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1 O 4 o o o rı~;ni;;;ı;;;i;;;-.;"-
5 Kız kardeşi UldO 

Dharl•p Vftr buolarlKral parlamento-
' nun açıhşında 

~Jtrt mıntakada bulunmıyacak U U Berlin, 3 - (Radyo ile) İngiltere 
kralmın kardeşi Prenses Viktor • 

t~planmışla•dır ya çoktanberi muztartp olduğu has 1 ;V • tabktan kurtulamıyarak ölmtiştiir. 
Kral bu yUzden parlimentonun ! 

açılışında bulanmıyacaktır. Kralın i 
İ nutkunu Lord Şansölye okuyacak.. İ 

L!!:.-.--......... , l. .. .. __! Bugün Sliwri BiniciUk mektebinin içinde bulunduğu Sipahi ocağında 

Karadenizde 
fırtına 

Bir ltal1 vapuru 
Burgaz 1 anına 

lfllç sığınablldl 
radenisde fııa.a pne h.fl .. IJ. 

• Dro-..111114aJd bir ttaı,_ Tat'lt 
ru Köstenceden t.taıdnlla gelfnen iki 
gün fırtı1't ile miipdele etmiş, nlha· 
)ilt Barps ll•n• sığıaafjjlmfftir. 
VaP.11ra blğh Mr ~ kaylMtlllMI§ • 

~--~-
Karadenizi ltal-n bir ..._r.a! da 
~o-~ hı-tas ~cni11· 
ita bildirmiştir. 

Dün ıece saat dokuzdan sonra teh -
rimizcle ele fltldetli bir lodos fırtmaaı 
lleşlamıştı. Sabaha kadar esen rüz . 
g"df saat Ofa doğru hafiflemfttir • 

.......................................... ·-·············· 

ntfnei yeri (Yazuı 4 neüde) 

Yenice paketlerinden 
çıkacak ikramiqeler 
Bazı tOtUn bayileri tarafından paketler 

&\'ılarak alınıyormuş 

· ğrendiğimize göre b;r kaç 
bayi zan albndadtr 

r<JW,.....~ ~~~a~ 
adalanuı içllte Orrami1e lılui:Hlft! 
lan koymu9tu. 

ltaıya h8116metlne veriyor 
lya merk z bankasının 

İran kabinesi i 
istifa etti i 

i 
Tahran: 2 (A.A.) - lran başbakanı İ 
B. Furagi, sıhhi sebeplerden dolayı ! 

Bet liradan 100 liraya kadar 
büyük ikramiyeleri tatıyan yeniceo 
ciıaruı ilk günlerde büyük bir 
ali.Wa ile salın abnmıftı. Aradan 
on ıün ıeçmeden yenice paket · 
lerinin ıatıalar tarafından açıla
larak içlerindeki ikramiyelerin &· 

lmcbir ortaya atıldL 
(Devamı 2 ncide) Yenice palıetlerinin kapağı 

altın stoku istifa etmiştir. 1 
• • • • 

Yeni başbakanbfa Farqi kabi-1 
nesinde dış bakanı olan Akay Kizı 
minin gelmesi beklenebilir. 

MObendis mektebi 
talebesi açlık 

grevi mi yaptı 1 

Bir 

ilyar · 
~ iret artacak 

tra tam bir sene 
rt tedbirlere 
aıukavemet 

edeeekmlt 
'-:_,an bildirili1or: 

\ıi..i"hn kiliseleri, altınlarmr Ha
~ lıarbına levazım tedarik 
~ için hükGmete vermeyi 
~~larclır. İtalyan kili · 
~Jet zenıindir. Bunlar 

~ hazinesine devredilcliji 
' de .ltaıyan Merkez Banka · 
~ -ıtın atolaı bir milyar liret 
~~ Ye Muoliniyi zecri ted · 
~ . ._ lene daha daJ&ndıra . 
~-
~da kilisenin ecnebi 

de mallan ftl'dır ve 

"' '-beti bunları anayi 
~ ...... kullanmayı dü • 
~ ..... ' . ,,.. __ ~.,.... Fqiıt hükt1metine 

ftrdnn etmeyi ıöze aJ. 

Şinull ltalgada lıernen her kahvede 
.,e dükkôntla bögle leolıalar aaılı bu. 
lunlll/Or. llUletler Cemli/dinin Uıra • 
cat N•alııta karfl ltal1IOlllar her ge. 
re atıkları bu leohada tllyorla ili: 
"Burotla l/flllaz /fall/flll malı 11e secri 
tedbirlere girnr.emif mllletlerin mal. 
ları satılır.,, 

dınmt olmuı halk üzerinde ıayet 
iY,i bir tesir bırakmııtır. Halkın 

biikGmete baildı ... bYVetlen 
dirmittir. 

--···························· .. ···--· .. --·····-·· 
Para 
babası 
Abdullah 

ÖIBmden kurl~ldu 
Kadıköyünde 'bahçıvan Abdul· 

lah dün ölümden kurtulmuttur: 
Uzunçayırda Kerimin boıtanın

da bahçıvan Abdullah para baba. 

Talebe mektebin fena yemek verdiğinden 
şlkAyet ediyormuş ! 

Mekteb rektörü izahat 
vermiyor ··. 

BDSünkü ıabah ıazetelerinden 
birinde okuduğumuza göre mühen 
diı mektebi talebeleri, kendilerine 

zuk piıirildiiini iddia ederek açlık 
pevine bqlamıtlardır. 

ıı olarak tanmmJtbr. verilen yemeklerin uzun zaman • 
Talebeler bu ırev hakkında ga

zetenin bir aytarına da ıunları ıör 
Abclullahm arkadqlarından danberi tasavvurun fevkinde bo

Dunun bir müddet evvel Abclul • - - ---------------- - -· 

lahtan ödünç para iıtemi,, veril . Ko·· mu·· r buhranı 
meyince çok kızmııtır. 

Dün saat on dörtte Abclulla"h 

(Devamı 2 ncide) 

bostanda otururken, '~rıun ya rtad kalk 
nmda arkadqlarından Sadık, A- o an ıyor 
bid:n, Mehdi olduiu halde zavallı 

adamın üzerine çullanm11lar, IO. Eko . Bakan e . d. 
palarla ve tqla Abdullahr batın- nomı 1 mır ver 1, 
da~ ve vücudunun muhtelif yer· hariçten kok getirilebilecek 
lerıııden yaralamıılardır. Etraf · 
tan yetiıenler tarafından ölüm Buglln" ti vaziyette fiyatlar gene ylksektfr 

• • • den kurtulan Abdullah diiftteda hsttA re mt bir daire narhtan altı lira 
(Zecri tetlbirlere ait Werler vi altına ahnmıt, suçlular ıaka • fazla"sına kok alacağını flAn ediyor 1 

4 üncü saylamızll04ır.) l lanmıılardır. t7GflJ a _..., 



3 tLKKANUN -~ HABER - Aktam poıtatt 
uı:::z _:;:s 1 

-~ il Yenice 
ttaıya ve petrC'\ son Dakika : Paketlerini 

Zecri tedbiri H b k tJ • • 1 ş ltalya,kendisinekar§ıkonacakpet. a eş uvve erının açıyor arm~ .,, 
rol ~ecri tedbirini bir lıarp telakki (Bat taralı 1 ,,.c;J 

;:::::c:::.:~:::;:nal:!7u~~~~!;~;::~ ı ı· ı e r ı e d ı· gw ı· n ı· 1 t a ı y a n ı a r rile~:;ı;.~ı~:.·;.::ı:,j~o~.:.~ 
dün bildirdiğinden vaiz11ctte bir dcği.

1 
1 11 r rına dikkatle bakınca bun arı 

fiklik lumllı gelmiştir. d "' oS 
Hem bunu, Jıtm de ıon üç çıhıp ıonradan yin~ kapan ıgı 

gün içinde olan biten bütün dip • 1 t e d e d 1• r gördüler. . 'bİ 
lomatik ve siyasal hôdiseleri aebeple. 1 e y ı y o Bu ~iki.yetler bize aeldjiı g~ , 
rile birlikte anlatan "Deyli Herald., j inıhiıar idareıine de yapılnu1• i ' 
diplomatik muhabtri fUnları yazıyor: ı dı R b k l re taraf mdan aıkı bir kontrOI 1•· 

"Ilarp tedbirleri,, gibi yüksek teh • 'lerı· hatlar akı· a eş uvvet' erı' pılınca bazı bayilerin paketleri ..v 
dit sözleri ,.e teatral bir takım asker .J. ~ 
harekatından sonra, Sinyor Musolini tıkları teıbit olunmuttur. 

gördUfü Hllbet kar~r.9ında, çıktığı- ' lı'fı4000 kz•_cz• ~,·r Bunlar hakkında bir tara~ 
ytrden indi. 1 V y U ı kanuni muameleye baılandığı gı-

FraNuz baş ve dışbakanı M. LA • ı bi bir yandan da paketlerin açıl"' 
11 d .ıc. d Adigrat, 3 (İtalyan Stefani ajansı bildiriyor) - mına ancak btr katır geçmesine müsait bir patika -·" 

n n 05ru an doğruya yaptığı ih -
1 

"ardır. mıyacak bir -kilde kapatılw-
ta bf tl • 1 k 1 ı d i Tayyare ile yapılan son keşifler, Habeş kunetlerinin , ~-rın r ne cesı o ara , ta ya ış ş. için ,.areler aranmıya ba•lanııılf 
Jerf bakanlığı adına söz ı1.öyliyen biri,1 Asiangi gölü ile Amba Alagi arasında toplandıkları Bununla beraber yakında aon Habeş muharip - :a- ~ 
petrol zecri tedbirinin düşmanca ha • ı ve İtalyanlara karşı kat'I bir müdafaaya girişmek üze. lerlnin de yerleri keşfedilerek İtalyan ordusunun geri tır· , 
reket sayılmıyacağını anlattı. 

1 
re yavaş yavaş şimale doğru ilerledikleri yolundaki kısımlarının düoman tarafından baskınlara uğramak · Yenice paketlerinin dört " 

B b ı . tan kurtalaeağı umuluyor. f ık d ·ıd· ı b0

it *" u apansız yumuşaklık, diplomatik 

1 

ha er erı teyit etmiştir. ra ı yapıf eğı ır, ya nız 
bir hareketin de başlangıcı olabilir. Son mahimata göre ileri mevzilerdeki Habeş kuv. Hell••lff ltalyanlardan aldıkları harp rafı ince bir bandrolla kapat•1

1
' 

M. LAval, Sinyor Musoliniye şun . ,·etlerinin vaziyeti şudur: m•lzemealnl kllanmıya ba•l•dllar maktadıır. Ve bu bandrol da liO' 
Jarı sormuştur: ı Degiac Ademesu Burru 4000 ki'i ile l\lal Meuio Adisabahılt 3 - İtalyan tayyarelerinin Harlem \'e I I kt d l ~ 

- İtalya, ne gibi şartlar üzerfnd(' dadır. General Naaibu 10,000 kişi ile Ata Bet Mairada Daııbur üzerinde uçtuklan fakat bomba atmadıkları i e yapJ!tırı ma a ır. fte ' 
ıulh yapmağa hazır olabilir. bulunuyor. Ru Kasu 15,000 werle Amua Alaıi mrn- haber verilmektedir. Tayyareler bu mıntakalardaki bayiler gece dükkanlarını kal" 

İtalyanın Parla elçisi Sinyor Çe _ takasın dadır. Dalmt hareket ha Un de bulunan Ras Sey. Habeş kuvvetlerinin vaziyetini tetkik etmitler ve f o - dıktan sonra paketlerin kola tr "1 
rutti, Fransanın bu sorgwıunu Romu. yum kuvvetleri ise Tembienin cenubunda ve Sena toiı"aflar almıtlardır. pqık taraflarını IU buhar~n!"_~ ~, 
ya gönderdi ve bununla birlikte, ltal. il mm takasın dadır. Bu kuvvetler de 70,000 ki§ldir. Diğer taraftan Oıaden cephesindeki İtalyan u · 

1 
rak yunNt&tmakta ye ~~ ~ 

yanm Akdenizde bir harp tedbirine kerlerinden bir çofunan taze sebze bulamadıklan için böylece arl'l'laktadırlar. l..Jeri~ 
geçtiği takdirde Fransanın lngiltcrc. Temizlenme lfl gUç yUrUyor "Scorbut,, hastalıfına yakalandıklan eöylenmektedlr. , t ikramiyeI;:lmcbktan :a-eonra ,,, r 
den yana olacağını da ihtar etti. Adigrat, 3 (İtalyanların Stefani ajansı bildiriyor) Habeş ordusu, ltal1aalardan aldıklan harp mal • ı 

Ayni zamanda Fransız başbakanı. - Tembien mıntakasında düşman çetelerinin temiz • zemesini kullanmafa llqlamlflardır. Bir İniçrell mü- 1 zamkla kapatılmaktadır. 
18 Jer komltf8i toplanma.c;ının tehirini lenmesi i~i, arazinin anzah ve pusulara elvertıli ol .. hencUs, .on zamanlarda İtalyanlardan zaptedUen se. Bazı satıcılardan alman cit-" 
istedi. Buna sebep, yeni sulh te~bbü- ması yüzünden güç ilerlem~tedir. Tembiende yol na- kiz mitralyöıil tamir etmekle mqauldür. )arın yapqma taraflarmda ,8fil' 
sündeıt bir netice alabilmek için fır _ .__._ ... __ ... _...,..,. __ ._._..,. ____ _.... _______ ...... _.._ ____________ _. len parmak izleri ve zalnk akı'• 

sat temin etmektir. R s k ti • 1 ak 1 • ld ~ tı arı p et erın açı ıjmı m•7.-

M. Laval, Sinyor Musoliniden hir as eyyumun uvve erı na çıkarmıttır. 
hafta içirKle cevap alacafını umuyor, 
n işte bunun için, İngiliz dışbakan _ Tütün lnhiaan ıatıı tubetİ ,r' 

!~~:~aunn g~~~::t:l~:ı::, ~:r~!:cp çete harplerı· yle Italy anları fi ~""7.1nbu~la~er;~ 
geldiği takdirde hemen kendislle mü. ruz. Bununla beraber bir ~"' 
şavere edilebilecek bir vaziyette bu _ tıcı zan altma alınm .. tır. D;J"~· , 
lunmuını istedi. • ... 

M. La valin her "uman ileri sürdü- zarara sok taraftan yenice paketlerinin ğü Paristen ayrılmamak mazereti il. uyor mamuı için fabrikada tec~ 
zerine· 18 ~r komitesi toplantısını, a • ,, yaptırıyoruz. Bir kaç ıün ;çiJ' 
yıa 12..sine.,:bıraktı ama, M. Laval ko. 1 ak 1 · 1 1"' 

mitede "petrol zecrt tedbirine itiraz uabeş başkuman Janını lıtalyanlar ;::;: :at'i~:::eıı:rarı-t 
etmiyecefini,, söylüyor. Belki, ltal _ fl ~ U~ pi'_ 
yaya karşı konulacak petrol zecri tıracağız. Yeni tekil bayileri~ 
tedbirinin biraz daha geciktirilmesini tuzag""a mı Ju·· _cu··rmek ı·sıı·IJorlar? ketleri açmalarına meydan v 
lıJtfyecektir. Fakat J.'ransa, mUşterek Uı ~ Y yecektir. 
karara bUtUn varhğlyle fıtirak etme. Her ay pİyaMya 250 adeti~ 
fe hazır bulunuyor. , Afrikasından diin gelen ha· Iarın lehine olarak inkf-f ettı~nı Cephe gerı·s·ı · k -*'' 

J 
Y- • 1 mıye çıkanlıyor. Bunun i i t-

talyaya karşı petrol yuafına A. .· de karışık, ve biribirini tutmaz iddia etmektedirler, l'f"' 
merlkanın iştirak edecett "Standar bir şekildedir. Bu haberleri •u •ekilde Di~er taraftan Habet dıtbakanı yüzer liralık, bir kaç tanesi el 

1 
d• 

':t ':t & lt•lyauıar iki vapur klraladll• b. k · · · k l ı 
Oyl,, kumpanyasından Stanley Mof • hUlüsa etmek mümkUndür.: Milletler Cemiyeti sekreterlittne bir ır ıımı yırmışer, ıerı a an ; 
fetfn diyevfnden anlatılıyor, Bu adam M k il h • telgraf çekerek imparatorun emrile Mançeater Gardyandan: beter lirahktır. Yenice cigarat~tf 
efer Amerikan hükQmeti l.9terse, Ame. a a e cep esı Harrarın tahliye edilditini yaralı ve Port Saitten Atinaya ıelen ha· çok latanöulda aatıldıjına '), 
rika petrol kumpanyalarının İtalyaya . hastalara tahsi.s editeceifni blldirmit berlere göre, lta.lyanlar TaHO ve ikramiyelerin çoğunun lıtanb'I 
petrol satışını durduracaklarını Ra.~ Seyyumun kuvvetlen çete harp ve binaenaleyh buranın İtalyan tay . 
So" ... ledı'. teri yapmak ve İtalyan kuvvetlerine Sifnos iıminde iki Yunan ıemiıi çıkmaıı icabetmektedir.,, Ja 

.; yareleri tarafından bombardıman e. 1" 
İnamı kabinesinin dışbakanı, içba _ baskınlar vermek suretile İtalyanları dilemiyecefi ümidini izhar etmittir. ni nakliyat için kiralamıtlardır. Mamafih timdiye kadar •d~ 

kanr, Milletler cfmlyeti i§leri bakanı zarara sokmakta devam etmektedlr - Bu kararın bUttin cemiyet Uyelerine Fakat ıeminin tayfuı, ltalyanm 250 adet ikramiyelerden ar•--·~ 
vi ticaret bakanı ara.cunda yaptığı kı . ler. l~abeş başkuma~danı Ras Seyy11- biJdfrilmeel sekrewrllkten rica olun _ Mauon. liman.na ıidecek olan bir ay geçmeıine rağmen art" 
mi toplantı petrol zecri tedblrinin - ma hır telgraf çekmıt. İtalyanların maktadır. benzinini yüklemek iıtememeftİr. iki kitiye çıkmıtbr. 
i~ncikahlne~~ant~na~udil k Mablleci~rındakend~nii~ri~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =~~~~~~~~~~~~= 
üzere - ilk etüdünü yapmak .. ;e mek suretile bir tuzağa düşürmek ih. Şimendifer siyasetimiz va n atıca ıe rl ~ 

İtalyan kabinesinin topla~~:a:· ._ timaJJeri olduğunu bildirmiıtir. bulundular. 
Fakat dersler başladı, ayla~ .:f 

ti, yemekler hi.li yenir gil»i clet,iı 
Birkaç defa daha bqvurduk- ,, 

netiu çıkmadı. Biz mektehiıt ~ 
kalade yemek vermeıini ietelll •1, 
ruz. Yalnız mevcut malzeıne ·~1 
iyi yemekler yapılabil~line , , 
niiz. Yemekler hem iyi pi9iril~ 
yor, hem tertip fena. Bütün ısı~ 
caatlarrmız iı'af edilmeyinc~ .~, 

grevine karar verdik. Dün ~;r 
talebe greve İftirak edince plf 
len yemekler ıokağa daküldÜ·1' 

se, zecrl tedbirlerin tesirine mukav;. Son zamanlarda havaların müsait Komşu devletler yaptıgv ımız 
met için daha başka ekonomik ted _ gitmemesi yüzünden ~imal cephe • -
b. 1 1 k t f d d ğ sindeki ltalyan tayyare harekAtı pek • 1 d takd• 1 b h d• 1 lı;o~~ ama e ra ın a 01 u u anJaşı- .azalmıştır. Asmaradan bildirildiğine iŞ er en ır e a se ıyor ar 

ltalya dışbakanhğı, Romadaki bU göre .Habeş parlAmen.tosunda Tigreyi Vreme gaze ... I llu mUnaeebeUe glzel bir makele nefretti 
tün büyük ve orta elçiliklere birer ta. temsıl eden Geremedın Hagos da A • Erefli - Fil1os ...e Diyarbekir -J işi baprmafa muvaffak oldu. 
mim göndermiştir. duaya gelerek İtalyanlara baş eğmi~- Fevzipap. hatlannm açtlmuı dost Nafia nldllnin eon nutkundan an _ 

Bunda, zecri tedbirler listesine da· tir. memleket ıazeıeleriacle ae'rin~le kar- laşıldıltna röre TUrklye bu bUyUk 
hil mallardan herhangi birini ltah·a _ Romadan haber ,·erildiğine göre de tılanmıştır. timendffer aiyueUne devam edecek, 
dan tedarik edemiyeceklerl ve efe.r is 30 ilkteşrinden itibaren kaza ve hM - Bu mtinasebetle Belıradda çık.an ve Türk demlryolları bUttln Anadolu. 
terlerse, bu mallan hwı~f surette talık gibi sebeplerden Eritrede çalı • 29 .90nteşrin tarihli Vreme gazetesi yu lrecetf rlbi Ttirldyeyi komşu hU • 
kendi memleketlerinden getirebilecek- şan amelelerden 30 kişi ölmüştür. İlk btanbul aytan G. Buldlftza hnzuile kGmetJere de beflıyacaktır.,, 
Jeri bildirilmektedir . ., teşrin ayında ölenlerin miktarı da 220 çok güzel bir yan neırebnifttr. 

