmet edeceği.. 
ni iddia ediyor~un. 

- Evet •. Niyetim budur. 
- Hakikaten bunun için mi gel. 

din? 

- Evet mösyö. 
- Pel,fıta. Jillo, senden nnsıl i tim. 

de edileceğini ileride görece;iz Fnkat 
t-\ \'eHi ~ana bir ,.ey öylemek isterim. 

- Söyleyin mösyö. 
- Eğer senin en ufok bir ihaneti. 

ni yakalarsam .. 

- Oh! 
- Eğer seni kapılarda dinlerken 

görürst-m .. 
- Oh, oh!.. 

- Eğer hareketlerinden biraz şUp 
helenirscm o mkit •. 

- O vakit .Mösyö? 

- Dilini ke eceğim 
Jillo bu sözler üzerine bir l\n şn • 

~rrıp kaldı. 

Ne? l.ulaklarından onra imdi 
d~ ~ıra diline mi gelmişti. "ulnkla • 
rınm kesildiği gündenberf nrtıh her 
türlii tehlikeden kurtulduğunu sanan 
tali. iz .liJ!o simdi önPnde ) eni bir f e. 
ll'i.ket uçurumunun a~ıldığını görü~or. 
du. 
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Macaristan şampiyonu Dun o y nanan 

(B) takımları 
maçları 

1935 senesi en 
mü kemmeı atleti! Rasing '"',osko

va muhteliti 
~ ~ıwwws.-- ~4- ,,,_,, zr-....--..-

·u ypeşt takımı 
Bu sabah lstanbula geldi, ilk 

maç ayın birinde 
Macaristan profesyönel şampi

yonu meşhur Uypeşt takımı, Bal
kanlarda yapmakta olduğu turne· 
ye lstanbulda da (3) maç yaparak 
devam etmek üzere, bu sabah şeh
rimize gelmiştir. 

Saat 8,30 da Polonya vapuruy
la limanmııza gelen Macar fut
bolcular, iki idareci, on üç oyuncu 
olmak üzere (15) kişidirler. 

Aralarında ( 9) Macar milli lc.l· 
kımma mensup arsıulusal oyuncu 
vardır. 

Misafir sporcular, Galatasaray 
klübü ve şehrimiz sporcularından 
bir grup tarafından karıılanmış
lardır. İstanbul oteline misafir ,e
dilmişlerdir. 

Bugün öğleye kadar istirahat 
ettikten sonra, saat (12) de Tak
sim abidesine bir çelenk koyan 
U ype§t oyuncuları, öğleden sonra 

da, Taksim stadına gelecekler, O· 

rada Galatasaray - Vefa ma
çım seyredeceklerdir. 

Yanlarında (x) işareti onlarlar 
arsıulusal olmak üzere gelen fut
bolcular şunlardır: 

Kaleci: Pori (x) 
Müdafiler: Sternberg (x), Fu

to (x) .. 
Haflar: Yoş (x), Füç (x), Sala

yi (x). 

Muhacimler: Pustayi (x), Vin
çe (x), Kavoyi (x), Sereş, Balok.. 

İhtiyatlar: Subay, Barna, Takı
mın reisi Mösyö Jang Fedu, antre
nörü Mösyö Sonoş' dur. 

Dün yapılan (B) takımları maç
larında, Taksimde evvela Giineş -
Beykoz karşılaşmış ve neticeyi 3-1 
Beykoz kazanmıştır. 

!kinci maçı yapan Galatasaray -
Beykoz takımları, sert bir oyun oyna
mışlardır. 

Oyunun bitmesine on beı da
kika kala evvela Galatasaray takı
mından bir oyuncuyu dııarı çıka
ran hakem, biraz sonra Vefadan 
da, çok sert oynıyan bir oyuncuyu 
sahadan çıkarmak istemi§, fakat, 
bu oyuncu hakem kararını dinle
mek istemeyince hakem de 3 - 2 
Galatasarayın lehinde olan oyunu 
tatil etmiıtir. 

Kadıköy stadında yapılan Fener
bahçe - Hilal (B) takımları maçı da 
7-1 Fenerbahçenin üstünlüğü ile bit
miştir. 

cJJ o~ 16© u n ~ 
Amerlkada yapılan 
bir milsabakada bu 
ünvanı kazandı 
Amerikanın 1935 senesi en mü -

k~mmel atletinin tayini için Amerika 
spor gazeteleri tarafından açılan bir 
müsabakada Joe-Lui ıs.ı puvanla birin 
ciliği kazanmıştır. 

Bu da zenci boksörünün pek kısa 
bir zamanda Amerikada ne büyük bir 

şöhret kazandığım açıkça göstermek
tedir. l\.fax: Baer'e karşı kazand1ğı 
parlak galihiyetteu evvel iı:.mi pek i şi-

t .:-.aem iş bile olan J oe Lui bugün A
merikalıların adeta tapındığı bir at -
let olarak ortaya çıkarılmaktadır. 