1(. 11- • dir. Bu yaııda yeni demir70llar1nın Mu•• hend·s 
Niyuz kronik/ diplomat muhabiri Somalı· cephes·ı Ekonomik ve aiyaai fa7daları uzun 1 

de ıunu yazıyor: uzadıya anlatıldıktan sonra §Öyle de- kt b• 
"ltalyaya karşı petrol yasağı koy Bu cepheden gelen haberler daha niyor: me e 1 

mak meselesini miinakaşa tarihl her hararetli ve daha hareketlidir. AdlBa. ''Türkiyede demiryolları 11iyueti de t ı b • ı k 
ne kadar tehir edilmişse de. bu ya.~- babadan bildirildiğine göre Ras Nasi. dahil olmak üzere ba~rılan btittln a e esı aç 1 
ğın konulma.-,ı tarihinin geciktirilmi • bu ile Yehip paşa kuvvetleri dün de büyük işler Atatilrk'ün ve onan yo • • m • 
yeceğine bizi inandıracak sebebler yazdığımız gibi Gorrahai istikametin· rulmak bilmez arkadafl lamet lnönti- g revı 1 yap m iŞ 
mevcuttur. de günde 30 kilometre bir süratle iter nün eseridir. Bütün Türkler bu büyük , • 

BUtUn ihtimallere göre ltalyaya Jemektedirler. Ras Destanın ordulan şeflerine tam bir itimatla bafhdırlat (8Qf taralı 1 ıncıde) 
petrol ihracı noelde~ evvel menedile - ise bir rivayete ıöre ltalyan Somali • ve bunların gösterdikleri yolda yUrti· lemitlerdir: 
cektir.,. sine girmiş \'e orada Damara muki • yebileceklerine, her şeyi yapabile«ık-

ini işgal etmiştir, Bir rivayete göre de )erine bUtiin kalblerile inanmaktadır. 
Dolonun şimali garbisinde İtalyanlar Jar. 
la çarpışmaktadır. Ve şimdiki halde Türkiye bu bilyllk işe başladıiı za. HABER 

"- Mektepte yemekler hazi • 

randan beri fenalatmaya batla -
mıftı· O zaman idareden yemek • 

ıst.:ınbulun en çok satılan 
tı..ıkiki akşam gazetesidir 

ıl c"ıntarını HABER'e 

ver e nler kar ederler. 

tta.Jyan ileri harekatını durdurmaf • man hariçten iattkraz yapmadan kat' lere biraz daha dikkat edilmeıini 
tur. iyyen bapramayacafı fleri .Urilldtl. 

İtalyanlar bu haberlerin topunu Halbuki Türkiye 12 senede tam 
birden tekzip etmekte n blJak~ ce • 282000,000 Türk liruı sarf ederek n 
nup cephesindeki harplerin İtalyan • hiç bir harid istikraz akdetmedtn bu 

rica ettik. Okulun tatil devreıin · 

de bulunduiu ve dersler batlayın -
ca yemeklerin düzeleceği vadinde 

Bu ıabah hidiıe etraf md• ~ 
lumat almak üzere mektep ;-' 
törüne batvurduk. Rektör b , 
hakiki vaziyeti aöyliyecek, rııeı' 
leyi tavzih edecek yerde -~~ 

- Bu meıele hakkında ~ır fi' 
aöyliyemem. Nafia vekile_t'~ ,,1 
run. cevabını verdi. Onun iÇ~ 
aletef efkirı umumiyeye J11 , 

nin hakikatini bildiremiyecd~4 
Biz talebenin böyle bir d~ 

yaptıiına ihtimal venni1°~ 
Fakat rektörün bize verdiil ;,p 
cevap maaleıef meaelenin .~· 
olduğu zannını kuvvetlend• 
tedir. 



~ ILKKANUN - 1935 

:lıenüH flÖeÜŞÜlff : 
"'--~ ..,..,,_~ .-. _, --

Ben nasıl dans 
nıüdafii olurum? •• ü ÇÜ ne ü Kömür buhranı 

~Bir danı muallimi bana bir 
ti ktup yollamıf. Belki çok kimse
ltt~beaaüm ettirecek olan !U aa· 

,, Yazıyor: 

' llrı liaatamıza enjeksiyon yapma· 
· ~iliyoruz. Hastamızın adı 

ti . ·O, bir zamanlar, gençliğe 
~ll?neyi, konutmayı, yürümeği 
d tbni§ti. Fakat timdi hastalan
~ tedavi edilmesi lazımdır.,, 

4 .. ~ 

lie.... 'd' d'' h ~ gı ı unya, ey ... 
" aalgmı esnasında o dere-

' ~ ~liaton ve fobtrot aleyhinde 
~ yazdım ki, bir gün bu itin 
di) ~ığı bana havale edilecektir 

e hıç dü!ünmedimdi ... 
~P bir itirafta bulunayım: 

~il tek umumi yerde bile dan
~k tecrübesinde bulunmadım. 
'ııJc.~ bir zamanlar, yanındaki da
dt ldnmamak ayıp aayılırdı Ben 
'-

0 ~aınanlar hayli gençtim. Bu-
l'lıınen, yüzümü kızdırarak: 

t~ Dana bilmem! • demeği bile 
-~alırdım. .. . . 
~~•, cidden bir afetti. 

1\ llnanallah... Konut mağa, otu
~ dertlqmeğe imkan yoktu. 

Laılardı: 
~gibi, salgın gibi, kolera gi-
1 -rı·urde bir kaza 

Makasçı 
lokomotif 

~ltında kaldı 
' llastabanede öfdD. 

\ lıııth, 2 (A.A.) - Hilal istasyonun "bir şimendifer kazası olmuştur. 
-, llt\>ra halinde bulunan bir Joko _ 
'ftll istasyonu cfnınndaki ma _ 

' n geçmek için sinyal istemiş bu 
~da nıatası kapıyan makascı lb • 

' '~ g~zlerinin iyi görememesinden 
~ bir tarafından öbUr tarafına 
btetken lokomotif altında kalarak a. 
't,.,taraıanmış \•e hastanede ölmü§ _ 

Iranla ticaret 
.. anlaşması 
~-\.iman Rıfatın 
~~kanlı{lında bir 

ı lsyon kuruldu 
,:~ll~a yapılacak ticaret anla.ı· 
~Çın Tahranda yapılacak e-

~ ik konferansa. bir hazırlık 
~Üzere dıı iıleri müıteıan 
'' Rifatm bqkanlığmda, Ba• 
~-,•it _.. ·ıı . d 
·~ h. ~•wneaıı enn en mürek . 

1\ ır komisyon kurulmuıtur. 

ı,kO!lıisyon, konferansta göriifü
ı,lt l'e tarafımızdan teklif edi· 
t,L~lar üzerinde kararlar ve 

ıqır. 

lc«ı --<>-
~flrcUye dayak 

~~i1ld hah Betiktqta Yıldız cad. 
~~ 2"1 e Kapmaz ağa mahallesin-

' >'tı~llnıaralı evde oturan 30 
~ I~ ~a. Kemalle annesi Fatma, 
"'-:~ -vrçlu oldukları kömürcü 
t-'ed' ,._. lll kapıya gelerek.para ir 
1 ... •ille h'dd \ iiK.,. 1 etlenmitler, sopalar-
~· _,. .. QQe h·· 
''İtli ):,· ucum etmiıler ve keır 

•r güzel döğnıütlerdir· 
P.tebnı 
~~ et bir müddet sokağın 
~ ?aygın yattıktan sonra 
~ ~ rıderek tikiyet etmiı ve ')e ena. lıalde zedeleooiğinden 

lıeye iönderilmiıtir. 
(450~) (2749) 

b~, ve~a.g.ibi hatlardı! Bütün~~- nevi . ekmek 
dıklennızı yanınızdan alır, gotu- t d k Ik 
rürdü ... Siz ki, toplanblara tatlı Fakirler için çıkarıl- or a an a ıyor 
tatlı konutmak arzusiyle gelirdi- ması dtlşUnOIUyor 
niz, bu gidenlerin arkasından me· Belediye narh komisyonunun 
ıuı, mahzun bakardınız... dünkü tetkikleri neticesinde ikinci Ekonomi Bakanı emir verdi, 

Şimdi, dana salgını - oh, çok nevi ekmek ile francala fiyatının h • t k k t• · ı b · ı k 
tükür-kalmamqtır. değiıtirilmemeıine karar verilmir arıç en o ge ırı e 1 ece 

Sokaklarda ''voyvo,, diye hay• tir. Yalnız bir hafta zarfında un Bugünkü vaziyette fiyatlar gene yOksektlr 
kırmak nasıl gelip geçtiyse, o da piyasasında fazla bir düfilklük gö. battA resmi bir daire narhtan altı Jlra 
geçmittir. riilüne nariım mutad olan on b~ dl 

"Yoyo,, naııl maziye kanıby- günü beklenmeden önümüzdeki fazl~sına kok alacağını IU\n e yor ! 
sa, dana salgını da karıtmıtbr! haha ikinci nevi ekmek ile fran _ Şehrimizdeki mahrukat derdi, kok miktan yok denilecek kadat 

• :,. • calanın azami giyatlan değittiri .. kıtm her gün biraz daha ilerile · azdır. Gazhanelerin stok miktan 

Fakat dana salgınının ıeçmesi, 
hiç dana yapılmaması demek de
ğildir. Her asri insan, dansetmeai· 
ni bilmelidir. Bir toplanbda, ara· 
da 11rada gençlerin, orta yqlıla
nn ve hatti. nadir fırsatlarla ihti
yarlarm ortaya çıkarak bir tango, 
bir vals oynamalan elbette caiz
dir ve bot bir manzaradır. 

Jebilecektir. mesine rağmen, henüz halledil · ise ne söylenmekte, ne de bilin ~ 
Birinci nevi elanek dün sabah- mit değildir. Maamafih meaeleyi mektedir. 

tan itibaren on iki kurut on para- Ekonomi Bakanlığı ele almıt hu· Ekonomi Bakanı Celil &Ya.r 
ya satılmaya ba.şlamnııtır. lunmaktadır. Şimdiye kadar he · kok ithali.tçdarmın müracaatım 

ikinci nevi elaneğin azami fr nüz kömürlerini tedarik edeme · kabul etmif, hariçten kok getiril• 
yatı 11 kurut 30 para olmaaına mit olanların, batlannda büyük meaine izin vererek bu husuıta &• 

rağmen bir çok yerlerde 11 kuruta dertleri var demektir. Batta resmi li.kadarlara telgrafla emir gön .. 
satılmaktadır· Bu ekmeğin kaldı . dairelerin bazıları olmak üzere dermittir. Maamafih koku hariç.o 
nlmuı hakkında dün bir karar ve- halkın bir kısmı bu vaziyettedir. ten ancak aömikok f abrikaıı ith1t.I 

Fakat fİflDan göbekli, kıaa 
boylu bir adamın 111'ık gibi bir ka· 
dına sarılarak, tanrının ıeceıi du
rup dinlenmeden hınga da hınga 
ortada dönmesi gibi sakil bir man· 
zara olur teY değildir. 

rilmemiftir. Devlet dairelerine kömür almak edebilecektir. 
Belediye, faklı halk için daha için açık eksilbne ilanlarının da· Bu ıuretle dıtandan gelece1i 

ucuz bir ekmek çıkartmak üzere ha yeni çıkmakta olutu buna en koklar hem memleketteki bubra· 
tetkikler yapmaktadır. Muhittin açık bir misaldir. Bu ilanlardan m ortadan kaldıracak, hem de fl,. 
Üstündağ bu hususta demittir ki: birini yapan lstanbul reami d~ire· yatlar üzerinde nazım rolünü ya

"- Düz kırma denilen undan lerinden birisi de 24,S liradan kok pacaktrr. 

Çok şükür, bu, salgınla beraber 
bitti. 

amele ve fakirlere tam randmanlı alacağım bildirmektedir. Celil Bayar, dün belediyed• 
·ucuz bir ekmek çıkartmak için Ekonomi Bakanlığı koka aza. Muhittin Oatündağla görütmüt, 
tetkikler yapıyoruz. Fiyatının 9 mi perakende fiyatı olarak 18,5, belediyeden ıonra Vapurculult 
9,5 lmnıt olması muhtemeldir. sömikoka 21 lira üzerinden narh Sosyetesine, Liman Genel Direk• 

Şilt8.getler ve dilekler 
LISe son-;iıfını - Gayrlmftbadtllerln 

. koyduğu halde resmi bir dairenin törlüğüne gitmittir. 
24,5 liradan kok aramağa kalkıt· Liman Direktörlüğünde bir top 
ması latanbulda kok fiyatlarının lanb yapılmıı, bunda Liman Ge • 
narhtan ne kadar yükaek olduğu· nel Direktörlüğünün Ekonomi B• 
nu göstermeğe kafi bir delildir. kanlığına geçmesi için icap eden 

Ankaradakl heyeti 
geçemlyenlerln Gayri mübadiller cemiyetinin 

vaziyeti Ankaraya gönderdiği heyet, Fi .. 
lami bizde saklı bir okuyucu . 1 d18D':&kanhğ le4 ~elAre 

muz bize yolladığı bir mektupta \lbatlamJ!br. 
geçen ıene lise ıon amıfındayken Bununla beraber temaslar he • 
aımfta kalmıt olduğunu, fakat nüz kat'i bir netice verecek kadar 
imtihanlara girmek için bu sene ilerlememi§tir. 
de mektebe devam mecburiyetin- Gayri mübadiller yeniden' pa-
de bulundurulduğunu yazıyor ve ra dağıtılmasını istemektedirler. 
bundan şikayet ederek diyor ki: Diğer taraftan aatılıia çıkan • 

"Fakirim. Binbir meıakkatle lan kaçak mallarmm aatrıı devam 
son 11mfa kadar geldim. Ekmek ediyor. 
paramı kazanabilmek için çalış . lzmirde <son aatıta çlkanlan 
mam lazım, fakat mektebe devam mallar sablmıttır· Adana, Tarsus 
mecburiyeti buna imki.n bırakmı· ve Meninde de mallar satılığa çı· 
yor. Şimdi mdfiebe devama mec· kanlmaktadır. 
bur tutulmasam da haziranda yal· Şimdiye kadar bir milyon lira-
nız kaldığım dersten imtihana gir hk bono itfa edilmit bulunuyor. 
sem olmaz mı?,, -o--

fslanbol ve Yalovanın 
Rum patriği basta plA.nları 

Rum pah'iii Fotyos'un huta Yalovarun imarı projeıini ya -
olduğu ve hutalıimm da epey e- pa.n mütehassıs Pruıt bu ay içinde 
hemmiyetli oldu~ haber veril - tehrimize gelerek Yalovaya gide· 
mektedir. cektir. 

Bir müddettenberi yataimı ter Belediye, bu geliften istifade 
kedemiyen patrik, baftnaklarm • ederek mütehusıala latanbulun 
dan muztariptir. planı hakkında bir mukavele 

Son defa kendisini gören dok- yapacaktır. Bu mukavele be• 
torlar, "iyi olacağı ümi~ edi~bil- lediye fen heyeti tarafından ha -
melde beraber, sıhhatinin henüz zırlanmı§tır. Belediye reisi Muhit· 
tehlike ıafhaamı geçirmemit oldu tin Üstün-dağ mukavelenameyi İn· 
ğunu,, aöylemitlerdir. cel~ektedir. 

· Kaldı ki bu dairenin alacağı kok hazırlıklann nihayet bir ,.y içiA
miktan halkın alacağı mitkar si· de bitirilmesi ve yılbqmda idaree 
bi bir ton, bet ton delildir. nin Ekonomi Bakanlı~ devre "' 

dilmit olması etrafmda kararla1' Kok kömürü salıtları bu vazi • 
yetteyken diğer taraftan tehirde 
bi r de mangal kömürü kıtlığı var· 
dır. Her yıl olduğu gibi Bulgariı· 
tandan getirilmek üzere bu yıl da 
verilen mangal kömürü kontenja
nımn ancak yansından istifade e· 
dilebilmittir. Buna ıebep zecri ted 
birlerin talbikından evvel harp 
stoku yapmak için ltalyanlann 
Bulgaristanda ne kadar mangal 
kömürü buldularsa hepsini alma· 
)arıdır. Bu vaziyette lıtanbulun 
mangal kömürü ihtiyacı da kar . 
tılanamamı§llr. 

Kömürün toptan fiyab timdi 
kilosu 4 kuruta kadar çrkmıtbr· 
Mahalle aralarmdaki kömürcüleı 
5 · 6 kuruta satmaktadırlar. Kar 
yağınca ne olacağını varın siz tab 
min edin! 

Diğer taraftan kok ithali.tçılan 
da latanbuldaki kok buhranı kar• 
tısında Ekonomi Bakanlığına mü· 
racaat ederek timdi 5000 ton olan 
kok kontenjanının bir kararla art· 
tırılmasmı iatemitlerdir. Söylendi· 
ğine göre gazhaneler haricindekj 

verilmittir. 
1--------------~~~------

Bevoaıunda 

· Köpek 
kuyruğunun 

değeri 
Beyoııu kaymekemlıltnda 

10 kuru,u buluyor 
Beyoğlu kaymakamlığı, bir k& 

pek öldürerek kuyruğunu getiren
lere onar kurut verilmesini alaka
darlara yaymıftır. Beyoğlu mm• 
takasında ba.tı bot köpeklerin top. 
Ianmuına ehemmiyetle devam • 
dilmektedir· 

Tasmalı köpeklerin bir hafta, . 
on ıün kadar aöz önünde bulun • 
durulmalan için kaymakamlık da· 
irelerinde kaf ealer vardD". Bu ka • 
feslerin çoğaltılmuı, yakalanan 
sahipli köpeklerin kuduz tedavi • 
hanesine gönderilmeden evvel bu
ralara konması kararl&flDıtlır. 
Köpekler kuduz i.razı gösterine• 
tedavihaneye gönderilecektir. 

Patrik F otyos elli ile albm9 
Y&f aralarındadır. 

İhracat eşyamızın 
karşılaşdığı 

gftçlUkler 

( ŞEHRİN. DERDLERİ _] 
Arsıulusal tecim odası Türlriye . 

ulusal komitesi ihracat qyamızın 
yabancı memleketlerde tesadüf 
ettiği zorlukların nelerden ibaret 

olduğunu tesbit için ihracatçılar 

arasında bir anket açmıJ ve teaa· 
düf edilen güçlüklerin kaldırıl -
ması için bu ankete gelen cevap
ları topbyarak Ekonomi Bakanlı • 

ima b~ldirmi§tir. 

Düzelmesi l Azım bir mesele 
Dün bir çarpışma hadisesine şahit oldum. Saat al

tıyı beş geçe Beyazıda gitmekte olan 9,1 numaralı bir 
Şişli - Beyazıt tramvayı Hayriye lisesi direktörüne ait 
1291 numaralı hususi otomobille tanı Dördüncü Vakıf 
hanın önünde çarpıştı. 

Hadisenin mes'uliyet ,.c kabahat taraflarını araş -
tıracak değilim. Yalnız bu hadiseyi misal göste.rerek 
bizde bu gibi kaza nıkuunda husule gelen karışıkhk _ 
lardan şikayet edeceğim. )ladisede otomobilin yalnız. 
ca sağ arka çamurluğu sıyrılmış olduğu halde aşağı 

yukan yanm saat kadar beklendi. Ve bu müddet zar. 
fmda şakır şakır yapn yağmarun altında tramvaylar 

ta Karaköye kadar biribiri ardına dizilmiş olarak dur. 
du. Yani ufacık bir hadise yüzünden evlerine dönmekı. 
olan binlerce halk yanm saat bekledi. 

Halbuki bu gibi vakalarda kaza ehemmiyetsiz ol • 
duğu takdirde enrela otomobili kenara çekmek ve tram 
baylarm işlemesine imkln verildikten sonra tahkikata 
başlamak lazımdır. Gerek işaret memuru, ve gerek Tak' 
a yerindeki polisler bu ufak vak'a11 pekAll bir iki dakf. 
ka içinde tesbit ederek yolu açarlar, ve derin tahkikat 
için alAkadar memurlann gelmesini bekliyebiUrler. 

Elhasıl bu gibi işlerin çok daha sUratli yapılması iL 
zımdır. 

\ 



Süılari binicilik mektebi 
Ayazağa kasrına 

nakledilecek 
Başbakan dUn Sipahi ocağında mania 
atladı ve sllvarllerlmfzin beynelmilel 
temaslarda muvallaklyet kazanmakta 

devamlarını istedi 

Başbakan Polo'nun memleke
timizde taammümünü istiyor, 
süvarilerimizin bununla meşgul 

olmalarını tavsiye ediyor 
Başbakan dün öğleden sonra şehir- ra giren hayvanlar hakkında da iza.. 

de Jezintiler yapmıştır. İsmet lnönli hat almış: 
Sl~hi ocağına da g.~tmiş, 1,20 yük~ -''Önümüzdeki mevsim içinde Ber
)Jgınde tek sırıklı dort maniden hır linde büyük beynelmilel atlı müsaba.. 
kaç kere atlıyarak yapılan parkur katar var. Türk binicilerinin bundan 
bir saatten fazla sürmüştür. evvelki temaslarda gösterdikleri mu. 
Parkurdan sonra başbalaln bir müd. vaffakıyeti takdir ederim. Sizden mu. 

det istira)lat etmiş ve Süvari Binicilik vaffakıyetlere devam etmenizi bekli • 
mektebi komutan vekili yarbay Saim- yorum demiştir. 
le genç subayları yanına çağırarak G 1 ~- t 1 ·· u k ta 
b" k ıı b t . 1 enera eme nonu omu n ve • 
ırço sua er sormuş, azı a·rsıye er kT i bi f k d 

'de bulunmuştur. ·ı ın n r r casrna al"§I a: 
Bu arada demi5ıtir ki: " - Mektebin Ayazağa kasrma 

''- En i)i Avru~ ekipleri gibi spor nakli sizi çok müsait çalışma imkanla
ve müsabakalar YJpmanız lazımdrr. rına kavuşturacaktır. Naklin derhal 
Bilhassa polo ile meşgul olmanızı tav yapılması için emir vereceğim,, vadin. 
siye ederim. Polo, zarif \·e çok fay • de bulunmuştur. 
dalı bir spordur. Onun memleketimiz ismet İnönü saat on beşte di~ ta -
'de taamrniimü cidden yerinde olacak. babeti mektebine gitmiş, dişlerini te. 
tır.,, davi ettirmişler, mek~bi gezdikten 
Başbakan beynelmilel rnüsabakala- sonra saraya dönmüşlerdir. 

Tasfiyeye tabi tutulacak cami 
ve mesçitler tesbit ediİdi 

lstanbuldaki cami ve meaçitle- J mi~ bulunduğundan bayramdan 
rin hakild ihtiyaçlara göre tasfi . sonra tufiyesi icap eden cami ve 
yesini yapmakta olan ve evkafta mesçitler kapatılacaktır. 
çalııan komisyonun mesaisini bi . ihtiyacı karfılamıyan ve cema-

n r ., ~r'IMık ösere oldUğunu yazmı!lık. atsiz olan ... cami ve meaçitlerin ha. 
Bu husustaki kanun da vilayet va- lr, puıide, büyük ıamdan ve avi
ııtasiyle evkafa tebliğ edilmı~tir. zeleri diğer camilere takaim edi . 

Kanun; cami ve mesçitleriıa ha- lecek, artanı müzeye kaldırılaeak
kiki ihtiyaçlara göre yeniden tas· tır. Bu cami ve mesçitlerin imam 
nif edilmesini ve mevcut bir ihti. kayyum ve müezzinleri de ta.afi. 
yacı karıılamı:yan ve cemaati bu. yeye tabi tutulacak, elli yqmı dol 
lunmıyan cami ve mesçitlerin ıim durmuf veya vazifesi yirmi sene· 
dilik kapatı}m:lSI lüzumunu funİr yİ bulmUf oJanJar tam tahsiıatJa 
bulunmaktadır. Bu cami ve meı . yeni vazifelere tayin edilecekler, 
çitler sonradan verilecek kat"ara münhal bulunmazsa gene tam tah 
göre kullanılacaktır. sisatla sırada bulunacaklardır. 

Evkaf idaresi İıtanbuldaki ca - Tahsisatları yarı olarak verilmesi 
mi ve mesçitlerin tasfiyesi İ§İni lazmıgelenler de bir yıl için tam 
hemen hemen tamamen ikmal et- tahsisat alacaklardır. 

Hava 
tehlikesi 

için 
Her eften on kuruf verllmesl 

dtifUnUIUyor 

Muhtelif yerlerde yapılan top· 
lantılarda hava tehlikesinden k<>" 

runıınak için hava kurumuna her 
evin en az ayda on kurut verebi -
leceği yolunda }<ararlar alınmıştır. 
Bu kararlar çok yerinde telakki e. 
dildiği için bir aile bütçe~inde hiç 
bir yer tutmıyacak kadar az gö· 
rülen, fakat toplandığı zaman 
memleket müdafaasında çok bü · 
yük bir rakam tutacak olan bu ta· 
ahhütlerin tesbitine her tarafta 
başlanmı§hr· 

--<>-
Veni ne$riyat 

Yilcel 
42 salıifclik bir metne ilave olarak 

16 sahife içinde bir Macar ve bir Ja-
pon hikayesi verilmektedir. Dünya e . 

Macar 
başbakanı 
Avusturyada 

ne konuştular'/ 
Macaristan Başbakanı Gömböt 

ve Dıt Bakanı Kan ya, Avusturya 
hükUmet merkezine yaptıkları zi

yaretten dönmüt bulunuyorlar. O
rada Avusturya Bat bakam Şuınig 
ve Bqbakan muavini Prens Ştar
hemberg ile konuımuılardı. 

Bu konuımalarm zecri tedbir
ler ve Avusturyaya Habsburg ha
nedanının dönmesi etrafında ol
duğu sanılıyor. 

- Deyli Heral.J'dan -

İıtılnbul B~lediqesi 

Sehir11"yatrosu 

ııııııııııııııı 
Bu akşam 
saat 20 de 

KARAMAZOF 
Türkçesi 
5 perde 

Yazan: 

debiyatından öyküler serisinin dör • 
dilncüsünü teşkil eden bu formadaki _ 1 !!!;;;!!! Reşat Nuri 

hikAyeler bütuk bir itina ile seçilmiş- Yaralandı 
Yerdir. Tarlabaşında oturan Hayganuş, şo. 

Fikfr hayatımızın hliyük bir boşlu. för S:ıbrintn 2473 numaralı otomobilin 
i unu dolduran Yücel'i bütün okuyu - sademesine maruz kalmış, kaşından 
cularımıza tavsiye ederiz. yaralanmıştır. 

HABER - ~?<tam ~atası 

ta klnunuevvelde ne olacak? 

r ! tLtOUNUN - '.llSS ~ - ,_ =---
ltalya krall alt:lnlarını veriyor 

Portsalttekl 
İtalyanlar 

Yerli bankalardan 
paralarını 

çekiyorlar ve şehri 
terketmek üzere 

bulunuyorlar 

lngiliz ve Fransız 
dış bakanları 
görüşecekler 

LAval musollnlden alacağı cevabı, logtlfıt 
dışbakanına bu gUrUşmede blldlrebtlece1' 

Portaait ıehrindeki İtalyan a • 
hali araaında derin bir uabiyet 
kendini göatermekteclir. Birçok l
talyanlar ıehri terketmek üzere 
timdiden hazırlanmıılarclır. ltal -
yan Konıoloaunun uyandırdığı İn· 
tıba neticesinde İtalyanlar, ma • 
halli bankalardan paralarını çe • 
kip konıoloıluk dairelerine rami 
senetler mukabilinde yatırmak Ü· 

zeredirler. 

lngiltere en çok lngiltere -
Amerika birliğini düşünürmü.~, 

"Artık İngiltere için gaye, rııdU::,J 
rek emniyet sistemini kabul et 1,_. 
değil, Birleşik Amerika ile iyi 111 dtf 
sebetler muhafaza etmektir. ı..o~tr 
hükdmeti berveçhi peşin Afl'dpa Ji!' 
sına ait bfr takım taahhütlere _,. Bu tedbirin, kinunuevvelin cm 

betinden evvel almmaıı li.zımgel
diği ihsas edilmit tir. Çünkü bu t&· 

ribte siyasal vaziyette çok ağır 
tahavvüller olabileceği tahmin e· 
dilmektedir. 

Poruaitteki İtalyanlar, daha 
!imdiden mallannı bqka iıimler 
altına geçiriyorlar. Böylece Mıaır 
hükUmeti tarafından mallarının 

herhangi bir suretle müsadere e · 
dilmeainin önüne ıeçmit buluna · 
caklardır. 

Joailiz dışbakanı Samuel Hor ile! 
Fransız baş ve dışbakam IA.val Paris
te görüşmeğe hazırlanıyorlar. 
Yakında lsviçreye gidecek olan İn

giliz dışbakanı, Paristen geçerek Fran 
sız bakanı ile görüşecektir. Bu sırada 
Fransız bakanı Lba1in, MusQliniden 
beklediği cevabı İngiliz bakanına biL 
dJrebllmesf mu.htemeldfr. 

lnglllz krahnın dlyevl 
Jngillz kabinesi bütün bakanların 

ittiraki ile bir toplantı yapmı~ ve kra
lın parlamentoda 11Öy1iyecefi nutku 
tuvip etmiştir. 

Kabine ayni zamanda umumt va -
ziyet hakkında konuşmu§tur. 

!nglllz • Amerlk•n t;alıfm•l•rı 
Fransız gazetelerinden Eko dö Pari 

deki diplomat muhabir Pertinaks ln
gilterenin mü~rek sistemden ziya • 
de Amerika ile anlaşmafa ehemmiyet 
verdifinden bahMderek diyor ki: 

meksizin, Amerikanın, kollekıi~, 
liyet sistemine girmesini çok il. İJI , 
tir. Londra hükumeti Ruzv~~o ,,. 
giliz - Amerikan mesai bir1iğinb'11• • adımı demek olan bitaraflık kail~ 
nun tatbikine müteallik gayreti 11' 
sellm1amakt.adır. Hiç bir zantal' ,ı• 
giJfz kabineleri için, Amerika ti'~ 
!aşmaktan daha mühim bir ,eY 
memiştir.,, ~ 

ltalyan krah altınlarmı v•~u~ 
Roma: 3 CA.A.) - Kral, Ma80 ~ 

mtihlm miktarda altın ,.e pll'Bf ı 
~eleri hediye etmiştir. Sayla~~el' · 
mümessil madalyalarını verecıı' .. 

- Niyaz Kronilrl'len -
Jepony• lnglltereye cenp 

verdi 

df r. ~ 

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

"Deyli Herald'' ıazeteei diplo
mat muhabiri yazıyor: 

"ln,iltere hükGmeti Japonya • 
nm timali Çin hakkmdaki tuav. 

vurlarmı öjrenmek .üzere Tokyo
da dostane te,ebbüate bulundu fa-
kat bundan büyük bir ıemere çık
madı. 

Pertembe günü, Tokyodaki fn. 

Bir İnebolu faciası 
kurbanı 

Cesedi Urlada 
bulundu 

Jnebolu facia.smda kaybolan ~t 
lerden biri Urlada bulunmuştur. Ce. 
sedin aöıleri oyulm11f kamı flfmiıtir. 

üzerinde çıkan evraka. göre, Atan. 

yalı Etem oflu Osman oldutu anla • 
şılmış 'ft aömülmfiıtifr. 

giliz i§güderi Vigin Japon Dq ı,. Mısırda Vefd taraf
leri Bakanı muavinini ıörmüftü. tarlarının Liberalle
Kendiıine verilen nazik cevap, ti· re kar1Ş1 ho•nut
mali Çindeki hi.diıelerin, tama • suzluQu fazlala•tı 
men kendiliiinden vukua ıelen Kahire, 3 (A.A.) - Vefd ta• 
hadiseler olduju yolundadır. raftarlarmın lnciliz do.tluiu ile 

Japon hükUmeti, lnıiliz hükU . ittiham ettikleri liberallere kartı 
meli ıibi vaziyeti yalandan takip olan hotnutsuzluiu artmaktadır. 
etmekteymİf··· itte bu kadar.,, Mahmut Patanın evinin yağma e· . 

Her lnglllz lt.IJ•J• petrol dilmesi, hürriyetin tedricen elde 
Alıyor edilmesi için topluluk taraftan 

lnıiliz ıazetelerinden Niyuz 
Kronikl' d~ karilerine hitap eden olan partilerde nasyonaliıtlerin a· 

rumdaki kat't bir ayrrlmanm ita• 
§Öyle bir yazı görülmektedir: retidir. 

"lnıiliz • İran petrol kumpan 
yası ltalyaya petrol satıyor. Bu. 

gayet kanunt bir vaziyettir. V ~ 
Cenevrede zecri tedbirler hakkın· 

da verilen karara muhalif değil • 
dir. 

Fakat İngiltere hükWneti, hu 
kumpanyada büyük bir hi11e ıa -
hibidir. Geçen yıl lngiltere hüku
meti bu kumpanyadan 567,250 in· 
giliz lirası aldı. 

Her İngiliz, İtalyaya hayati bir 
harp maddesi olan petrol aatma'k
tan para yapıyor. 

Bunun devamını ister misiniz?,, 
lngllt•r• sulha imkan 

bulunm•z•• petrol Y•HlllUI 
taraftar 

Londra, 3 - Siyual çevenler 
dün İngiliz kabinesinin aldığı ka

rarlann siyasal tümullerini izah 
etmektedir. 

İngiltere kabinesi İtalya - Ha. 
bet ihtilafının bu ayın 12 aine ka
dar muslihane halli için bir çare 
bulunmadığı takdirde lngilterenin 
lta1yaya kartı petrol yasağının ta-ı 
raftarı olduğuna karar vermiıtiı·. I 

VaJingtondan gelen hab<!rler ı 
Amerikan petrol kumpanyaları · l 
nın Uluslar Kurumunu takip et · 

mele hazır olduklarım gösteri -
yor. 

Kürkü verilmemi• 
Turan barında danaöz Zahide, pr • 

dropçu Anutasiyeye saklanmak ö -
zere verdiği kürkünün iade edilmedi
ğini zabıtaya şikayet etmiştir. TahkL 
kata başlanmıştır. 
Hırsızllk 

Kandillide Göksu caddtsinde ZI sa. 
yılı yalıda altkatta bulunan büyük 
bir dikiş makinMi ayni yalıda yatan 
lnebo1ulu Ramazan tarafından çalın
mış, suçlu yakalanmıştır. 
Çarpuştılar 

1291 sayılı husust otomobil ite 94 
sayılı BeyaZTt tram\'ayı Sirkecide ~ar 
prşmışlardır. Otomobilin ban kJStmJa. 
rı ezilmiştir. 

Sandık düştü 
Sirkeci gümrüğünde hamal Rama _ 

zanın sirtmda taşıdığı 200 kilo ağrr. 

bğında manifotara sandıiı ayaima 
düşmüt. yaralanmış, Cerrahpaşa has
tanesine kaldmlmı~tır. 
kapıp kaçtı 
Kasımpaşada oturan Sabriye erine 

ııiderken koltuğu altında otan l"e 

içinde 250 kuruşu bulunan çantasını 

Mustafa isminde biri kanıp kaçmıştır. 
Kardeşler dövO•tü 

Kurtuluşta Çe~memeydanı soka -
ğında oturan Yaset ile kardeşi Muiz 
bir para mese?eseinden kavga etmiı . 
ler, Yasef elbiee askısını kardeşinin 
bapna vurarak yaralamıştır. 

Çin de 
Yarı müstakil bltde 

idare sistemi vUcaJ 
getirilecek ~ 

Nankin, 2 (A.A.) - Sü ıı;.ı' 
Hoyinaehinin bu a.lqam pe 
gelmesi beklenilmektedir. ~' 

Zannedildijine ıöre ~ ~ 
leyh, timali Çinde merkeslJS w) 
kin hük6metinin hükümr.,,J.ılr ,_b" 
lannı mu haf aza etmekle be ,il. 
Japonları tatmin edecek yatı f 
ta.kil bir siyasal ıiıtem vü~.,de 
tinneii ümid etmektedir. ~· 

Pekin, 2 (A.A.) - lti~d~ 
yık bir kaynaktan bildir~ld j.,d' 
göre, Hoyingehinin ,inıah ~' 
vücude getirmek tasaV"'l- _.k' 
olduğu ıiıtem fU §ekilde olP" 

tır: . ıt ,i' 
Çin cumhuriyetinin tUO• -İ 

yaşa} meclisi, admı taııyan "e~i • 
tariyeti haiz Mongoliıtan JS' ;111 
sine benziyen bir mocli•, ~ıı1e&' 

. hükUmeti heıabma bet ~ 
kontrol edecektir. ___....,/ 

VUNANISTANO~" 
Kı•a bir zam•" 

578 
Mahktlm tahlif" 

edildi Li~ 
Atina, 2 (A. A.) - .,,f' 

Partisi tefi Bay Sofou~iı, ·~t· I 
giderek iımini kaydettı~1f 

1
; 

Gazeteler, mumaileyhııı 
1 

t• ' 

af münasebetiyle bükünıd:dırJI" 
ıekkür edeceğini yaznı~ki ~ 

Genel af kararnanıetı 1 tJJ'. 
d. B" .. 1 . nınd•O ,>f• 
ır: maı mart ısya dildnr 

kUm edilen sivillerin aff~ ,t 
ni, diğeri de bu isyana ka ,ffl' 
el mahkiimlarm cezalarıııı1' 
dildiğini bildirmektedir. _.ıS'.d: 

Kararnamenin çı~ dı f 
sonra kııa bir müddet ıçııı 

• d"I ·ıtit· bil mahkilm tahhye e 1 11u ~ti 

Reuni gazetede ıon ~~ ~· 
diier kararname, affın tti'!.!-
1933 te Pli.atrasm ilin e ~,;, 
tatörlük itine kantarak bildiri' 
olanlara da tamil olduıı
liyor. 

-'f' kaçak sigar•,,,_,, ııf• 
Seyyar hamal Isına.il 9!!..ıır.11111ıf d

lü sigarası kaçırırken ~~ 1' 
Laz Mehmede ait ol .. _,...~, 
sadere ecltlmi§tir. 
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J BARBAROSTA· 
Aıdatıldığını öğren· 
rnek neye yarar? 

• • 
INTIK 

Birç kartlarını Yetil çuhal ma
••nın üatüne attılar. Klübün mer· 
divenlerinden indiler. 

Sokağa çıktıkları vakit, Alitan 
ile Vehbi, yanyana idiler. 

Aljtan, kırkını geçmi§, kısa 
boylu, tişman bir erkektir. Ken· 
dinde~ hayli genç olan Vehbiye 
dedi ki: 

- isterseniz şöyle biraz yürü· 
'Yelim... Bu gece, cidden hariku-
14 d a e ... 

Vehbi: 

- Maalmemnuniye! - cevabı, 
111 Yerdi - Evinize mi dönüyorsu· 
nuz? 

- Malfun ya, benim evfm iki 
ta.nedir... Biri hemşirenin evi, ö, 
teki de metresimin... Bu akıam, 
h~§İreye ıidiyoruın. Çünkü, bi
tim hanımın fena halde batı ağ· 

rıyormuş ... Sinirleri üstünde ... Yal. 
llız kalmasını tercih etti! 

- Zalim erkeklerden kurtul -
ltıak )çin ne mükemmel vesile!. .. 
Mutlaka hu bahaneyi jigolosu ile 
birlikte düşünmüştür. 

- Amma da adamsınız!: •. Her 
~adından bu derece ku9kulanmak 
lçin sebep var mı? 

- Sütten ağzı yanan yoğurdu 
ijflerıniı ! Son metresim beni ayni 
ltrzda aldattı da ... 

- İhtimal... Fakat benim için 
"'ıiyet b:ımbatkadır. Hem Rabia· 
)a kartı itimadım var, hem de bu 

~~tnadı iki katlı bir bale sokacak 
lt ~ahtar cebimde bulunuyor ... 

llun 1 .. d'" h · un a, gun uz ya ut gece, ıs· 

t~diğim bir saatte evime gidebili
tın.. 

Vehbi, güldü: 

d - Hah Hah .. . Anahtarımız var 
emek. .. Metresiniz, itimat İcazan 
~ak için böyle bir tedbir mi aldı? 
. Yleyıe büsbütün şüphelenmeni· 

~1 tavsiye ederim. Benim de an.ah
t,t 
d ırn vardı. Fakat tuvalet odasın 
b '• Perdenin arkasında bir sporcu 
lllduın. 

- Nasıl oldu bu? ... Hayret! 

ı . - Epeyce zamandanberi, Ley· 
' b• l ır takım bahanelerle beni at· 
'h:rordu, kendisinden uzakla§b· 

~Yordu. Leyla metresimin adıdır. 
t'~ t~irane, ne nezih bir isim de-

1 lnı? Ben de onun saflığın~ i· 
~ır~ıın ! ) Bir aktam, umulma· 
d' bır saatte, apartımma gir . 

~tnl. Merdivenleri hızla çıkmağa 
'a.d-.. 
··a· Sı ırdenbire, evimin içinde bir 

.\ nrt•k •esi dikkatimi celbetti. 
n adınt ki, kapıcı, aıaiıdan zile 

bumıf ... Yukarıya haber veriyor! 
Adeti bir imdat itareti.. Hülisa, 
aleyhimde casus tertibatı var ... 