!kinciliği 135 puvanla meşhur 

profesyonel golf oyuncusu Lawson 
Little kazanmıştır. Uzun atlama dün

ya rekortmendi O'wvens 61 puvanla ü. 
çüncü gelmektedir. Otomobil dünya 
rekorunu kıran Malcolm 13 puvan, 
dünya boks şampiyonu Braddock da 
7 puvan alabilmişlerdir. / 

Maçı etrafında 
münakaşalar 

oluyor 
Rasing kulübü ile Moskova muh .. 

teliti arasrnda Pariste 1 kanunusani. 
de yapılacağını evvelce haber verdiği. 
miz fut bol maçı etraf rnda Fransız 

f edcrasyonunda bir hayli münakaşa -
Jar olmuştur. 

Fransız federasyonu Sovyetlerin 
beynelmi:d federasyona dahil olma. 
malan dolayısile istisnaen SoYJ ~ti e
rin Dynamo Spartak takımınm 1 k;l -
nunusani 1936 da Pariste Rasing ku
lüp ile müsabaka yapmalarına karar 
vermiş fakat bu kararını bir şarta ta. 
lik etmiştir. O da Sovyet takımının 

Rusyadan hareketinden itibaren fede.. 
rasyona dahil bulunnuyan hiç bir ta. 
kım ile müsabaka yapmryacağını ta -
ahhüt etmesine vabestedir. Halbuki 
bu kadar uzun bir seyahate çrkan 
Moskova takımının neticede yalnız 
bir Rasing kulüp ile müsabaka yap • 
ması ve başka bir takım ile temastan 
mahrum bırakılmasının istenmesi pek 
garip görülmekte ve Fransız gazetele.. 
rinde bi1e infial uyandırmaktadır. 

Maamafih her nede olsa Rasing i .. 
le ·l\foskova rnuhtelitinin behemehal 
1 kanunusanide Pariste çarpışmafan 

kesbi kat'iyet etmiştir. 
-------

Bay "ZATER,, in spor y ü zünden başına g ele nler (Yazısız hikii;ve) · 
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Fena halde hiddetlenerek: 
- Fakat mösyö, beni diri diri par_ 

çalamaktan ne zevk alıyorsunuz? diye 
bağırdı. 

- E, ne yapalım! Bu da benim 
kendime mahsus bir huydur. Zanne _ 
dersem amcanda da benim bu hu
yum var. Çünkü seni bu iğrenç küla -
hı taşımağa mecbur eden odur. Gele _ 
lim diline, eğer burada ne olup bittL 
ğini her kim olursa olsun birisine 
söylediğini duyarsam hemen onu ke _ 
serek ahçıbaşıya yağda kızartıp sa • 
ıta zorla yedireceğim. 

Bu son sözler üzerine Jilloda ho
şafın yağı kesildi. Buradan savuşmak 
daha iyi olacak diye düşündü. Fa _ 
kat amcasının hiddeti de pek müthiş 
olacaktı. Hele altınla dolu kasanın 
hayali cesaretini çoğalttı. Bunun üze. 
rine clili kesiJmek tehlikesini göze al. 
dı. 

- Ne zararı var, dilimi kesecek 
değil mi? Ilen de artık lakırdı ~öyle
mekten kurtulurum. Çok şükür ki faz 
1a geveze değilim. Onun için dilsizlik 
beni pek rahatsız etmez. Yalnız şunu 
ela merak ediyorum ki kesile kesile a_ 
caba sıra daha nerelerime gelecf'k! 

KendiRini dikkatle gözden geriren 
rardayan: 

- Ne düşünüyorsun? diye sordu. 

Jillo, önceden göstermek istediği 
~oğuk kanlrlığa rağmen kendisini ta· 
h:ı.f, acayip bir mahlilk şekline sok -
mak istiycn kötii taliine Janet ederek 
yüzii sapsarı kesilmiş olduğu halde 
titrek hir sesle: 

- Sizi inandırmak için ne söyli -
yeyiın diye düşünüyorum mösyö. He.. 
nüz bir dilim bulunduğu için size sa
dık olduğuma yemin etmek Jçin ~ene 
onu kullanacağım. cevabmt verdi. 

Pardayan gülmeğe başladı. 
- Fakat beni korkutan sözleriniz 

de gülünecek bir şey göremiyorum. 
Bundan evvel kulaklarımı kestiniz. 
Siz de şimdi dilimi kesmeğe kalkıştr • 
sanız bana ne kalacak? 

- Ahmak, dilini bize ihanet etti .. 
ğin zaman keseceğim, daha şimdiden, 
sadık olduğuna emin olduğun halde 
neden korkuyorsun? 

- Evet, çok doğru .. 

- Gelelim bize göreceğin hizmete. 
Söyle bakalım, bize ne iş görebilirsin? 