"içeri girdiğim vakit, büsbü -
tün şüphelendim. Zira, Leyli. ile 
hizmetçisi, fevkalade tela, için · r 
deydiler. 

"Adi bir bahaneyle, ortalığı a -
radım. Hamamdaki perde arka 
ımda, sporcuyu keJf ettim. •. 

Düşes~ Hekimbaşıya dedi ki. ''Ablamı sevdiği0 

nizi biliyorum! Ben kendisinin sn ortağıyım~ 
Bu gece, onu sizin odanıza !lÖndereceğim!,, 

Alişan: 

- Bütün kadınlar bu derece de-
sisekar değildir! _ dedi. 

- Sizin Rabia hanımın benim 
sabık Leylaya ben.zememesini te· 
menr.i ederim ! 

Biraz Habeş harbinden, zecri 
tedbirlerden ve Galatıuaray - Gü. 
neş futbolünden bahaettikten son
ra, a}'Tıldılar. 

Geçen kıamın hUlasaaı j 
Çember sakalla Düşes, Gazan/er 
reisin hazinesini ele geçirmek 
üzere müşterekeh çalışnt4k için 
Aralaruıda anlaşıyorlar. 

- Yetil kaplı kitabı, biz, an· 
cak birletirıek elde edebiliriz ... Si· 
zin denizlerdeki tecrübeleriniz ve 
benim buradaki tecrübelerim ara
larında izdivaç etmelidir •.. 

"Azizim, Marki zannetmeyiniz 
ki, eniştemin kütüphaneti mey • 
dandadır ve her istiyen girebilir. 
Büyük Marki F ernando Venedik , 
valisi olduğu gündenberi, evrakı· 
nm casuslar tarafından elde edil • 
memesi için, çok titizleşti. Bu ıa
raya naklinden sonra, çalışma o -
dasını karısile kendisinin dairele
ri arasına koydu. Buranm bir ka· 
pısı, kendi yatak odasmdan, diğer 
kapısı ise, ablammkindendir. Fa
kat, her ikisinin de anahtarı on • 
dadır· İçeri girmek, kahil olmıyan 
bir meseledir. Çünkü kasaya may
muncuk uydurulur bu odaya uy
durulmaz. T ahiatile, bu takayyüt, 

Aliıanın yüreğine fena halde yeşilkaph kitab İçin değil, diğer ev 
bir kurt düttüğü için, hemıiresi- rak için ... Fakat, ne yapalım ki, 
nin evine doğru birkaç adım attık· bizim aradrğımız kitab da bu oda-
tan sonra, geriye döndü. • · C:laaır: 

Rabianın apartımanına doğru 

hızlı hızlı yürümeğe başladı. Ne· 
fes nefese merdivenleri çıkarken, 

kulağına bir çı.ngırak sesi çalı-;ır 
gibi oldu. Dehşetle arkasına doğ
ru baktı. 

Kapıcı, onu gözetliyordu. Aca· 
ba merdivenleri böyle hızlı hızlı 

çıkması mı onu hayrete düşürmüş· 
tü, yoksa yukarda, metresinin ya
nında biri mi vardı? ... 

Anahtarı cebinden çıkardı. Ka
pıyı açtı ... Yıldırım gibi içeri dal
dı. 

Rabia ile hizmetçisi ona bakı
yorlar. Tela, içindeler ... 

Acaba, telciılarına sebep neydi? 
Onun böyle koıarak gelmesi mi? .. 
Yoksa, Vehbinin metresi gibi, bi
rini mi sakladılar? ... 

Eğer Alişan arasa, ve eğer bu 
evde biri varsa bulacak! 

Fakat, bulup dan:? olacak? ... 
Evveli, l::u genç k .. dm tarafın~ 

dan sevildiğine dair beyninde ya· 
şıyan hayal bozulacak ... Sonra, e· 

ğer Rabia Alitanı aldatıyorsa bi
le, bir inaan, hem aldatılır, hem 
d 'I . .., R b' k" e sevı mez mı . ... a :anın o-

türüm annesine Alitanın ettiği İ· 

yilikleri genç kadın unutmu§ mu
dur? 

Koltuğuna oturdu. Alnından 
terler danılıyarak bunu dütünü • 
yor ... Hiyaneti isbat için ne 4e -
meğe çabalamalı? 

Bazan bilmemek daha iyi de· 
ğil midir ... 

Çenber ıakal: 
-Vay •.. Fena haber?·dedi. 
- Görüyorsunuz ki, müttefi • 

kiniz ben olmasam, odaya gire • 
miyeceksiniz... Halbuki ben, bu 
İfİ, kolayca ba!aracağım ... Hem 
de bu gece ... 

- Nasıl? 
- Orasını bana bırakın ..• 
- Ya amcam kitabın kaybol· 

duğunu farkederıe? ... Benim ni -
yetinı, hu eseri oradan aşırır aşır· 
maz kaçmaktı. 

- lyi düşünmü~ünüz ... Fakat, 
Markinin kütüphanesinde binler • 
ce cilt vardır ... Bir kitabın nok -
san oluşu, evveli bu cihetten far· 
koJunmaz ... Saniyen, hana kalırıa 
biz, cildi olduğu gibi aşırmamalı • 
yız ..• içini söküp alırız. Çünkü es• 
rar, yeşil kapta değil, kağıtlarda· 
dır., 

- Gayet muvafık .... 

Göz ağnsına ilaç ... 
Ansızın sustular. 
İçeriye Marki ile Markiz gir • 

mitlerdi. 
Tanıştırma merasiminden son

ra, çenber sakal maceralarını an· 
latmağa ba~ladı. ötekiler, süku • 
netle fakat merakla dinliyorlar, 
yalnız arada sırada Markiz: 

- Aman yarabbi! Ne müthiş 
şeyler ... - diyordu. 

Çenher sakal, bir aralrk: 
- iki hemşirenin (Yengemle 

Düşes di Pitinin) sesleri hiribirine 
ne kadar benziyor! • dedi. 

Vali, gülerek: 
- Evet, öyledir ... Tıpkı birbiri

nin aynidir •. Bunu ben bile ayır • 
dedemem ! • dedi. 

- Seni merak etfm, içime bir 1 Amca, bundan sonra, yeğenine 
korku geldi de onun için uğradım, bir takım sualler daha ıormağa 
cicim! - dedi. başladı. . 

Evi aramadı ... 
Çıktı, gitti. 

iki hemşire, bu ıebeple, baş.ba
ta kaldılar. 

- Sen birazdan gözün ağrı · ı 
dığını ileri sürerek dükloru iste ! 
• dedi. 

en katiyen muvaf ::~ 1c ele""' · 
Çünkü, eniştemin behemehal her 
gece Markizi ziyarete geldiğini 

bilirsiniz ... Son derece e.ğır h~,;;ta· 

dır desen bile, yine yanına gire • 
cektir· .. Halbuki, aydmlıkta bulun
masının mahzurlu olduğunu söy • 
lersen, odaya gine bile, yat~ 1dn. 

ben bulunurum. Soracağı suallere 
cevap veririm. Sesimi2 bem:ediği 
için karmnı benden ayırdedemez .. 

- Sebep? 
- Hani demin konuşmamış 

mıydık? Seni sevgilinle başba~a 
hıırakacaktutı.•. Oyunumu oynıyc.· 
rum ... 

- Peki, peki ... 
Düıeı, bunun üzerine, aileden 

ayrıldı. Sarayın içinde dolaııp baş 
hekimi aradı· 

- Odasındadır, 
• dediler. 

Kapıyı vurdu: 

efendimiz! 

- Kimsiniz?• diye içerden bir 
ses. 

- Benim, .... 
- Ah, ıiz mi 7 
lçerde bir koşma işitildi. 
Hekim elbisesi giymiş, genç 

bir erkek kapıyı tehalükle açtı. 
Fakat, Cülyetoyu karşısında gö 

rünce, tatırdı. 
Genç krz, gülümsedi. 
- Benim olduğumu ummayor 

dunuz, deiil mi? 
- Ne yalan ıöyleyim, Düşes, 

hayır ... 

- Hemşirem ıanmrşhnız? .• 
- Evet ..• Seslerini% öyle benzi 

yor ki ... 
- O halde, büyi:' ; bir inkisara 

uğradınız... Çünkü kartınızda sev 
gilinizi görmek iıtiyordunuz ... 

Genç doktor, ııkıldı; önüne 
baktı. 

- Mahçup olmayın ... Ben, ıi
zin 11rda§ınt:zım... Sizin sevİ§me -
nize yardım etmek istiyorum· .. 

Odanın içine girmişlerdi. 
Hekim, Düteıin ell~rine sarıldı. 
- Size naıd tefekkür edeceği· 

mi bilemiyorum. 

- Estağfurullah... Ôyleyıe, 
beni' dinleyin... Bu gece, Markiz, 
sizin odanıza gelebilecektir. 

- Buna imkan var mı? .. 
- imkan olması sizin elini:ı · 

dedir. 
- Y arahbi ! Y arahbi ! 

- Heyecana dü§meyin ... Dik 
kat1e dinleyin ... Birazdan ıizi yu
kandan çağıracaklardır... Hem · 
tirem, gözlerinin ağrıdığından ,i
kayet etmektedir ... Siz, onu mua· 
yene edeceksiniz ve: "Bu gece hiç 

bir mum ışığı yahut kandil ışığı 
görmesin! Buna yarasa hastahğı 
derler ... Korkulacak bir ıey de -
ğildir, geçer. Fakat, gt•ndüz ışığı 
bu hastalığa her ne kadar menfi 
tesir etmezse de, geceleyin yakı .. 
lan sun'i ı§ıklar fena gelir ... He -
nüz başlangıcı dır. Bir geceyi ta • 
mamile karanlıkta geçinin ... Baka 
lım netice ne olacak 1 dersiniz ... 

- Peki, bu yalanı uyduımak -
tan ne çıkacak? 

- Ah, Dü§eı ! ... Bize yardım 
için bu derece f edakarhğı göze a· 
lryor musunuz? ... · diye aenç kızm 
ellel'ine sarıldı. Size kartı minnet
tarım. 

- Bütün bunlara kar§tlık, eiı:· 

den kuvvetli bir uyku ilacı istiye
ceğim ... 

- Ne yapacaksımz? 

- Orasını sormayın... Y alnrz 
ilacı bana verin, ..• 

Aşrk doktor, fazla ısrar ede • 
medi. Bir takım dolaplar açtı. lçirı 

den beyaz bir toz çıkardı. Mini 
mini bir kutunun İçine koydu: 

- işte efendimiz bundan mini 
mini bir katıkla alIT ve bir bardak 
ıerbetin içine bo,altırsanız, ıerbc.· 

ti içen, asgari dört beş saat derin 
bir uykuya dalar ... 

- Derhal mi? 
- içer içmez, başı yastığa dit 

şer. 

- Öyleyse çok teıekkür ede • 
rım. • 

Kapı tekrar vuruldu. 
Hekim: 
- Kim o? · diye seslendi. 
- Yaver Kimilo!. .. Efendimi& 

derhal seni ist;yor ... Markizin göz 
leri şiddetle ağrıyormuı ... 

( D~vamı var) 
• ................. -••• ,.-•• -•• --=··ıı:;;;:;._ --,.-.. -.. -.,-.n--~, 
•••••••••••ııırı•••••••• •• ı.• •• •••••iıil•M• •••it•• w H911 .. 
H Diş hekimi 
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1\ lJ Pt)N 

324 
3 ·12·938 

Nakleden: (Hatice Süreyya) Cülyeto: 1 bafka türlü bir illeti bahane eder ----------------------...-; 



6 HABER - J\litam poalaar :l tLKKA.NUN -193~ 
e!!!~==~~===========--==-=-~-=-==-~-:::"!':':""~~~-::-~~==~-=-~~.....-:---........... ~ ...................... ~~==~~=====~~=============-=:=~~~====~=-=:=======================~ 

1 

~GEciHl>iRENLERfdN Okuyucu ıarı m 1z1 n 
- nazarı dikkatine >iP 

Senenin en mühim karşılaşması 

lngiltere - Almanya 
MAÇ~ 

Yarın Londr-ada yapıhyor. İngilizleı 
takımlarından memnun görünmüyorlar 
Senenin en mühim futbol maçı olan bu mevsim zarfında lngilizlerin en 

ve yarın Londrada lngiltereyle Al . fazla gol çıkaran muhacimidir ve 
manya arasında yapılacak futbol ma. kendisine "Gol Kralı,. bmi \'erilmiş. 
çına lngilizler haftalardanberi ha • tir. ikincisi ise 1ngilterenin tapındı. 
zırlandılar. ğı en meşhur fon-ettir. 

Son hazıl"lık müsabakasında sıka . 
rılan takımdan İngiliz gazeteleri hi~ Ifonetli bir müdafaaya dayanan 
de memnun görünmemektedir. Dil • bu muhacim hattının birkaç gol çı • 
hassa Deyli Meyi gazetesinin spor karacağına muhakkak nazariyle ha . 

kılmaktadır. münekkidi bu takımın her kulüpten 
en iyi oyuncular alınmak suretiyle Zaten lngiltercde her milli takım 
teşkil edilmiş olmasına rağmen çok teşkilinde spor münckkitlerinin mem. 
iyi hazırlanmış olan Almanların kar. nuniyet göstermemeleri bir adet ha • 
~ısında istenildiği kadar mu"affak o. 
lamıyacağını iddia etmektedir. 

Iine gelmiştir. Bunların mütalealan 
aksine de çıkarılan takımın fevkala _ 
de mu\'affakiyet gösterdiği pek çok 
defalar -görülmüştür. ispanyaya, l . 
talyaya, A rnsturyaya karşı i:;:te böy. 
le olmu~tur. Bakalım bu sefer de ha. 

ÇerkeS tavuğu Bizim neşrettiğimiz listedeki flyatlarla 
B 

.. k .. •. . bakkal fiyatları neden farklı'! 
ugun u yemegımız çok lezzetli n . k l ık ad 

~ok meşhur bir yemektir. Bundan bir Bır aç gündenberi stanbulda Şunu söyliyelim ki ya§At . Jll 

ka~ ay enel memleketimize gelen bir yaşatık maddelerinin (havayici za deleri cetvelindeki maddelerın l~ 
ecnebi ile konuşmuştum. Bizim ye . ruriye ) fiyatlarını ev geçindiren- tan fiyatları gazetemizin ekonolll' 
~ekleri ~ok beğenmişti. Fakat ikide ler için bir cetvel halinde neşrediyo muharriri tarafından toplan.ını•tır• 
bırde: ruz. Bu cetvelin bilhassa peraken· Bu fiyatların sebze ve yemitler• 

- file Çerkes tavuğu! diyor, baş. deci esnaf arasında ihtikarın öni:· aı"t olanları sebze ve meyva }ıilifl 
ka şey demiyordu. 

Bugün size ecnebilerin de parmak ne geçilmez bir hal aldığı şu za · de toptancılardan, zahire ve bubu 
ısırdıkları bu yemeğin nasıl yapıldı _ ~anda çok faydalı olacağı kanaa- bat fiyatları ise Ticaret borsası,-• 
ğını Deyoğlunda istiklal caddesine tmdeyiz. Yalnız bizzat goruyor l d b l l f" l balık • . ttf arın an, a ı c ıyat arı 
l\"arin Lokanta.«ı sahibi Hasan anla • ve okuyucularımızın bıze gerek h d d" w b t ·1ya,. . .. ane en ve ıger ser es P 
tıyor: yazı ıle, gerek sozle yaptıkları . .. ii 

- ilk önce ceviziçi alınır. Bunların müracaattan anlıyoruz ki peraken 1 maddeleri toptancılardan giın~e g h 
iizerindeki ince kabuk da soyulduk • d .1 d b" . t 1• · d nüne alınmaktadır. Bin:ıena Y 

e:::ı er e ızım ce ve ımız e pe· t • 
tan, ve yalnız beyaz kısımları kaldık- rakende icin konulan azami fiya~- bu maddelerin toptan fiyatı ce 
tan ~onra dövüliir ı·e koyun sütü ile - 1-1 k" k 1 d tan dahi mal bulmak kabil olmı · ve r;ıe. ı ra am ar ır. 
güzelce karıştırılır. 

!Junu müteakip güzelce suda kay _ yor. Halbuki bu arada bir de nıut•İ 
nanıış olan tavuk kemik kısmı kalma. Hatta onlar hazan bunun iki vassit toptancılar vardır ki bakk• 
nıak şartile parçalanır ı·e bu sütlü misli fiyat istiyorlar. Gazetedeki lara satışı bunlar yaparlar. itte fi• 
cevizle bolbol karıştın/arak tabakla- cetveli öne sürdüğünüz zaman: yat farkı bunların ellerinde, dah• 
ra konur. Bunun üzerine de hafif mik "- Gazeteye bakma yazar!,, ı sonra da perakende satıcılarda ol• 
tarda cevizyağı dökülür ve böylelikle diyiveriyorlar. maktadır. 
Çerkcs tavuğu hazırlanmış olur. 

--~-~-------~~ 
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İstanbul Dördüncü İcra Me - açık artırması 23. 12. 935 günle• 
murluğundan: mecine rastlayan pazartesi giiı>iİ 

. d• Yeminli ehli vukuf tarafındc:.· saat 14 - 16 ya kadar dairemıı 
bütününe 3648 üç bin altı yüz kırk yapıla=aktır. 

Münekkide nazaran fert itibariyle 
çok kun·etli elemanları ihtirn eden 
bu takım beraber oyunda pek kendi _ 
ni gösterememiştir. Her oyuncunun 
oyun sistemi ayn olduğu için bunlar 
biribirleriylc anlaşmakta biraz güç • 
Jük çekmişler. nilhas."ia insaytlarla 
cenah hafları "e haflarla bekler ara. 
sındaki ahenk matlup derecede gözük 
memiş. Eğer İngiliz takımı hidayet. 
te sürntle hücuma geçerseymi~. (:ok 
kunetli hücum hattına malik olan 
İngilizlerin galibiyetine muhakkak 
nazariyle bakılabilirmi:;. 

6 - 8 ıo 

YEMiŞLER 
disat münekkitlerin endi~elerinin ma. --=---~-----------
nasız olduğunu göstf'recek mi? Ayva ek•t. ekst. 

sekiz lira kıymet kesilen iç Eren- Bu art!rmada kıymetin o/o d• 
köyünde M. Üsküdar caddesinde 75 ni bulmak şart olup aksi hslde 
eski 34, 35 yeni 142, 142 No. lı ge· 2280 No. h kanun ahkamına te~ 
ni! bir bahçe ve bahçesinde bağı, fikan satış geri bırnkılacaktır. 
tulumbalı kuyusu, meyvalı, mey • 929 tarihli kanum.ın 119 uncll 
vasız ağaçları, ahır ve bahçıvan maddesi mucibince İpotek sahibİ 
odalarını havi ahşap evin 41 / 56 alacaklık.rla diğer alakadarları~ 
sehimden 12 sehim tam ve iki se - irtifak hakkı sahiplerinin g•Y~1 

·himden 200 sehim tertibile 74 se· menkul üzerindeki hakları husıı•1• 
him ikinci artırmaya Çık~rılmıttır. le faiz ve masrafa dair olan iddi" 

Şimdilik lngilizler takımlarını ~u 
suretle teşkil etmişlerdir: ~ 

Kaltti Dirmingham'dan Jlibb~. bek 
lcr Arsenaldan Male ile Hapgood. Bu 
üç oyuncu birçok defa beynelmilel ol. 
muşlardır. Ve geçen senedenl:eı·i ln . 
gilizlerin lrlandalılar, lskoçyalılar 
,.e Gal ile yapmış oldukları ma~larda 
oynatılmışlardır. Her üçü de çok e . 
ınin bir miidafaa teşkil etmektedir. 

;\lual'inler: Arsenaldan Crarston. 
1\Iançesterden Bray \'e Derby'den de 
Barker'dir. Bunların içinde bilhas.."a 
Barkeı· lngiıterenin en me~hur mua. 
\ini olarak gösterilmektedir. 

l\fuhacimlere gelince: bunlar da: 
Birket, Carten. Camsell, We.stwood 
n Bastin'dir. Bunların içinde de hil. 
has.sa nazarı dikkati celbeden Cam _ 
seli ile nastin'dir. Birincisi geçen ,.e 

Voleybol 
müsabakaları 
Beyoğlu Halkevinde 
yapılan milsabakalar 

çok heyecanlı bir 
safhaya girdi 

Evvelki gün Halkevinde voley· 
bol müıabakalarma ayni alaka 
ve intizam içinde devam edilmiş· 
tir. Turnuva bitmek üzere olduğun 
dan maçlar pek fazla heyecanlı 
ıafhalara girmİ§ bulunmaktadır. 
Yapılan 9 müsabakada aşağıdaki 
neticeler alınmıttır: 

ÜÇÜNCÜ SINIF: 
Jadranıki Yugoslav klübü ta

T coman Galatasaray Aya 8 • 15, 
kımı Kurtuluıa 11 - 15, 12 • 15, 
15 - 13, 3 • 15, Robert kollej ita) 
yan mektebine 13 • 15, 15 - 13, 
3 · 15, Galataıaray B Beyoğlu 
ıpora 9 • 15, 7 - 15, Altmordu Hal 
kevine 13 - 15, 8 • 15, Mühendie 
mektebi San'at mektebine bük -
men galip gelmitlerdir. 

iKiNCi SINIF : 
Kurtuluı Darünafakaya 15-13 

9 · 15, 9 - lS, Beyoğlu Halkevi 
Galatasaraya 10 • tS, S • 15 galip 

BJRINCI SINIF 

Miihendia mektebi Kurtuluıa 
talip relmlılerdir. 

MOeabalralar bu ay sonunda 
nihayetlenecektir. 

Bu mühim maçın tafsilatı dünya . 
nın her tnrafınn radyo ile verilecek . 
tir. Almanyacla bugüne kadar hiçbir 
~por temasr bu kadar yükı-;ek alaka 
uyandırmamıştır. Yalnız garbi Alman 
yndan Jngiltereyc gidecek seyircileri 
taşımak üzere 14 hususi tren kalka . 
caktır. Berlinden Ye diğer Alman şe. 
hirlerinden de yirmiye kadar ba~ka 
hu.su~i trenler tahrik olunacaktır. AL 
mantarın mt•,hur Colombes transat. 
H\ntiği de hu i..e tahsis olunmuştur. 

Karnera 
Tekrar diriliyor mu? 

Smi1:h'i de sayı 
hesabile yendi 

Karnera 

Dev cüsseli İtalyan boksörü Fil:l . 
delfiyada Ford Smith ile çarpışını~ 

\'e on denl' iizerine tertip edilmi~ o. 
lan bu müsabakada sayı hesabiyle 
galip gelmi:;:tir. 

Birinci cle\'reyi 8mith galip bitir . 
miş.se de ikinci devreden itibaren ha. 
kimiyeti ele alan Carnera maçın ni . 
hayetinc kadar faik dÖ\'Ü~mü~ \'e ne. 
ticede sayı hesabiyle galip gelmiştir. 

Fransız tigatrosu 
llALK OPERETi 

Bu akşam 20,:lo da 

SEVDA OTELi 

Büyük fantezi 
Operet :} perde 

Wşc gu .. d tı ı . .ı<,:ıktır. Telefon: .mmı 
Fiyatlar :2:"ı-50-7:'ı-100 Lica 400-;JOU 

Pek yakında TELi,/ TURNA 
Yazan: Malınıut l'esari 

Müzik: Sezai ve Seyfeddin 1-i :;af 

15 
Ay\'a birinci 

Ayl·a ikinci 
5 - 6 6 1,-

7 
10 

3 - 3,5 5 
Nar ek•t. ekıt. 

Nar lklntl 

Elma Karadeniz: 

Elma Sapanca 

Elma Ünye 

tJzUm siyah 

Mandalina 

Portakal 

Kestane 

6 
4 
4 - 5-6 
5 
4 - 5-9 
6 - il 

11 - 24 
J,5 5 
1,5 5 

11 - 18 
6-8-10 
3-3,5 

7,5 

5 
5 
7,5 
5 

12,5 
15 
2 
2 
12,5 
10 
5 

7,5 
12,5 
10 
15 
15 
35 
7 
9 

20 
15 
7,5 

SEBZELER 

İnce b iber 8 - 10 
Kırmııı bi~r 3 
Dolmalık 6 • . 7 
Hanıç 2 • 3 
Praııa 3 - 4 
LA hani\ 3,5 4 
Yeşil fııııulya 15 - 18 
Yaprak 10 
Pata~ıı 4-5. 6,5 
Soğan 5-5,5 
Kerı-vlz 6-5 
l"~ll domatt>.a 1,5 - 2 
(Olgun domates) 2,5 - 4 

ZAHiRE 

Bulgur 

Faııııl;ya çalı 

Fa.'lulya horoz 

Fasulya ufak 

)fer<"lmck 

Nohut 

12 
12,5 
15 
5 

20 
9 

!'iohut natürel 9,5 
P eynir B. ~·af lı 26 
Kaşar ~ aflı 50 
Ka,nr ikinci 40 
Zeytinyağı ekıtra 38 
l"nğ' 'frab:r.on 55 . 65 
Te n' yağ 120 -200 
l"ağ yemeklik 50 . 60 
l"ağ birlnl'i Urfa 70 
l'i-iıır; 

Makarna 

8 - 35 

15 • 18 

10 12,5 
5 

7,5 10 
5 

4 5 
5 7 

17,5 20 
15 20 
9 12,5 
6 7,5 
7,5 12,5 
3 5 
7 10 

17,5 22 
15 20 
18 20 
12,5 15 
22 25 
12,~ 17,5 
12,5 15 
35 40 
60 80 
50 7J 
40 42,5 
70 80 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 