- Mösyö, sizlerle Monsenyör dö 

Damvil arasında müthiş bir düşman • 
hk bulunduğunu bilirim. Zanneder .. 

sem bu herifi öldürmek elinizden gel. 
se bir saniye bi1e tereddüt etmezdiniz. 
Şu na da emin olunuz ki, eğer onun 

eline bir kere düşerseniz beş dakika 
içinde bacaklarınız ha\'ada sallanacak, 
boğazınıza da sağlam. bir ip takılmış 
olacaktır. Ililseniz bu hali düşündük. 
çe ne kadar camm sıkılıyor? 

- Devam et Jillo! Ne kadaı- doğ. 

ru söylediğini biliyor musun? 

- Teşekkiir ederim. lşte ben de 
devam ediyorum mösyö. Sizin Monsen 
yör dö Damvilin hareketlerini haber 
almanızı istiyorum. Bu suretle de ken 
dinizi ondan tamamen koruyabilirsi .. 
niz 

- Jillo, sen hakikaten göründü • 
ğün kadar hayvan bir adam değilmiş .. 
sin. 

- Demek ki, şu sade planrm ho • 
şunuza gitti öyle mi? 

- Pekala, Lakin Marşalin ne yap 
mak istiyeceğini anlamak için ne yap. 
malı? 

- işte Mösyö, ben de size bu hu • 
susta yardım edeceğim. 
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- Sen ha 1 lyi ama, bunu nasıl 
yapabilirsin? Çünkü artık otel Döme. 
meye giremezsin! 

- Evet, oraya girmek benim için 
göz göre göre ölüme atılmaktır. Çün
kü Monsenyör de amcam da kulakla
rımr kesmekle kalmıyarak, eğer kar-

şılarına çıkacak olursam beni asacak. 
larını söylediler. 

- O halde nasıl yapacaksın? 

- Mösyö, bir atalar sözü vardır. 
Bir kadm bir şey isterse Allah ona bu 
isteğinde yardrm eder, derler. 

- Şüphesiz .. 

- lşte, otel Dömeme de Janet is-
minde genç bir krz vardır. 

Şövalyenin anlattığı hikayeyi ha. 
tırlıyarak Pardayan: 

- E,? dedi 

- Bu Janet beni ı:ıeviyor. Ve ben 
de onunla evleneceğim. 

- O seni mi seviyor'? Bu imkansız 
dır. 

Jillo hayretle: 

- Neden sevmiyecekmiş? dedi. 
- Çünkü .Janet, benim anlaclığr -

ma göre gayet kurnaz bir kızdır. 

- Beni böyle bir kız tarafından 
sevilmiyecek kadar ahmak ve çirkin 

mi buluyorsunuz? Nişanlım hakkında 
söylediğiniz bu sözlerden dolayı teşek 
kür ederim. 

- Vallahi Jitlo, yavaş yavaş seııin 
hakkında edindiğim yanlış düşünceyi 

değiştiriyorum. Pek kurnaz ve akıllı 

bir adammışsın .. 

Jillo kendi kendine: 

- Aklını başına topla delikanlım. 
Oü~üncelerini tamamen ortaya koya -

rak herifi şüphelendirme! diye düşü_ 

nerek yüksek sesle devam etti. 

- Her ne ise .Mösyö, Janet beni 
sever '\'e ben de ona her istediğimi 
yaptırırım. Demin de söylediğiniz gi
bi kendisi pek kurnaz bir kız olduğu 
i~in, otel Dömcmede ne SÖ)' lendiğini, 

ne yapıldığım, ne düşünüldüğünü öğ. 
renip bana söyliyecek. Ben de size h:>
ber vereceğim. lşte mesele bundan i
barettir. 

- Çok güzel bir plan! Jillo, sen 
Alis kadar aktllr imişsin! 

- Planımı beğeniyorsunuz öyle 
mi? 

- Evet beğcniyor:ım. Peki bu hiz
mete karşılık ne istersin? 

- Bunu size önce~ ~.1 söylemiştim• 
l{ulaklarımı kesen amcamdan inti -
kam almak için bana yardım etmeni
zi. 

- Pekala. Ben de sana bu şeyta111 
elleri ayaklan bağlı olarak teslim e
ccğeğime söz veririm. O zaman ona 
istediğini yap:::.rsrn l Ona ne y:ıpma:yl 

düşünüyorsun? 

Jillo vahşi bir tavırla: 
- Ben de on un kulaklarrnr ke

seceğim. dedi. 
- Dravo .. lşe ne vakit başhyacak-

srn. 

- İstediğiniz vakit! 
- Bu da ala! Eğer senden mem-

nun kalırsam amcandan intikam al
dıktan sonra bir c;ok ekülere de kavu• 
şacaksın. 

Bu sözler üzerine Jillo o kadar 
sevinçli bir tavır aldt ki, ihtiyar kurt 
bu budalanın kendilerine sadık oldu
ğuna tamamen kanaat getirdi. 

işte bu da, en hilekar bir tilkinin 
de hazan faka bastrğrnt göstel"ir. 

~unu da söyliyelim l<i, amc~tsı gi
bi hilekar olan Jillo bu ,·azifeyi <:ok 
güzel başarmıştı. Ne ise, o günden 