22 26 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 

Kömür 

Kok 

250-385 
2,5 3,5 

1,5 4 
2,5 4,5 

JJALIKLAR 
~~~~-~~-~~~--~-

Halık uııkumnı 

İzmarit 

12,5 
13 

E,- geçin direnler: 

20 30 
15 20 

Gazetemizin bu sütununda her gün 
böyle bir ceh·eJ ,.e iinize yarıyacak o
lan bir yemek tarifi ,.e buna benzer 
faydalı bir malUmat bulacaksınız! 

Ev salıibi. 

Birinci artırmada iç Erenkö • alarmı m üshet evraklari!e birlil<• 
yündeki eve 200 lira ile istekli çık- le 20 gün içinde dairemize bil,• 
mıştır. Şartnamesi 1. 9. 935 den dirmeleri laz&m olu? aksi hale' 
beri herkesin görmesine a~ık olup hakları tt'.pu siciJile sabit olmadı1'• • 
Naşit - Ertuğrul Sadi 

HALiDE 
Şelızadebaşı 1'U RAN Tıyatrosunda 

Bu gece saat 20,=lO da 

KUDRET 
HELVASI 

ç.a satış 1:edelinin paylaşmasııı 

dan hariç. kalırlar. Daha geniş ~~~ 
gi edinmek istcyen1erin 934/ 20"" 
dosya ile dairemize baş vurmal•'

1 

ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~-----

Z AY l - Zayi olan mühürüınUn Y~~ 
· · · · ı w rl kisin1" Vod \•il 3 perde rıne yenısını a acagım ~n es 

Cumartesi - Pazal' hiikmü yoktur. ' ı 
Üsküdar: Murat R e:.;; malıalleS 

yalnız matinelerde Turşucu çıkmazı 5 numarada Ende .. 
HAMLET rondan mütekait Hur,;it. . ~ 

• 
1~ ııı~ıııııımıiımırnıııa~~~mıınımnıını•mımıımı~mmıı ~ru~ınıııııııımıırnıııııımmmınılılimımmm~mmıın~mınıııı.! ~ • 

~. 1'1iilflzim BREXT kurşunıt dizilmegc 
~ mahkum olmuştu .... 

1 ~ Ölümden kurtulahilece!i mi'! ... 
Bunu: Pek yakında 

1 SOMER 
ı~ .. 
f"""' ~ 

Sinemasında 
göster ilecek olan 

BAGDAT YOLU 
hiiyük Ye kunl'tli filminde görecc!t 
siniz. 

O\'nıyan lar: 
PIBHRE RtCHARD WlLLM,Kı\1'r; 

' DE !\'AGY ve .JACAVE CATEL.ı\li: dl 

• ıırııımııımı:m~~;iınıı~ımı;raHMlu ııı:ımııı~ı~ıımııımı~~ı ı ınm:ımmınıımıııı~ıı ıını~mıımııımmıııın~~ıı- "' ................................. " 
l\aryokayı ilk göstermek ~erefini 

SARAY 
SİNEMASI 
liazanmı~tr. Biitün dünyayı teshir c 
den, dillerde ve gönüllerde dolaşan 

KON Ti 
NANTAL 

isimli yeni harikalar filmini gcçirııtcl 
~erefini de o kazanıyor. 
C1''RED ASTER) ve <GlNGER n° . 
GERS)in yt>ni şaheserleri. r· 

Büyük dans. musiki, neşe ,·e çılgt 
lık filmi. --

Bugün PAUL MUNi En büyük ve 

T Ü r k KAREN MORLEYenf~a=:~~=lı Karayılgı;;~~t.~J~{ 
Jlaveten h. b~r 
dünya a · 

· leri. sınemasında filminde 
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16 sene müddetle Abdülhamidin resimci başısı 
olduğu halde hayatında ancak bir kere 

"Kızll Sultan,, ın resmini çekebilen 

Türk iyenin en 
e ski fotoğrafçısı 
45 senede 150 bin kişinin 
/otoğra/ınıçekHğini sö"glügo~ 

1 
Bay Febüs anlatıyor : 
E•kiclen mü•lüman kadınların fotoğraf çıkartmaları yasaktı. 

ltqrutiyette bu ya•ak kaldırılınca lotoğrallara olan hücumu an
latmak mümkün cleğüclir. 

Eıkiclen müfterilere biz poz verirdik. Halbuki ıimdi öyle mi 
Ya? Bakıyor.unuz bir genç kız gelerek cebinden bir sinema artis· 
fİnin lotoğralını çıkararak ona göre poz alıyor ve bize: 

- Haydi, diyor, lotoğralımı böyle alınız! 

Febüs'ün hatıraları 
Neydi o eski zamanlar? Reıiı:ı 

rktirmek büyük bir hadise ıayt
tdı. Bayanla bay atelyeye girdi
ler mi müthit bir heyecana düıer
erdi. !\rtık bayan aynanın kar
:••ndan bir türlü ayrılamaz, bay 

r kanı kolalı yakasına taktı~ı 
~Vatım bir türlü düzeltemezdi. 
kıde birde de maıalatıp dimdik 
d\ırdurduğu bıyıklarını oktardı. 

Nihayet makinenin karııaında 
d\ıturlar. Arkalarında arzuların'.\ 
IÖre ya bir şato resmi görünen 
d"ğlar, tepeler, yahut da kapısı 
IÖrünmiyen mermer basamakh. 
liitunJu boyama bir muıamba fo'l 
01duğu halde poz alırlardı. 

maya kıpkırmızı kesilen çiftler 
sıkıntıdan kurtularak rahat bir ne· 
fes alırlardı. 

Türkiyenin en eski fotoğrafçısı 
F ebüs ile karıı karııyayız. Kaç ~::· 
nedir bu işle uğraıtığını sorduğutn 
zaman, gözlerini duvardaki b -_.. 
reame doğru kaldırdı. Bu resim 
kendiıinin otuz sene evvelki res
miydi. Siyah sakallı, siyah bıyık· 
lı, göğsünde müteaddit niıanla: 

taııyan genç bir adam .. 
Hafif beyaz -5akallı yüzü kmş-

tı. Ve cevap verdi: . 
· - Tam kırk beş sene ... Kırk beş 
senedir bu işle uğraşırım. Şimdi 

Eı/ıriden fotoğraf ~ıkarmak uzun mera•İme tabiydi ... 

d' Cerek bayan, ve gerek bay el · ı 
~~enlerin? giymeği katiyen ihmal 
"Qlezlerdi. Ellerine de hazan U· 

~Yapma çiçekler alırlar, baya.Tı 
~ i kolunu b~yın ~~uzuna ~oy~ -
'
• >' da. ıol dıraeg~ını mermer hı~· 
•ıı' lt.h1 Vermek için beyaza boyanm1~ 

la Parmaklığa dayardı. 

'" 8undan sonra it Jitman gözlük
f 0toğrafçıya kalırdı: 

IH...._ lütfen ıu noktaya bakar mı· 
···•ı'? 

..._ lütfen hafif bir tebeaaüm ! 
- Birazıf aha, biraz daha! 

l'ii-:- Daha neşeli, daha mesut gÖ· 
l\urıuz ! 

"ıı~ l' amam!.. Çok iyi .. Şimdi kt
dQ .,mayın! Hop: Bir, iki, üç. 
l:,rt., be,, altı, yedi, sekiz, dokuı. :--! Oldu. •. 
~ 0.toiraf çı otomobil kornasına 
t~ ıl)'en fotoğraf entereptörüne 

r-.t hasar. Ve nefes almaya al-

altmıf bet yaıındayım. Demek ki 
yirmi yaıında iken bu iıe baılamt· 
ıım. 

- Fotoğrafçılığa nasıl meraK 
ettiniz? 

- Küçüktenberi resme karşı 

çok merakım vardı. Gözlerim bo · 
zuk olduğundan ~ektepte pek o· 
kuyamadım. Ve genç yaşımd., 

mektebi terkederek fotoğrafçılığa 
baıladım. ilk zamanlar Sultan 
Hamidin resimci baııaı olup, .:> 

zaman memleketin en büyük fo -
toğraf a~elyesini itleten Abdullah 
biraderlerin yanında çalışmağ:, 
başladım. 

Sonra Rus harbi oldu. Abdul 
lah biraderler Rus askerlerin:n 
fotoğraflarım almak için leteb -
büslere giritliler. Sultan Ham;t 
bunun üzerine kendilerine kıza 
rak onları resimci başılıktan azlet·ı 
ti. Bu sırada ben de kendilerin -

45 senelik fotoğrafçı 
BayFebüı 

den ayrılmıştım. Sultan Hamit be
ni resimci baıılığa tayin etti. 

Senelerce bu vazifede çalış · 
tım. En mühim itim "Huzuru fa· 
hanede,, vükelanın resimlerini çe'-' 
mekti. 

Zavallı adamlar korkudan göz
lerini yerden kaldıramazlardı. Q. 
nun için resimleri hep el pençe di
van durmuş, gözleri yere mıhlı bir 
şekilde çıkmıştır. Bu resimlerde:'\ 
daima üçer nüshasını Abdülhami( 
alırdı. 

- Abdülhamit ıahsan resmım 

çıkartmaz mıydı? 

- Katiyen .. Hayatında yalnl'Z 
bir defa resmini çıkartmağa mü . 
saade etmiştir. Onu da ben çek • 
tim. 

İran hükümdarı Nasireddin Şah 
lstanbula geliyordu. Kendisine ve· 
rilmek üzere bir madalyon hazı:-. 
lanacaktı. Bunun için beni huzu
runa davet etti. 

Hiç unutmam, salonda benden 
başka siyahi Cafer ağa ile Tahsin 
Pata vardı. Makinemi kurdum 
ve resmi çektim. Banyo için atel
yeye dönecektim. Birdenbire k0 · 
luma yapıştılar: 

- Olmaz .. Camı burada banyo 
edt'ceksin ! 

Dediler. Ben de eczalarımı g~ 
tirttim. Yıldız sarayının karan it!; 
bir odasında camı banyo et
tim. Üç kopya çıkarttım. Camla 
birlikte resimleri benden aldı~?.r ... 
Ancak o zaman saraydan çıkma 
ma müsaade ettiler. 

Ondan sonra memleketimizi z\. 
ynrete gelen Alman imparatoriy 
!e de Kudüse kadar giderek bi .. 
~ok resimlerini çektim. Bunla ... 
bir albüm halinde Sultan Hamide 
verdiğim zaman bana 600 altınld 
üçüncü Osmani ve üçüncü Mecid: 
ni§anlarını verdi. Alman impara· 
toru da ayrıca 300 lira hediye et· 
ti. 

- Şimdiye kadar kaç kişinin 
resmini çektiniz? 

Şimdi fotoğraf çıkarmak, herkesin becerebildiği nisbetcn basit 
bir iştir ... 

- iki yüz elli bin kadar. ı 
- Eskiden müslüman kadınla-

,e~im çektirirler miydi? 

- Katiyen .. Bu kati surette ya 

saklı! Fevkalade bir zaruret kar
~ısmda reıim çektirmek istiyenler 

'laptiye nezaretine başvururlar, o· 
radan resmi müsa~de alırlardı. 
Bunu bize gösterdikten sonra res
mini çekebilirdik. 

Bu hal Meşrutiyete kadar böy
le devam etti. Meşrutiyette kadın · 

hum resim çektirmelerine müsaa · 
de edildi. Bunun üzerine ferace

ii, yatmaklı kadınlar fotoğrafha
nelere bir hücum ettiler, bir hü

cum ettiler ki, resim çekmek içi':l 
vnkit bulamazdık! 

- Enver paşayı, T alit paşayr 
tanır mısınız? 

- Gayet iyi tanırım. Pek az ki
şiy~ itimatları olduğu~dan kopya-

larını çektirmek istedikleri evrak: 
hep bana getirirlerdi. 

- Sultan Reıat? Vahıdettin? 

-Onları da tanırım. Suhan Re· 
şat çok aptal bir adamdr. Vahidet 
tin de o nisbette azamelli ... • 

- Eıki fotoğraf makineleriy1<' 

yenileri arasında çok fa~k var mı? 

- Pek çok! Bilhassa objektif
lerle kağıtlar çok terakk; etmişt;r. 

AIT!atör makineleri de çok ilerle· 

miştir. Şimdi mesela akşam üstii 
ya•· ı karanlık bir havada mükem 
m~I resimler alınabiliyor 

- Fotoğrafçılık sanatı nasıl bir 
inkılap geçirdi? · 

- Eskiden doğrusu fotoğrafçı· 
Irk büyük bir sanat işiyd ı. Herke.; 
öyle kolay kolay fotoğ ~ fçı ola 

mazdı. Şimdi bu işin piyasasını 

çok düşürdüler. Gelen eeçen . b:: 
fotoğraf makinesini omuzlayıp fo. 

toğrafçılık yapmağa baştı yor. Ço ~ 
ucuz fiyatlarla resim çekerek b J 

işin sanat tarafını berbat ediyor. 

- Resim çektirenler arasınd~-. 

bir fark var mı? 

Tabii var. Eskiden müşteri-

lerimize biz pos verdirir-iik.. 
Yüzüne, bakarak ruhunu anlama
ğa çalışır ve bu haHne yakışır bir 

vaziyet aldırırdık. Şimdi ise gen(f 
kızlar gelip ~antalarmdan bir ta

kım artist kartları çıkarıp gösteri
yorlar ve bu vaziyette resim çek-

tirmek, bunlara benzemek istedik. 
lerini söylüyorlar. işte fark budur. 

- "Fotojeni,, hakkında ne dü- -
şünüyorsunuz? 

-Fotojeni bence fotoğrafçının 
ustalığına bağlı bir iştir Mesela 
ben hakikatte çirkin olnn bir kim
senin resmini pek ala onu güzel 
gösterecek ~ekilde çekebilirim ı 

- Başınızdan geçen en garip 
hadise nedir? 

f ebüs bu sualim üzerine bira t 
düşündü. Sonra birdenbire hatır
ladı: 

- - Tamam!.. Hiç umılmam, bi-;

gü-:ı atelyeme gayet şaş• bir kadıo 
geJmişti. Resmini çektirdi. Birka,.: 
giin sonra resimlerini almak içi.1 
geldi. Fakat resimlerini görür gör4 

mez: 
• 

B b• • • ? D - u ne ıçım reslm,, µ~nı§:ıılıı" 

şi mıyım ki? 

Oiye bagırdı. Ve ben şaşkınlı 1 t 

tan kurtulamadan resimleri atıp 

çıktı, gitti. İşte başıma gelen en 
garip hadise budur. 

BRy Febüsü daha fazla rahat
sız etmek istemiyerek müsaadesini 
istedim. Bana salonlarını gezdiı-

di. Çok kıymetli resimleri arasın
da bir de Atatürkün güzel bir çer

çeve içinde kendisine gönderdi~i 
bir takdir mektubu gözüme ilişti. 
Fei-.üs bunu işaret ederek: 

- Ben doğdum doğalı TürkJ.e,. 
ve Müslümanlar arasında yaıadı
ğımdan kendimi hakiki bir Türl·. 
bir Müslüman sayıyorum. Ve ha · 
yatımda beni en çok sevindire:l 
şef. bu mektuptur. Allah ona u· 
zun çok uzun ömürler versin! de• 
di. 

Murad SERTOGLU, 

--ı 

/Jir miiddd t!uı·cl f'ransanın en büyük gazdelerinderı hiri Adilôababaya 

bir muhabir göndererek /labeş im para toru ile radyo başuıda bir mülakat ycıp. 
tırmış, bıı mülakat Adisababcı rad11os11 ndan nakil . .;urdi,11[(' biilii11 diinya11a 
dinletilmlşti. Resimde Habc~ lmparato runu, Fransız gazefrd ile bfrliklt, mil.-. 
rofon iiniindc göriiyorımrıuz. 
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54 (Nakil, tercüme ve iktibaa hakkı mahlıuaut.ı 
~ 

Güler yüzlü, tişman bir adam, ayakların yığıldı, hafif kolları, bo-
Rabiaya yaklaıtı: ğulan bir adamın can kurtaran ıi-

"Kimi istiyorsuh, hemtire?,, 
"Hay AJlah senden razı olsun, 

kardetim. "Kız Tevfik,, i görmek 
istiyorum.,, 

Şitman adam batını katıdı, file 
benziyen küçük gözleri yanakJarı

nın .et katlarına bütün bütün gö

müldü. 

"K~mseyi görmesine müsaa'de 

etmiyorlar. lıterıen bohçayı bırak, 

ben veririm.,, 

midine sarılışı gibi, pa~anm dizle
rine sımııkr sarıldı: 

"Gidemem, paıa efendi... Hiç 

olmazsa kapı aralığından yüzü-1 
nü göreyim ... Yalnız sağ mı... lı

te o kadar. Yoksa siz ... Siz baba
mı öldürdünüz mü?,, 

Fesüpanallah: Bu müıkül, bu 

gülünç vaziyetten Selim pa§a ken

dini naııl kurtaracaktı? Kapının 

aralığından Rakımın yüzüne ıöz· 

leri ilitti. Eliyle itarel etti. Cüce 
bir lastik top ğibi odanın ortasına 

ııçramıı, kızın omuzlanndan ya
sen kızı da olsan, anası da olsan 

kalamış, hem ıürüklemeğe çalqt-

''Amma ben onun kızıyım.,, 

"Paıadan yazıh emir getirmez· 

yanına koymazlar.,, 
"Paşa efendi burdayıa bana 

izin verir.,, 

Kızın seıi ümitle doluydu. 

yor, hem bir düziye: 

"Pa,ayı kızdırma, Rabia, ıene 
geliriz ..• Haydi yavrum.u diye kı~ 

zı götürmeğe çahtıyordu. 
Şitman adam ıene batını katı- Zavallı bir çocuğa teselli vermek 

dı, gene gözlerini büzdü: 

"Varayım bir muavin beyi gö-. 
reyım ... ,, 

Önünde durdukları odaya dalı-
vermişti. Kıza uzun gelen bir da

kikadan sonra çıktr, kapıyı açtı, 

kızı içeriye aldı, cüceye kapının 

arkasında bekliyecek yer ıöster
di. 

istiyen zavallı bir ses! Çarpık çur
puk bir cücenin seıi... Fakat ay

ni zamanda koskocaman bir yüre
ğin sesi f Rabia onu hiç unutmadı: 

Çünkü o büyük odada dizilip du

ran uzun boylu erkeklerin aenit 
göğüılerinin içleri, Rabia.ya, bom

boı geldi. Onlarm arasında Ra
kını bir köstebeğe benziyordu, fa. 
kat yalnız onun göğıünün içinde. 
atan bir inaan kalbi vardı ! 

Rabia kalktı, eli cücenin elinde 

'ı lLKKANUN - 1935 ~ 

A lf1il er 1kaY8fi!~f1 
kaçırılan ı ~~~ 
Tl\lrk D<o~o ----•54 

Aslan Turgut, yeni bir tarassut makinesi icat 
eden mühendisten müsbet cevap ahnca se: 
vindi: "Şimdi, Holivudun bütün ylldızları benı 
davet etselerdi, bu kadar hoşuma gitmezdi J,, 

Polis müdüriyetinde, Cimin o· 
dasında münakaıa ediyorlardı. 

- O za~alh adama neden tokat 
vurdun? 

- Tokadı vurmuaydmı, oııun 
da haydutlarla alikuı olduillnu 
keıfedemiyecektim. 

- H•vdi canım •. Bir tokatla bu 
itin sırrı ketf edilir mi?! 

- ikinci tokalı T\IJ'lnama. da 
mü1&ade etse1din, her teY mey· 
dana sıkacaktı . 

- Yamlrro11uıı, doatum ! Ni -
ıanbnm atkı seni bu ıiditle çtl -
dırtacak, ne yaptılmı bilmiyor 
ıun! 

- Seni aldatıyorlar, Cim! Bu 
herif, müthit bir haydutbır. Atkı -
ma ıelin:e, ben Yazifemi de ni . 
ıanhm kadar çok MYerim. Han -
ıimizin yanıldıiını yakında ıen 
de anlıyacakıın ! 

- Ejer yabn afÇlll bu itte ma• 
sum deiilıe, ben ellerimi kese-
rim. 

Aslan Turgut ayağa kalktı: 
- O halde, ben A.merikadan 

dönerken, ne .Y!t-.zık ki elinizi ıı:
kannyacalon .• ! 

ti' 
Birçok ııazeteciler, mühendis - A•lan furgut bu mektubu 11 

ten bu mesele hakkında fazla taf - ahhütlü olarak perstaya verdikt~, 
si1it almak üzere atelyesine ko§U - sonra oteline döndü. BirkaÇ 1 i
yorlardı. sokağa çıkmıyacaktı .. Esra~elll ,. 

(Tarassut makineai) mucidi, 
icat etliği makineyi hükumete sa
tacağı için, bunun etrafında hiç 
kimıeye izahat vermiyordu. 

Atelyenin önünde elliden faz
la gazete muhabiri toplanmıttı. 

Aılan Turgut bu kalabalığı yarıp 
mühendisi görmek imkanı olma -
dıiını anlayınca, hemen postaha -
neye koıtu ve mühendiae ,c>yle bir 
mektup yazdı: 

makine mucidinin kendiain1 arrf 
cağından emindi. ... 

O geceyi otelde merak \ftı,.fı 
bır11zlık içinde geçiren Aslan I· 
erteıi sabah garsonun kapıyt ç• 
muiyle uyandı. ··~ 

f ilip, bir telgraf uzatarak 0 

diliyordu: 1' 
- Telgraf müstacel olııı-" t

dı, sizi bu kadar erken rabatııı e 
miyecektim ! 

Aslan Turgut gözlerini uğ~~: 
rarak telgrafı açtı.. Ve ilk 0 

imzaya baktı: 
- Pol Grift.. , .. 

Aslan bey yatağından tırlfJ f• 
rak, §U dört kelimeyi birkaç e 
tekrarladı: 

·ısı- 1 "Bugün saat dörtte bekler1 ' 
Garson hayretle soruyordu~ 
- Giderken büket yapttl' 

mısınız? 
- Ne büketi .. ? ~ 
Filip, bu kelimelerin man'~ı 

anlamıt gibi bir tavırla, kati• 

iti başından &fan Rana bey, 
Ralıiayr , sırf konakla münasebeti
ni oıl<liği iÇin yanına kabul etmiı· 

ti. Falcat onu başından çabuk sav·

mak ,karİrı pek kat'iydi. 
omu~ları dütük, od~~an çıktı. A~- Esrar.en gl z 
kalanndan pafa cuceye ıeılenı- ki ) 1 d f 1 

"Ben, sazetelerde aylardanbe· 
ri okudujunuz milyoner Hopkins 
hadisesini yakından takip ediyo -
rum. Yeni bir tarassut makinesi 
ketfettiiinizi gazetelerde okudum. 
T ecrübeJerinizi daha canlı ve dün
yayı heyecana. dütürecek bir vaka 
üzerinde yapmanızı rica ediyo
rum. Şunu haber vereyim ki, gün
lerdenberi öldü zannedilen met· 
hur polia hafiyesi T omson henüz 
hayattadır. Bunun izini bulacağı
nız noktayı benden batka bilen 
yoktur. Bu hidise araaında benim 
de niıanhm kaybolmuıtur. T eclü
belerinizde bunları bulup meyda
n& çıkarına.nız, ıataeağınız maki
nenin kıymeti ıüphe yok ki biraz 
daha artacaktır. Ölmüı sanılan 
meıhur bir poliı hafiyesini mey. 
dana çıkarmak ıerefini de kazan
mıt olacaksınız f Adresime müsbet 
bir cevap vereceğinizi umuyo-

kaldırarak güldü: fd' 
- Şüphesiz güzel bir r._ode 

Tatlı eğlenceler dilerim... ~I' 

"Bugüıı babanı göremezsin, kr· 

zım. İzin çıkınca ben sana haber 

yo!larım. ,, 

Bol yeldirmenin içindeki dal 

ma ne er muc 
yordu: 

"Göreyim seni, bu sokakta sa

kın bir mesele çıkarmayın, emi !,, 
Koridorda cüce onu değil, o cü~ 

Aılan Turgut, sabahleyin otel 
garsonunun ıetirdiii ıazeteleTi 
gözden geçirirken, töyle bir hn· 
ber gözüne ilitti: 

"Eırcırengiz makineler mucidi 

Aslan Turgut katılırcasına. g 
meye başlamıştı: Iİ' 

- Budala! dedi . Simdi tJoet - . " vudun bütün yıldızları benı ~.,,.~ 
etselerdi, bu kadar ıevinme:ıd• 

( Arka61 "'11) 
vücut biraz daha uzar gibi oldu, ceyi sürükleyip aötürüyordu. Zap· 

ince çene yukarı kalktı: tiye Nezareti ona bir korkulu rüya 
"Ben mutlak bugün göreceğim.,, hissini veriyor, bir ayak evvel bu 
"Göremezsin ... Ha itte pa§a ge- rüyadan kurtulmak istiyordu. 

Pol Grilt, dün polis müdiiriyefi e •. ---------- - --------- - ----

liyor, bak ona söyle ... İzin verirse Adeta içini yakan acının sebe-

gösteririm.,, bini bile unu~mut gibiydi. Kapı-

Rabia, Zaptiye Nazırı Selim pa- nın önünde arkaıından biri seılen
ıanın kendinin konakta. tanıdığı di: · 

nazik, hatta mütfik ihtiyardan "Bohçayı bırak . hem§İre. Tev

çok başka bir adam olduğunun fik tütün diye kıvranıyor, bir sa

hiç farkında olmadı. Bal rengin- at evvel tabakamı önüne boıalt-
deki gözlerinin yeıil mevceleri ü

mitle tutuımuıtu. Mutlak bir em

niyetle ona d.erdini açtı: 
• 

:'Bana babamı göstermiyorlar, 

tım.,, 

Kız, yıldırım ıibi döndü, boh

çayı uzattı. insanları birer zulüm 
ileti olan bu zebani yurdunda bir 

paşa efendi.,, tek insana benziyen adam bu tit-
Siyah ye]dirmenin içinde dal- man adamdı. Rabianııı bal rengi 

gala.nan zavallı hafif vücut, içle~ gözleri ona minnetle baktu 
yardım dilenen, Selim pafaya em· "Babama iyi bak, emi karde· 
niyetle, muhabbetle bakan güzel tim!,, 
gözlel' ! Bunlar patanın Zaptiye Tabii hak~caktı. "Göz patlatan,, 

Nazırı maıkeıini degİ§tirmedi, fa· Muzaffer - m•znunlara, yalan, 
kat biraz boğazını kuruttu. Ok- dojru, yukardan ıelen emirle, mu
ıürdü: ayyen cürümler itiraf ettirmek va-

"Bugün olamaz, Rabia. Bohça· zif esinin haricinde - herkeai hoı

yı bırak, git. Birkaç gün sonra... nut etmeğe çalııır bir adamdı. 
A~lama... Ailama... Ağlamasa- Nezaretin köıeaini dönünciye 
na ... ! ,, kadar Rabia etrafına bakmadı. 

Paıanın ıeai hiç ıert değildi. Yalnız öteki sokağa ıapar ıapma2' 
J 

Fakat o kadar kat'iydi ki kızın ıöz kızın dizleri kesildi, bir evin ka-

lerincleki atqi derhal söndürdü. pııındaki mermer buamaia çök
Gözlerinden su gibi inen yatlar- tü, omuzları sarsıla sarsıla af la

clan etrafı ıöremez olmuıtu. Bir- mağa baıladı. Geçenler onu - ya. 

•enbire ayakları yerden kesilmiı, nında cüce dolaştıran - bir dilen
gözlerfni duman bürümüıtü. Bo- ei zannettiler. Biri para uzath. 
iurnı yırtan hıçkırıklarla pqanın (Devamı var) 

kanı lıuzunında yaptıfa yeni lee· 
rübelercle muvallak olmfJftur. Bu 
tecrübelerde hazır bulunan dahi· 
liye nazırı, mühencli.a Pol Griltfo 
icat ettiği yeni tcuafttlt maltinen 
hakkında la.sla izahat vermelct.tn 
çekinmiftir. Y aptığımu: tahkika· 
ta göre, ( tara,.ut makinesi) gÖ% 

den kaybolan bir adcımın izini ta
kip ecl~ek, kügülı bir objektif Ü· 

zerinde gö.termekteymiı!,, 

Aslan Turgut ıazetedeki b.1 
yazıyı birkaç kere okuduktan ıon-
ra: 

- Ne mükemmel bir İcaL. 
Diyerek yerinden frrJadL 
Aılan bey, ne bahasına olur • .,, 

olsun, bu makinenin mucidi İt? 
dost olmaia çabıacaktı. 

Y enİ' tarassut makinesinin te -
ferrüatı hakkında fazla rnalUnıatı 
olmadığı için, biraz tereddütle 
kartdadıtı bu ha-..adiı - ne de ol
sa - kafaunm içinde bir istih
f am halinde yerletecek kadar mii
himdi. 

Amerikada akıllan durduran 
ne harikalara p.hit olmu,tu. !•ne
ma keıfedilmeden, bayle bir tef· 
den bahsedenleri deli diye tm1\r

hı. neye götürürlerdi. 
Aılan Turgut cebine 

bin dolar yerleıtirerek 
çıktı. 

birkaç 
ıokap 

Bir bqka ıazetede mühendis 

Po1 Griftin atel7e aclr~ de Y•· ı 
zılıydı. · 

Amerikanın "lô.stik 
boyunlu,, adamı '" 

~~...--. Nevyork ıeh· bir kişi bile bulunamıyacağırı• ~,JJ 
··ııt., 

rinde Martin La- lemektedirler. Y apılnn r~. (Jı 
urilo, dünyad& incelemelerinde görülmliŞll.lr r.~ 
bir eşi daha ol- onun boyun kemikleri başı~~·~·· 
mıyan adamdır reye çevirirse çevirsin aınud1 1

1 ,;~ 
·~ e 

Bu adam boy - ri sinir ve damarları kel111 rıJ' 
nunda, sanki hi~· ıivri ve keskin uç1anna dok\Jf~' 
kemik yokmuş cak biçimdedir. Bundan bf'1'1'' 
gibi, batını sırtı
na kadar çevire · 
bilmekte ve göv
desini döndiir · 

meğe lüzum kalmadan arkıuıını 
görebilmektedir. Laurilo daha ço
çukken boynundaki kemiklerin 
fevkalad~ aliıtikl olduk'arını ke~ · 
f etmiıti. Mektepte gövd.esfoi dön
dürmekıizin yüzünü arkaya çevir
mesi bütün arkadatlarını korku -
turdu. 

Çocuk büyüdükçe bu iıte bo
yuna idman yapmtf, boynu git~ 

tikçe gevıemİf ve günün birinde 
çenesini omuzunun arkasına, en
ıesini de göğıünün ortaıına geti· 
rebilmeğe muvaffak olmuıtur. 

Şimdi bunu iıtediği kadar kolay~ 
)ıkla ve hiç zahmet , çekmeksizin 
yapabilmektedir. 

Laurilo'yu muayene eden dok-, 
torlu bu yapılıtta yüz milyonda 

boynunun sinirleriyle kıkırd• 0ı 
rmn:s gayet alastiki olddktarr 

an!a,ılmıştır. .,, d't "' 
Kendisi bir canbaz değıl 1rıııl' 

vücudum!n başka mafsallıır]ctılf' 
da böyle bir fevkaladelik Y~ ~-· 
Yalnız başını mümkün oJduğ\S 1 D' 

d • . d . ..,. rııauı ,o , ' ar gerıye çevır ıgı za c;ı ' 

muzunun kemiği oyuğundsO di,,e 
d• ııeıı makta, sonra gene ken ı 

yerine girmektedir. 

GüzeUil< saati ~" • • g 

1 
ResIJlın1 J ' 

düğünii:ı b~:~f 
nın "ko]ıJll JıJ' 
saat niçİl1 dit' 
paklıdır ?,, Çii"' 
sormaYJ11121' ,_,.ı 

k .. bu bir .. ı• 

d 
... ·ı . -. .u •bi bütilt' l;. 

egı , puara ve nlJ gı _.ıtı 

valet levazımını ihtiva edel1 e Jıl>' 
dan bir makyaj kutıuudur " 

... ' . d b• vardır· pagm ıçın e ır ayna 

·~ıı h 
}or! 

lyi 
dj b 

~ı '9' 

~ıy 
~ı te -
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iş isteyenlere lngilterenin en sevilen boksörle· 

benden tavsiye! a 

rinden biri iken nıacera 
hayatına atılara~ 

Yazan : Osman Cemal Kaygısız M O lh 
dtı. kendim henüz temelli, payan-, Bankalardaki bildiklere gelince: 
t ' Yangınsız, depremsiz bir it- Oralarda da tanıdıklarım ancak 

11: ~eğilim. .. Elim ayağım tuttukçll bir iki kitidir ki bunlann birisi 

r@le<e mlb!l lhl<§lfo~o 
olan ve sırasile dans hocası, boks şampiyonu 

lf oldukça ücretle ıurada, bu- Merkez Bankası odacılarından es· 
~- IÜnümü gün etmekle savaşı- ki mektep arkadaıım Fethiyeli A-

olan Ko.vington garip maceralarını anlatıyor 
tılın. gah, birisi de üç ayda bir iki yüz 

, Böyle olduğu halde aklına e- kırk kuruıluk malUliyet maaımu 
ten her gün gelip benden iş isti- alırken emlak ve eytam bankası-
or ! nın kapısında gördüğüm oranın 

d· İyi anıma: "Kelin eli erse, ken- Üsküplü kapıcısıdır. 
~ bll§nu katır!,, diye me§hur bir 

~ ~a.rdır. Biz kendi başımızı 
~ l)'~k durumda değiliz; fakat 

tehp her gün bana: 

Fabrikalarda sözüm geçecek ta
nıdıklarım da bunlardan pek baş· 
ka türlü kimseler değildir. Onun 
için siz bana: 

-Kat' l)' 1 
• - Şirketlerde, fabrikalarda, 

8
1Ye kendi ba§ını uzabyor. bankalarda falan bildiğin vardn, 

~ u gelenlerin içinde neler yok, onlara söy}eyiversen ! ... 
~f)~~~! Kendilerine memurluk, ka- Derken sanıyorum ki benimle 
itle t ' kavaslık, amelelik, odacı- alay ediyorsunuz. Yahut ki ıiz, be
lll.' kahvecilikı hamallık istiyenler nim ne kadar münzevi bir adam 
~ l.,, Oğullarına, kızlarına, torun· 
~a nıekteplerden, kültür yar·· 

~~Ldan yardım arıyan)ar mı .. 
t' aplarına, dostlarına her han· 
~bir İ! için benden iltimas ! bek 
~enler mi? Sonra, bunlardan 

~-l'~ henden gündelik, haftalık 
•nı unıanlar mr? 

olduğumu unutuyorsunuz. 
işte gene diyorum ıize: 

- Ne olur, sizin benim ıshsım· 
da aradığınız o hayır sahibi çıksa 
da size değil, önce bana, kendime 
temelli, payandalı ve yangınsız, 

depremsiz bir it bulsa, hepsinden 
iyi olur. 

lngilterenin bir vakitler çok ıeV"' 
dikleri boksör Ginger Jesıe Co • 
vington Uzak Şarktan dönmü§ ve 
başından geçen harikulade sergü
zeıtleri The People gazetesine yaz 
mağa başlanııf trr. 

Şark zen8'inlerinden birinin 
harem daire.sini gözetlerken ya • 
kalanan, tüfek ata ata bir Çinli 
pususunu yarıp SJVI§&n, aırasile 

boks şampiyonu, dans üstadı, bir 
racanın ıahsi muhafızı olan bu 
bin bir sergüzeıtin adamı gerçek 
ten enteresan bir tiptir. 

Bu adamın yapamıyacağı it yok 1 

tur. On iki yaşında iken lngiltere
nin Tvinkham tehrindeki evinden ! 
kaçmıt önce sadece bir ser.eri. 
sonra kamyon toförü, yaşı müsaa 
de edince asker olnıut ve daha ni· 
ce lalıklara girmittir. Hatrralarmı 
neşrebnekte olan gazetenin ayta 
rile yaptığı mülakatta bakın neleı 
anlatıyor: 

"- Hiç uılanmak bilmiyen ru· 
hmn başıma ne belalar getirdi bil 
seniz! Hele arkadqrm Mik Ryaı 

sahibi yarı uzanmış gibi oturuyoı· [ 
du· Karşısında çıplak denecek de-
recede acık bir kız cifte telli oy 

~ ~ 

nıyordu. 

Mik bana: "Dikkat et,, diye ha· 
ğırdığı zaman çekilmeğe · vakit 

bulmadan enseme yediğin~ müthiş j 
bir yumrukla yere yuvarlandım ve 
düşerken de başım sivri bir taşa ' 
çarptı. ŞimdiJik na lı;:avt olmuş 

~-ı. ~)', tanrının günü evde, yolda, 
lj~ \rede, gazinoda, matbaada ge
~ de benden böyle şeyler iıtiyen 

Her gün evde, sokakta, kahve
de, matbaada gelip benden; 

la birlikte Kabiredeki üçüncü Hü· Eskı ooKsor "oving,on as1<er1<en 
- Ne it oluna olıun ! sar alayında hizmet ederken yedi· }anlar, baylar! 

~~ Nafile, böylelikle hem botu ho· 

111 
l\\ .. kendinizi, hem de beni yo-

~ llıüyorsunuz ! Sizin bütün o 
~·den istediklerinizi yapacak sa
'ıt 'Yet bende olsaydı, !İmdi ben 
~~'!ta ve bu yorgun argın ha
t'lt e böyle çalakaJem yazı yaza-

'İttı \'e çalaçene beyin patlatarak 

~t .~~~~ muhtaç olmadan hayah-
~ lltuklemeğe çalışır mrydmı? 
enden iş istiyorsunuz ve: 

~ Ne it olursa olsun! 
' !oraunuz. Benim size değil 
.._ 1dıtne bile şimdiden sonra te -
"'~ ı· 
~~ 1: Payandalı, yangınsız, dep · 
i~. •ıı bir iş bulmam pek ,üpheli 

"tı. • • 
•ııtn böyle: 

~ Ne iş olursa olsun! 

Diye it iatiyenler, ben iyiliği çok ğim.iz halt kahnamqb. Yerlilerin 
sever bir insanımdır. Lakin, içiniz· 

küçücük ve türlü renklere boyan• 
elen bazılarına istediğiniz bir İ!i Dllf kahvehaneJ.eri bile ben ve Miık 
bulmak için ne kadar çalıfıp yo- girince aanki büsbütün kan kırmı· 
rulduğum, emek, vakit harcadı- zı oluverirlerdi. ltimiz gücümüz 
ğım halde, şimdiye kadar hangini- aerbeıt döğüşler yapmaktı. "Ame
ze bir ufak it bulabildim ki? • · rikan bahriyelilerile hiç durmaz 

Yok işte, elimde bir ıey yok, ıerbeıt döğii§lere giritirdik. 

elimden bir §ey gelmiyor; yeter Bir gün Kabire<le zengi.nlerin 
artık, beni fazla üzmeyin, bana oturdukları mahallelerden birin • 
da yazık! Ben kendi işimle, kendi den geçerken, cami gibi bir bina· 

derdimle mi uğrqacağım, yoksa nın önünde nöbet beklemelde olan 

size meram anlatmakla mı? lısiz
liğin ne güç fey olduğunu bilmez 

değilim. Ancak ben: 
"Kendisi muhtacı himmet bir 

dede,, 
"Nerde kaldı gayriye himmet 

ede?,, 
Vaziyetinde bir insanım... itte 

size en kestirme ve toptan cevap! 
Hani bazı zaman gazetelerde: 

Mısırlı askerlerin üniforması çok 

tuhafına gitti. BB.!larınd~ küçük 
bir minare uzunluğundaki kırmr 

zı fesler, mor kadifeden ceetler, 
ve dara.c.ık beyaz pantalonlarile 
elde yalm lalıç apğı yukan dola· 
§an bu askerlerin lalığı acayipti 
doğrusu! 

Şeytan birdenbire Mikin dü -
tünceıini çeldi ve: 

)'>t-ııl)e benden iş istemenize §aşı
,~. Ne İ§ oluna olsun diyince i' ek ki siz hep "Hezarı fen!,. 
~C) tılaraınız. Elinizden her iş ge
'ıt .. l" dernek. .. O halde ne duruyor.. "Mektup gönderenlerin hepsine 
··~ı'> 

- Haydi bakalım bu adamlar 
neyi bekliyorlarmış bir görelim! 

~~i, herifin biri bakkala: 
~I\~ Madem ki sende şeker var, 

lt' y ... d ~U~ , ag var, ne uruyorıun . 

l\~l tek adam, helva yapıp yese· 

ayn ayrı cevap yazamıyacağmı

dan gazeteniz vasıtaıiyle hepsine 

birden teşekkür!,, diye bir şeyler 

vardır. Benim bu cevabım da, tıp
kı onun gibi bu gazete vasıtasiyle 

l)ed· hepinize birden cevaptır. 
~ tği .b. . . d d k' 
~ it l gı ı sızın e ma em ı Gelgelelim, benim bu 

~~t 0 Ursa olsun, elinizden ge]i-
t 1 'll hald gazetede çıktığının ertesi 
'li~ ~ ene duruyorsunuz, siz gene: 

yazım 

günü 

t~ı . nden iş istiyeceğinize ben 
· ~ - Bize, yahut bizim oğlana ve-
1ll~t'cf de siz bana, bu bildiğini;: 
~ eıı hirini bulun ! 

ti,~ltılar, baylar! 
'ıı~&e l)oruın siz, benden it iste . 
~ittıı teldiğiniz zaman adeti be . 
~· e •la. d ı,_C)l" Y a ediyorsunuz, meseli 

....._''?'uz ki: 
b,t\~~trketlerde, fabrikalarda, 
~~1,r lltda. falan blldiğin vardrr

1 

ı a •öy}" • r ne h ıyıversen .... 
~~ ) 

1 
en en çok buna tutuluyo

~~ a Benim sirketlerde bildik
-.~~Cak tr~vay biletçileri. 
li \ Uci lrı ve nihayet kontrolörle
t,ı,ll el -.,~bir eve para almaya 
~~l'd ektrık tahsildarı falan gibi 
'~le.t\ ~.iri onlarla. da ancak U· 

ırer merhabam vardır. 

ya bizim laza bir İf ! 
Diye karşıma dikilen olursa o

zaman artık: 
- IUaIJah! 
Diye feryadı basarım ha! 

Oaman Cemal Kayguuz 

Aleni teşekkftr 
Galatasaray lisesi talebesinden oğ-

lumuz l\fuhiddin Erol'ün müzminle~
miş olan bademciklerini büyük bir 
muvaffakıyetle tedavi eden Cerrahpa.
şa hasta.nesi ltazik doktorlanndan ku 
lak ve boğaz mütehassısı Bahri lSmet 

Teniyer, yardımcısı Etem, ve Rontgen 
enstitüsü şefi Orhan Remzi Kazancı 

baylara ailece teşekkür ederiz. 
Babası: Hayreddin Erol. 

Diye fısıldadr iki dakika için
de aıağı yukarı dört metre yük • 
aekliğindeki duvarı afllll'!, kendi
mizi çok güzel bir bahçenin için • 
de bulmuttuk· 

Hiçbir belaya çatmadan saray 
gibi duran konağa yaklaştık. Bel· 
li ki burası çok nüfuzlu bir Mısır 
pafaamın, belki de prenıinin kona 
ğı idi. Mik bana i§aret etti. Kalın 
perdeli bir pencerenin aralık ye 

rinden bakıyordu; ben de bura -
dan içerisini görebilmek için az 
kalam boynumu kıracaktım. 

Gözlerimin önüne serilen man
zarayı naaıl anlatabileyim? Mer 
mer ve mozayiklerdan yapılmış 

kocaman bir salonun ortasında 
· kristal bir havuz vardı. Bu havu -

zun etrafına tilteler ve yastıklar 

üstüne uzanmış ipek bluz ve şal • 
varlı bir düzine kalar hayretlere 

tayan .mahlUk bulunuyordu. Bun· 
lar ömrümde görmediğim derece 
de güzel kızlardı. 

Salonun dip tarafında her tarafı 
ipek halı ve laht1r şallarile örtülü 
yüksekçe bir sedirin üstünde evin 

yerlere baygın bir halde serilmi§
tim. 

Kendime geldiğim zaman, 
dünyada gördüğüm insanlarm en 
irisi taraf mdan sürüklenmekte ol· 

duğum.u gördüm. Bu adam iki met 
re on santim boyunda ve müthi§ 

kuvvette bir SiyamJı idi. Oatünde 
yalnız beyaz bir entari vardı.. Ar-

liopal Mıhracest 

tık tanriyi düşünmek zamanının 

gelmiş olduğuna aklım ermişti; i
çimden boyuna dua ediyordum. 

Beni içeriye solanadan evvel 
kapı hızlı hızlı vuruldu. Süel po· 

lis bahçeye girerek ellerime kelep 
çeleri taktı. 

Arkadaşım Mik nasılsa kaça • 
bilmiş ve polisimize haber vermit

ti. Böyle yapmasaydı kimbilir ba
şıma neler gelirdi. 

Luknovda askerlik müddetimi 
bitirdim; fakat lngiltereye dön • 
meme müsaade edilmedi. 

Boksta olan istidad ve kabili -
yetlerim Matinierre kolleji direk • 1 

törünün kulağına gitmişti. Bana ı 
iyi bir mas.§ ve kollejde racalarla 

zengin prenslerin çocuklarına jim 1 

nastik muallimliğini teklif etti. j 
Hindistanın sosyal hayatı ya • 1 

vaş yavaş bana da k"pılarını açtı. 11 Az zamanda mütehhaşsıs bir dan 

sör oldum. Kendisiyle birlikte bir 
fokstrot §ampiyonluğu kazandı • 
ğım kadın, Bhopal racasının ma • 
iyetinde yüksek memuriyeti olan 
bir adamın kızı idi. 

· Racanın beni görmek istediğini 
işte bu kız söylemişti. Ertesi günü 
Lu:knovdaki Diküşa sarayına git • 
tim. Burası eski İngiliz rnim:ıri 
tarzında yaprlmrş muhteşem bir 
yerdi. 

Kısaboylu esmer bir adam beni 
merdiven baş'™1a karşıladı. Arka 
sında çok korkunç ve kocaman bir 
köpek vardı. Bana konağını ve a· 
hrrlarını gezdirdi. Hayatta bir ill'" 
sanm istiyebileceği ve hayalinden 
geçireceği herşeye malikti. Ahıl'"' 
larmda on bet yarış atı, garajla • 
nnda sekiz tane "Bentley,, ve iki 
tane .,Rolls • Royce,, otomobili 
vardı. 

Buna rağmen yüreğini bir ü -
züntü kemiriyordu. Hayatını gizli 
bir Hint cemiyeti tehdit etmekte 
idi· Kaqı karııya oturduğumuz za• 
man bana dedi ki: 

- Şimdi sizi buraya niçin da· 
vet etmİJ olduğımıu anlatayım. 

Sizin hakkınızda bir çok teyler 
işittim. Benim tahsi muhafızım 
olmak ister misiniz? Size ayda bin 
Rupi maq, yiyecek içecek. bir de 
daire vereceğim. 

Bu teklif beni yerimden ııirat
tı ve o günden itibaren ayrıldİğı • 
mız güne kadar prensler gibi ya • 

şadım. 

Onun yanında iken vazifenıiz 
çok büyük bir ciddiyetle ıanlmıt 
tnn. Her sabah erkenden kalkar, 

kaTfnna boş bir gaz tenekesi diker 
ve otomatik tabancamla nişan ta 
Iimleri yapmak için yüzlerce fişek · 
yakardı,m. Müthiş bir nİ!&DCI ol • 
muştum. 

Racanın sürü sürü u§&klan ve 
otomobilleri olduğu halde akla 

gelmedik işler yapardı. Bir gün Ci. 

vanpordaki yarrJlara yetiımesi i· 
çin ancak bir saati kalmıştı. Bir 
motosiklet satm alarak oraya koş· 
tu. 

Benden habersiz gitmi§ olduğu 
için onu aradım aradım bulama.• 
drm. Zavallının bir suikaate uğra· 

mı1 olması ihtimali beni titretti. 
Nereye gitmiş olduğunu aonıttur

mağa başladım. işi öğrenince taf' 
tnn kaldım. 

Onun motosiklete binmesini bil 
mediğini biliyordum. 

Hemen bir otomobile athyarak 
arkasından koftum. Onu yolun 
kenarmdaki hendekte baygın bir 
halde ve kafasından çirkin bir 
yara ile buldum· Motosiklet de or 
taamdan bölünmüştü. 

Racayı kaldırarak bir hastaha
neye götürdüm çabuk tifa buldu. 
Fakat Bhopala dönünce artık ha• 
na lüzum kalmamlJ olduğu söyle· 
nerek yol gösterildi. Dünyanın eıı 
iyi memuriyetini böylece kayb~ 
mi, oldum. 

İşte gördüğünüz gibi beş para• 
sız ve cebi delik olarak lngiltereye 
döndüm. Kendime bir iş arıyorum. 
IJin tehlikeli olmaslll3. hiç ehem • 
miyet vermem; yeter ki para ge .. 
tirsin! .. 
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ULUS'un dil yazıları 

Türk dilinin orijinalitesi 
gösteren anaıı·z ~ar:ı~;;~~~~~a~.ş~i~ 

ayrılmak, uzaklaşmak, çıkIP 
DUnkU yazıda ".Akf&aı" keıtmulıı1ıı anaUzl yapılnu~. bunun Uk lkl cUztt otan mek, gitmek.,, 
(&kil§= ak + &§) eözil 11• bunun Yakutça ıekll olan <•t••) llÖZÜ clerlnl.,UrUmlı. "Arağan tarğastılar :::: onla 
&iman öf?leklerdekl ikl kelime Uzert nde danılmuıtu. 1 JdJ}Sr) -·-' rı drlar (evlerine dagı., ., 
,.,....,ardan b!rtuclsl olan (ağaa&) ııözü bl.ıe "kaÇAk, lçOfU, gece, gark" kelimeleri uh 
ııtn cUmo!oJlııinl tanıtmı§, buradan d& "kq" ve chll§U~ kellmeleı1ııln ~z anlam "Arağıs, Arahsar :::: ın 
lan çık&rılmIJ idi. örneklerde görUlen ikinci kellme (&nfa) dir k1 cgarb&> a.::ıla cihetlere gitmek, aynıınak, 
mma gelmekte ve "garb" eözünUn de asımı teokil etmektedir. Bu aöı 11• bundall 
çıkan kellme.ırrt de &§$da tuh <'diyoruz: sinden boşanmak.,, 

n. ley) i esas tutarak, cihetler tayin "Su ol arahsara == yol '· . 
GARB etmiştir. Güneşin son takarrür e Hatıra: (Ağas) keliınesiJl 

d. k bo karda vazdıgı-ınız birinci rn 
Arka, Gark, ıp ·ay lduğu noktaya (garba), • d:ı 

Kara, Geri veya, azmanla ana kök olan (ağ) ı nndan sonra şu manalarını 
2 - (Arğa=garba): Bu iki ke· brrakıp (b) yerine (k) yi terçih liyelim·[

2
J: .. k .. 

limenin etimolojik şekillerini alt- ederek, (arka) demiştir. Fakat, yi- [2
l Bu birinci anlun diill 

alta yazalım ve bunların altına ne zamanla, bu kelimelerden (gar yımızda yazılıdır. . 
(Arka), (Gark), (Kara), (Geri) ha - garb) sözünü "batı,, anla- il - Hududu geçtrıd:, bil' 
sözlerinin etimoloJ.ik sekillerini mmda bırakmış, (arka) sözünü de geçmek, bir şeyin ark:JStn3 

s k d. . . mek. de koyalım: en ısının sırtını anlatmaya tah • k 
Garba: (ar + ar + ah + ağ) sis etmiştir. Pekarakinin Yakut 111 - Bir şeyi kaybetnıe ' 
Arğa: (ağ +ar+ ağ +ağ) Dili Lugatinde: (Arğa, Arğaı, Ar şeyden mahrum kalmak. 
Arka: (ağ +ar+ ak+ ağ) ka) sözlerinin şu anlamlara gel "!ki tuttar ihbitten ağa 
Gark: (ag + ar + ak + . ) diği görülmektedir: ihi tutan elimi kaybedeyiın''· 
Kara: (ak+ ar+ an+.) 1 - Sırt; arka; bir seyı'n arka AKŞAMLEYİN ,, 

• .. "Aktam" sözüne "iJ+eY 
Geri: (eg + er + ig- + . ) tarafı; Garb. garba git. ,0 

2 A k ki 
larak yapılan "akşamley'', w 

(1) Ag, ağ, ak, ea: Köktür. Gü- .. ..-.. ra a .·; garptaki: "ar - ( • - tt men "gu .. nec::.in battıg"' ı yer" 
neşi ve onun hareketini gösterir. ga o~ o= garb cephesi (tarafı),,; "' 

(2) ar, er: Hareket eden güne. "Argala= ğar~a doğru gitmek, demektir; (sabahley) gibi. 
§İn bir obje üzerinde temessül e. meyletmek (guneş hakkında) ,, ; Ak§amleyin: Güneşin ( 
dip karar kıldığını işaret eder. O "Arğali = Bir az garba doğru. ley) de bulunduğu zamanı s 

obje, (1) ncide (ab), (il) ncide "Arğali seğuru diyeki = cenubu tır. b d ğru [1] Etimoloji, Motfoloji •e 
(ağ), (111) ncü ve (iV) ncüde gar a 0 " nctik bakımından Tfük pili 
(ak), (V) ncide yine (ağ), (VI)- Arkada kalan, eskiyen şeylerin liz yollan, aahifc: ıo.ıı . ..r. 
ncıda (iğ) dir. Demek oluyor ki, ~ıfatı ~ı~.n .. (arkağ+ik = arka • (2] Bu birinci anl:ım dfitıl'" 
güneş (ıabahley) den kalktı; son gık) sozunun de orijini görülmüş yınuzda yazılıdır. 
bir noktaya geldi; orada son ola.. ~luyor: (ğ=:y) olduğundan ke · l jiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiimliijilıl-ı 
rak kat'i bir surette temsil olun . lıme .(arkayık) şeklinde de söyle 

du, göründü. Bu yeri gösteren un. nir. 
sur, sondaki (ağ) dır ( ''ak" gibi 
yerin ismini tesbit ve ifade edi · 

COKTOR 

Kemal Özsal1 

yor.) (iV) ncü, (V) nci ve (VJ). 
ncıda. bu son ek yoktur. Tabit ma· 
nalan da farklıdır. 

(Ağ) eki ile tamamlanan keli

IRAK 
Not: 5 - (Ankağ) sozunun 

yalnız (ark) parçasını alalım. 
Bunun uzak anlamında (Irak) 
şekli de malumdur. Pekarski'nin I 
Yakut Dili Lugatinde "Arah 

Urol-Og - Uperatir 

Bevliye MUteha ..... 
1'ra1cöy - Ekı~lşiyor 

uanında. Uct gün öğleden 
2 • den 8 • fi kadar_ rdl:' 

melerde mefhum isimlenmi~tir. ----------------...---------
"' 

Fakat diğerinde, umumi anlam · 
da ayni sıfat olarak kalmıştll'. 

Bu kelimeleri son morfolojik 
ve fonetik şekilleriyle altalta ya • 
zahm: 

(1) - Garba 
(il) -Arğa 

(111) - Arka 
(IV) -Gark 
(V) -Kara 
(VI) -Geri 
Bu altı kelimede farklı gibi gö· 

riinen unsurlar (K·ğ-b) dir. Hal 
buki, (ğ v) dir; aynı zamanda 
(v=b, m.·.) dir. O halde farklı 
gibi gördüğümüz unsurlar iki ka -
tegoride (k) ve (b) kategorilerin 

1 inhisarlarU.Müdürlü{lündef1 
Şartname ve nümuneleri mucibince beherinin muhammen 

li 1200 kuruttan 66 adet Palto 4 - 12 - 935 tarihine müsadif 
tanıba rünü sa.at 16 da pazarhkla ve beherinin muhammen 'b 
1500 kuıu,tan 189 takım ma.a kas ket elbise 4 - 12 - 935 ~ 
müıadif Çartamba günü ıaat 15 de açık eksiltme şuretile s•W' 
nacaktır. 

lıteklilerin bili.bedel p.rtnam eleri almak ve nümunderi ıö 
l. il'"}. h .. k '•t • • d . 1 .. tl• 

":8 n er gun ve e sı. me ıçm e tayın o unan gün \'f> ı•p S 
% 7,5 muvakkat güvenme parala rile birlikte KabataıJa Alfdl 
tım Komisyonuna miiracaatla.rı. (7314) 

de, mü.,terek olan (ğ = v) dola
yısiyle daima birbirlerinin yerini 
tutarak herhangi bir obje veya !Ü r 

Naha VekAleti 
Şose ve Köprüler 

jenin kendisini temsil ederler. [tJ 
Bir de son kelimede vokaller in 
celmiştir. 

Göriilüyor ki {arka) kelimesi ne 
ise (ıarba) kelimesi de odur. Ba· 
tıp kaybolmak manasına olan 
(gark), karanlığın srfatı olan 
(kara), arkada kalmak manasına 
olan (ıeri) sözlerinin, hep güne · 
şin kaybolma vaziyetinden çıkmış 
olduğu anla§ılryor. 

Not: 4 -Türk (P.bahley) den 
çıkan gün~~e bakarak ve (sabah-

KAŞE 

NeokalnıinB 
Grip· Nevralji· Baş ve Diş ağrıları. Artrltlzm - Romatfırı'' 

1' 
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X :9 Yahut Dek.ster, enelce müthis bir haydut olup bilahare ıslahı hal etmiş olan ~1işelden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Ncvyorkta bulunan , e 
:Ünyanın en zengin adamlarından birl olan Prens Abdullahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X :9 daha fazla izahat almak için kendisini bul • 
Uğu bir sırada Maroninin adamları Mişel öldürüyorlar. Ve kız kardeşi Şilayı öldürmek için de tertibat alıyorlar. 

X :9 Buna mani olmak için rchtım boyu serserilerinden sarışın Liri kıyafetine giriyor ve Maron inin adamları kendisini şef Maroniye takdim ediyorlar. 
Maroni kendisine işin ehemmiyetini ve bunun tarihte en büyük hırsızlık olacağını söylüyor. Sarışın Liri, yahut hakiki ismile X :9 bu işi yapmayı kabul ediyor. 

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

Lise hazırlık sınıfı .............. , ......... 
YAZI, HESAP Muntazam bir tahsil takip etmeksizin Lise sınıf bitirme ve ol . 

Runluk ıınavlar:ma hariçten girecek gençleri bu sınavlara hazırla . 
llıak üzere (Yuca Ülkü) Liseıinde bir (Hazırlık Sınıfı) açılmıştır 

Öğrem saatleri, it sahiplet>'?.in de bu öğremleri takip etmeleri
ile müsaade edecek şekilde tespit olunmuştur. 

Öfretmenler en kuvvetli Lise öğretmenleridir. 
. Kayıt ve kabul §artlarını öğ-:enmek, kayıt olunmak için her gü:ı 
(15,30) dan ıonra Yuca Ülkü Liaesi muam~lit bürosuna başvura!-1\

litler. 

Muhasebe, tekelr ve amele 
lflerlnlz için en mUtekAmll 
maklnaları ve en asrı usul
lerle tekllf eden : 

ZİYAEDDiN SAİD 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve
ril mit MAVi JiLET biçak
larını ku ilanı nlZ. 

Öğremlere Birincikanunun be tinci Pertembe günü başlanacak trr . ....__ - ~~~~~-~~~-~~~---'-

Malı.ye VekaA letı• nden·e •~ı-=ıııc::rııı:r~""ı=:=m1111'':ı==ı=:111'""1:1 ....... m-''lh"'-·=-u·-• 
•. Eski Gümüı Mecidiye ve aksamının 1--Şubat- 936 tarihinden Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler dağıtan 

.,._.._ dC c:::w 11111 111ıiliiifuııı11ıııı nııı lı"ııııııııı ımHıı ıııııı.ıııı ıııııııını1ııı1111111 llllflllmuı11~-

llıharen her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullandamı- T 
)'cağı ve bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat ya- Qrk Maarif C emiyetinin

1 
1
1 

,.dacağı 2257 No.lı kanun mucibince ilan edilmitti. ~ 
Müddeti hitamına az bir zaman kalmıı olmasına mebni halkı- Bu·· yu·· k E'1ya Pı· yangosu 

~•ıın elinde mevcut bulunan eıki gümüt paralann gerek vergi borç- "'l{ ,-,-
arına tediye edilmek ve gerekıe ili.n olunan fiatler üzerinden teb- 8/12 / 985 d kili g 

dit ettirilmek için Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilin olu- • e çe yor. (J 

nu •. D~~i~t demiryolJarından: (
7627

) . ,~ikramiye: 15400 Lirau 
D. D. - 84 numaralı Gidiş - Dönüş yolcu tarifesinin Birincika- ı~~Blr bilet bir llradır. Btlttın piyango satıcılarında bulunur. 5264~' 

11lln 935 sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti Mart 936 ıonuna ka- JI Jf 
dar ve y . ti ] "ç y daha uzatılmıştır (3534) (7625) 1 :.&,..a:a:c:nıw .... a•-•••ızz,.. :ıırr:ı:ı.ı.-zı..-zııa .... &=illıııııı'ı'ıı:ıııı ııııııu,nıı,,11111111ııan, uııı111111,1111•1•ıı'ın:ııııı11ııııı"nııııııııı ııuııı""ı ııııııu11111ıuıımııı1"1111ıı111,,\'ı'ınıııınn11,ı,ı.ııııımıııı1111,1Hııı1111111111111""""'11naıı111~ "' a nı şar ar a u a • 1 ...,,ıt111ıMıı111uıMıllıııınınıııııııııı"ıııııııııııııııı111111ıııoı1111111111ıınım111111ııııııını11411111ııııınııııu111;ıt1111-....ı-11ıııı ııııuııııı mıııuıııwm uıııınıııı •ııııı~ı 1111111111 ıııı ııumııı ııııııuııııııı 11111111111 .. ııııwıuıııı ııııı111u1ııııııııı1111111ıııııııııo11 ., 
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ğındaki meyhanenin küllerine karışıp 
gidecekti. Oy le değil mi arkadaşlar 1 
dedi. 

Herkes kahkaha ile güldü. Hücum i 
etmeden evvel eğlenmek istiyorlar -
dr. 

Pardayan: 

- Gerçi benim derim pişmiyecek 1 
kadar kalınsa da sizin nazik suratınız, 
eğer aldanmıyorsam, kolaylıkla baş • 
landı. Az daha seni bir alabalık gibi 
kızgın zeytinyağında kızartıyordum. 

Zanedersem pullarından birkaç tane
!İni de tavada düşürdün cevabım ver. 
di. 

Mojiron kudurmuşçasına bir ha • 
reketle atım ileri sürerek: 

- Hücum ediniz! diye haykırdı. 
Fakat Damvilin bir işareti üzeri

nt durdu. Marşal da söz söylemek Is. 
tiyordu. 

- Arkadaşlar, aslan kılığına bü • 
rünmüş bir eşekle uğraşacağrmrzı gör 
JllÜyor mu.•rnnuz. Hırsrz herif, süslü 
elbise giymek için konağımdaki dolap. 
Jarı karıştırmış, dedi. 

Pardayan: 
- Ah Monsenyör, eğleniyorsunuz. 

Eş~k siz ve aslan benim. İspatı da 
şu ki, evinizde elime geçirecek bir el
diven bulamadım. Bütün buldwla -
rım nallardan ibaretti ve benim pen. 
çeme gelmiyorlardı. Bununla beraber 
ahırdaki bütün eldivenlerinizi ve haL 
U kapıda çivide bulanan eldiveni bi
le teker teker tecrübe ettim cevabım 
verdi. 

Damvil: 
- Sefil köpek! diye bağırdı. 
- Şimdi görtirüz, aslanmı, eşek 

mi, k8pek mi? 
- Kırbaçla kuru kemik vücudunu 

parçalıyacağım. 

- Bak, ben silahının krlrç olduğu. 
nu sanıyordum. Demek ki bir uşak 
gibi kırbaç taşıyorsun ha? 

Danjunun muhafız kumandanı bir 
kere daha: 

- Mösyö, kılıcınızı teslim ediniz. 
Kral namına kılıcınm istiyorum, de
di. 

Pardayan: , 
- Kalbine mi, karnına mı? Sen seç r 

diye homurdandı. 
Damvil: 
Herifin işini bitirelim. diye ha • 

ğırdı. 

Bu hal çok kısa bir zaman sürmüş
tü. Şunu da söy1iyeliın ki her baka • 

retin fırlatıhşrnda atlılar bir adım 
daha ilerliyor ve Par dayanın etrafın. 
daki yarım daire gittikçe ufalıyordu. 

Pardayan ise, arkası kapıya dönük 
olarak ayakta duruyordu. Damvilin 
son kumandası üzerine süvariler büs
bütün ilerlediler. 

Hepsinin elinde birer kılıç vardı. 
Bu yarım dairenin gerisinde gağ 

ve solda sokak ahali ile dolmuştu. 
Boruların uzaktan akseden sesle • 

ri, ça.n ve top gürültüleri ile heyecana 
gelerek sokağa fırlayan halk, ne olup 
bittiğini görmek istiyor ve pencereler. 
den yüzlerce seyirci sarkıyordu. 

Bir adam: 
- Bunu tutacaklar! diye bağırr • 

yordu. 
Dük Danjunun maiyetindeki genç.. 

terden birisinin metresi olan bir ka -
dın: 

- Diri veya ölü olarak ... diyordu. 
Bir evin yedinci kat pencerelerin • 

den bf rinde tünekliyen bir çapkın: 
- Krbıyıkh lçin şenlik yapmayın! 

diye eğleniyordu. 

PARDAYANLAR 

raklı bölük ve daha sonra önde iki sL 
ra. atlı borozancdar bulunduğu halde 
Kossenin kumandasındaki kralın mu. 
hafız alayı geliyordu. Hemen biraz ar
kada yaldızlı kostümlü ve her biri 
dev cü.seeli bir Isviçreli tarafından 
tutulan on iki at koşulu muhteşem bir 
arabanın içinde kral dokuzuncu Şart, 
yüzü ba1mumu gibi sarı olarak görün. 
dü. 

Kral, adet olduğu üzere, siyah el -
bise giyinerek, yaşasm ! seslerile or . 

tahğı çınlatan halka korku ve endişe 
ile bakıyordu. 

Ayni arabada ve kralrl\ oturduğu 
yerin solunda Hanri dö Bearn bulu ~ 
nuyordu. 

Hügno kralı, erkeklere iltifath işa. 
retlerde bulunuyor, kadınlara gülüm . 

siyor, kısaca içini oyan gizli bir kor_ 
kuyu bu suretle saklamağa muvaffak 
oluyordu. 

- Yaşasın kral! Yaşa.sın kral! •. 
Bu sevinçli ses göklere kadar yük

seliyor kollar kımıldıyor, şapkalar ha
vada sallanıyordu. 

Kralın arabasının gerisinden da _ 
ha az muhteşem bir araba geliyordu 
ki bunun içinde de Katerin dö Mediçi 
ile Navar kraliçesi bulunuyordu. Ka-
terin çok sevinçli idi. Hem Jan Dalb
reye gülümsüyor hem de ahaliyi se _ 
Iamlıyordu. 

Bu neşe tabii avını yakabyan bir 
örümceğin sevincine benziyordu. 

Bazan vahşice bir gülümseyiş ih -
tiyar kraliçenin yüzünde parlayıp sö
nüyor ve o vakit, ,!anın ellerini tutup 
Hnki onun tekrar kaçmasından kor -
lcuyormuş \'eyahut yamnda bulundu -
ğuna daha iyi jnanmak içinmiş gibi 
sıkıyordu. 

Jan Dalbre ise sessiz bir halde, oğ
lunu düşünüyordu. Her ne olursa ol -
sun, Margarit dö Fransla edenen of-
lu için saltanat ve saadetin daha uzun 
müddet devam edeceğine emindi. Be· 
lirsiz surette bir tehlike korkusu onu 
üzmiyor değildi. Fakat kararından 
dönmemek huyunda olduğu gibi gu -
ruru'nu ve azametini muhafaza ediyor 
ve etrafmda ise ahali şiddetle kraliçe 
katerini alkışlıyordu. 

Birisi: 
- Yaşasın protestan kraliçesi! di

ye bağırdı. 
Bu tabir hemen kabul olunarak giz 

li bir tehdidi taşıyan bir şive ile hay • 
kmlmağa başlanıldı. 

Bu sırada, alay da ilerliyordu. Bu 
iki arabanın arkasında sakin ,.e soğuk 
tavırh Kolinyi, solunda Dük Dolanson 
bulunan Danju ve sonra, atını sağa ,.e 
sola oynatarak alkışlara gülümseme i. 
le karşılık veren Dük dö Giz geliyordu. 
Ronların gerisinden nedimelerin ara. 
baları, sonra prenslerle senyörlerden 
mürekkep bir kafile, Dük Dö Nenr, 
Dük Dö Mal, Dük dö DamviJ, Mösyö 

Dö Gondi, mösyö dö Monponsyer, mös 
yö dö•Roy:ın, Mösyö dö Laruşfokold, 
biribirine karışan katolik ve protestan 
senyörleri, jantiyomlar, papazlar pes
koposla r, askerler, piyadeler, sii,·arl.. 
ler geliyordu. Bu tuhaf bir rüya dü • 

şünülmesi imkansız bir toplantı, muh· 
te~em bir manzara idi. 

İskemlesinin üstünde duran Par • 
dayan bunu gülümsüyerek seyredi • 
yordu. 

-lşte Hügnolar da geldiler. Fa • 
kat me.:;e1e bu kadar değil .. Acaba 
nasıl ızidecekler? diye mınldandı. 



B 

:nı - Kraliçe dehşet içinde kaldı. 

:na - .Jorj halkın gösterileri önünde gemiyi :;a. 
hile kadar götürdü. · 
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Jhtiynr tilki, bu işte Katerinin bir 
dalaveresi bulunduğunu sezer gibi ol 
muştu. Bununla beraber. bu manzara 
onun pek ziyade hoşuna gidiyor, eğle. 
niyordu. Katunun şarabının yardımi. 
le kendini göstermekteki zararı unut. 
mu tu. 
Birdenbire ötede beride dolaşan bakı. 
sı kendisine bakan bir çift gözle kar
şılaştı. 

Pardayan bir küfür savurarak: 
- Marşal dö Damvil ! dedi. 

Ayni zamanda tatlı gülümseyişi \'e 
kahramanca tanile 1\farşali seliim • 
ladı. Damvil şiddetli bir ürpermeye 
uğrıyarak atını durdurup konağının 
mahzeninde öldüğünü sanarak cese _ 
dini Sen Nehrine atmaları i~in emir 
Yerdiği Pardayana gözlerini dikti. 

Olmüş sandığı bu adam sağ ola -
rak karşısında duruyordu. 

Bu ırada ihtiyar kurt: 
- Oh. oh, .. Eğlence tamam oldu. 

Bütün katillerim bana bakıyol'lnr. 
Haydi bakalım baba Pardayan, top -
lan! diye mırıldandı. 
Gülümseyişlerini ve seliımlarını art_ 

tırdı. 

llaikkaten üç dört atlı da Damvi . 
lin yanında durmuşlardı. • 

Bunlardan birisi: 
- l\leyhanade kebap ettiğimiz a . 

dam! diye bağırdı. 
Öbürü: 

- Şö,·alye dö Pardayanla beraber 
kavrularak ölen ihtiyar domuz, de • 
di. 

- Ölmüş, lfebap edilmiş, kavrulmu~ 
olan bu herif işte gene karŞımızda sağ 
elirak daruyor. 

DUk Danjunun maiyeti olan bu SÜ· 

ftriler, Kel üs, Sen Megren ve 1\foröver 
idiler. Şimdi bunlar, ölmüş sandık • 

l,u·ı adamı hayretle ~t>yrediyorlardı. 

Bu sırada kendisine dikilen bakış .. 
l:ırdan istifini bozmıyan Pardayan 
kendi kendisine bu rastlayı~ın fena 
bir şekilde sona ereceğini söylüyoı·du. 

llalkı1' arasına karışarak gözden 
kaybolmak i~in i.:-;kemleden inmek is
tedi: 

- l\tfü;yöler, bana pek fazla bakı .. 
yorsunuz. Büyük hürmetiniz yüzümü 
kızartacak, dedi. 

Fakat etrafındaki halk o kadar sr. 
kışmıştı ki iskemlede kımıldanmadan 
durmaktan ha~ka bir şey yapamadı. 

llütiin hunlar birka<: saniye sür .. 
miiştü. 

Pardayan, ho~ yere iskemleden in. 
meğe çalı~tığı sırada Dük Danju ve 
geriye dönerek jantiyomlannın bir. 
~oklarının durduğunu gördü. Kelüsü 
yanına çağırdı. Kelüs ona meseleyi 
kı aca anlatınca ,·eliaht muhafız ku. 
mandanına bir i;;arette bulundu. 

Bu hareketler. ne kadar çabuk ge. 
çer. e geçsin Pardayanın gözünden 
kaçmamıştı. 

Yanındakileri ha)'J'ette bırakarak 

yiiksek sesle: 

- İşler fona ~a~ıyor ! dedi. 
Şunu da söyliyelim ki, yalnız is .. 

kem il-ye çıkan Pardayan değildi. Bu. 
nun ~olunda bulunan bir masanın ü. 
zerine yedi sekiz seyirci ~ıkmıştı. Da
ha bir çok iskemleler de ''ardı. Parda.. 
yan, aklına gelen son çareye ba~rur .. 
du. Lkemlesinin muvazenesini boza .. 
rak yere düşürdü. Halkın hiddetini o. 
nun kılığı ve helinde asılı kocaman kı. 
lıcı yatıştırmağa kafi gelmişti . 

J~akin bu kalabalık arasından çık • 
nrnk ve hemen gözden kaybolmak ta • 
zımgeliyordu. Çünkü Pardayan Diik 
Danjunun muhafız kuynandanına 

:n2 - Tam Yak tında Jorj motörü hareket ettirdi. 
Ye kraliçenin gen:isini sürüklemeğe başladı. 

31-l - Kraliçe: - Ne L-.tersen iste! Hayatımı :-;en 
kurtardın! dedi. 
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kendisine dair bazı emirler ,·erdiğine 
emin idi, Onun için d,irseklerile ahali. 
yi itip kakarak kendisine yol, ac;mağa 

başladı. 

Bu anda halk açılacak yerde şid • 
detle geriye doğru gitmeğe başladı. 

Pardayan sürüklenmemek için ö • 
nünde durduğu eyin tokmağrnı . ya -
kaladı. 

.Acaba ne oluyordu. 
Kral alayının bir ksımınrn geri dön. 

düğünü ve yirmi kadar atlının hızla, 
kadınların bağrışlarına, ahalinin kü -
fül'lerine aldırış etmiyerek koşmakta 
olduğu görüldü. 

Herkes kaçışmağa ba~ladı. 
Hala kapı tokmağını elinden bırak 

mıyan Pardayan sebebini anlamadan 
ahalinin bu kaçı~ına bakakaldı. ~iha -
yet yapayalnız bulunduğunu gördü. 

O vakit tokmağı bırakarak geri dön -
dü. Şiddetle bıraktığı tokmak, kapıya 
mıhlı yurnl'lak demire çarparak e,·in 
içinde boğuk bir uğultu hasıl etti. 

Pardayan geri dönünce alıklaştı. 

I\endini büyük bir yarım daire içinde 
gördü. Bu yarım dairenin kutrunu RO. 

kağın evleri, çevresini de bir sıra üze. 
rine dizili duran sü,·ariler teşkil edi -
:rorlardı. Orta yt.>rde ise. uzun boylu, 
siyah sakallı, ert bakışlı bfr adam. 
kral orduları başkumandanı Dük dö 
l>amvil Monsenyör Hanri Monmoran. 
si duruyordu. 

Bunun yanındaki kötü kötü gülen 
ve Pardayanan dik dik bakan adam i. 
se, l\farşali karşılamağa koşmak için 
atına binerek alaya karıpn Vikont 
Ortes Daspermondu. Sağ tarafta Mo. 
röver ,.e Sen l\legren sol tarafta Ke . 
Jüsle Mojiron duruyorlardı. Bunlarrn 
arası ise' Dük Danjunun emri le oniarı 

takip t>den süvarilt•r tarafından dol .. 
duru im uştu. 

Parclayan doğruldu. Zayıf ,.e uzun 
\'Ücudu daha uzamış gürünü_yordu. 
Gözleri bu adamlara döndü. Ökçeleri 
sol elini kalçasına dayayıp ~ağ eli'• 
ve b~u-.ıkları hitişmi~ olduğu halde 
de şapkasını çıkararak bu adamları 

sehlmladıktan sonra tekrar gitti. \ 'e 
sert, gür bir sesle: 

- Merhaba katiller! dedi. 
Süvarilerin sırnsmda vahşi lıir mı. 

nltr gezindi. Yalnız Damvil metane • 
tini muhafaza etmişti. İçlerinden bi • 
rinin yaptığı bir işaret üzerine hep • 
si sustular. Bu adam Dük Danjunun 
muhafız kumandanı idi. 

- Kılıcınızı teslim ediniz mö...,.yö 
dö Pardayan dedi. 

- Ama yaptın ha! l{endini Serho. 
sın yerine koyarak liif söylüyorsun. 
Ben de kendimi Leonidas farzederek 
cevap vereceğim. :Mademki kılıcımı 

istiyorsun, gel de al! 
• Ayni zamanda kılıcını çekerek bir 
saniye kadar başının üzerinde tuttuk· 
tan sonra ucunu çizmesinin burnuna 
dayayıp biraz eğildi. Sonra doğrula -
rnk kollarını göğsünün üzerinde ka. 
,·uşturdu. 

Bu anda aklından ~unlar geçiyor• 
du: 

- Ancak :Monfokan ,·eya Grev 
meydanında asılmak için çıkabilece • 
ğim hir zindanda çürümektense bu -
rada. ölmek ve bu kepaze herifler• 
cesaretin ne dernek olduğunu göster • 
mek daha iyidir. 

Bu sırada ?tlojiron söze karışa • 
rak: 

- Mö~yö o kadar çabuk pişmiyor. 
derisi de ateşe pek dayanıklıdır. E -
~er öyle olma.saydı 'l'roanderi soka .. 


