
Ereğli 
sosyetesinin 

rnür ocakları ..,., ................. ...... 
i;t .. &•k (Fazm I ne#lü) 

Musolini 

Ekmek 
Yirmi para daha 

ueuzlıyae&k 

Sene:'- Sa11: 1409 

okuyor 
Diyor ki~-------------------------------------= 
''Ne muhasara, ne de ittifaklar 
e kadar çok olursa olsun bizi 
edeflmlzden döndOrmıvecektlr 

vaziyette sulh yerine petrola ambargo f San Marino 
işi konuıulmaya baılandı , k .. " Qk mh 

1 • • b b d d•ld•IBu wÇ cu ur • ssı yıne om ar ıman e 1 l ,yetclk bizimi• haıa 
Amerlkalı doktorlar Dessl harb halinde ımı• 

DflnJ&Dm küçücük bir cumhu· 
bornbardımanınL protesto ri,..ti olan San Marino dnletİJ'1't 
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HABER - J\kıam postası 

MISIRDA: Dış bakanları sulh işini görüşecekleri yerde 
Kargaşahk Petr7>ıa a,.;ba;gQ-"ko-n~imasın~-gg;üştüle.=-

~~w~e~g~~~~~ı Sebep : Musolininın nutku 
ingiliz subayı Habeş İ§ini sulhan bitirmek i- Musolini diyor ki: .. _ sabah İngiliz ve Fransız büyük el-

yaraıandı çin harcanan emek bir kere daha ................................................ çilerini kabul etmittir. Bu konu~-
60 nümayişçi tevkif bo§a gitmif, i§ler gene karışmış · Ne muhasara, ne de ittifaklar malara büyük bir ehemmiyet ve. 

edildi tır. ne kadar çok olursa olsun bizi rilmektedir. Konuşmalar, vazi . 
Kahiredeki İngiliz yüksek ko· Pariste buluşan İngiliz ve Fran- hedefimizden döndüremiyecek- yetteki gerginliğin biraz hafifle-

miıerliği önünde 1000 kadar Mı· sız Dıt Bakanları, sadece ıulh işi- tir. miş olduğunun delili olarak te . 
sırlı yeniden nümayİfe baılamıı· ni görüşeceklerken birden petrol İtalya bunlara kartı en tid- lakki edilmektedir. 
lardır. ambargosu itini konuımaia bat · detli bir surette mukabeleye Laval de, ltalyan büyük elçisi 

Bunlar İngiliz dıt bakanının lamıtlardır. kat'iyyen azmetmiştir. Çerutti'yi kabul etmiştir. 
yeni verdiği söylevde Mısıra ait Konuşmaların sonunda neıre • ·;c-~;~·ı;~·~ı··b;;~;.kt;;.7 ... Ö .. it.~İy; Petrola konacak ambargoyu 
olan kısımdan tehevvüre gelmiı· dilen tebliğde, Franaa ile lngilte- hangi devlet er kabul etti 
}erdir. re arasında tam bir görüt birliği ki, doğu Afrikasının genİf mınta- Mançester Gardiyan gazetesi -

kalarındaki üstünlük hakkı elli · d Ek Kalabalık semtlerde halk ile olduğu ilan edilmittir. nın yaz ığına göre sperler Ko-
Bütün bu karı•ıklıg"' a sebep Mu- seneden beri tanınmıştır. Gene 0 miteıine gelen malumat, zecri 

zabıta arasında çarpıtmalar ol · ır l ) k' h dd ı d h 
solininin İtalyan Meclisini açar . ta ya 1 am ma e er en ma · tedbirlerin, Milletler Cemiyetin . 

muı, altı polis yaralanmııtır. d 
lngiJtereye kartı olan bu hare. ken verdiği bir aöylevdir. rum ur. de ô.za olan devletlerin mandası, 

Musollnlnln nutku " 12 kanunuevvelde ilan edile · himayesi ve müstemleke idaresi 
ketin gelecek hafta içinde daha k ı ı b ' Musolini ezcümle demiıtir ki: ce 0 an petro am argosu, meş · altında bulunan bütün yerlerde 
genişlemesi bekleniyor. t' I d ... b'I k "- Eksperler arasındaki gö - um ne ıce er ogura 1 ece ve va- tatbik sahasına konulmuş olduğu-

Nümayi•çilerin çogu"' talebedir. · · k h" ı · k b' h" 
ır rüımeler, siyasal müzakerelr ol - zıyetı pe va ım eştırece ır a - dur. balyaya petrol, kömüt, demi,· 

Yeniden karıııklıklar çıkmasın - d' d. 
madığı gibi siyasal müzakereler ıse ır. ve çelik ihracat ambargosu koy . 

dan korkan zabıta, Kahireye gi · "N h d · 'f ki ba!lasa hile müspet bir neticeye e mu asara, ne e ıttı a ar, mak hususunda yapılan teklifi Çe 
den bütün yolları tutmuttur. k d k I 1 b' · h 

varacağı meçhuldür. ltalyayı, as- ne a ar ço 0 ursa 0 sun 121 e- koslovakya ve Türkiye hükUınet-
Son gelen bir haber de ıu yol- d f' · d d" d" · kt' gari taleplerini bildirmeğe davet e ımız en on uremıyece ır. leri de kabul etmiıtir. 

dadır: Polis erkanından üç lngiliz t 1 b nI k 'dd ı· ettiler. Bu talep lüzumsuzdur. Zi. ta Y~ u ara artı en ! 1 et 1 Bu ambargo, timdilik on iki hü-
subayı da yaralanmıf, altmıı nü- l b• tt k b 1 ra talya, bu asgari metalihatmı ır sure e mu a e eye azmet · kumet tarafından kabul edilmiı 
mayişçi tevkif edilmiştir. • t" 

teşrinievvel ayı içinde bildirmit . mıt ır.,, oluyor. 
Deyli Herald diplomat t. ltalya petrol ambargosuna M 

1 1 -uharrlrl diyor ki • ır... usoı n ma~IQp olacak 111 
• ı,11rak edecek devletlerle 111 

Son Mısır hadiseleri üzerine "Adaletin ifrat halinde tatbiki mUnasebab kesecek İngiliz ilimlerinden Profesör 
büyük bir makale yazan Deyli gayreti, adaletsizliğe müncer o · Londra, 7 (A. A.) - Deyli He- Cilbert Murrey, beynelmilel va . 
Herald gazetesi diplomat muhabi- lur. Mevzuubahis olan ihtilaflar, raldm yazdığına göre, Musolini, ziyet üzerine verdiği bir söylev .' 
ri "\V. N. Ewer bilhassa bugünkü diğer devletlerin harpten ve hat- Habetistana iherhangi bir toprak de, "Muıolininin mğalup olması 
İngiliz dı§ bakanının 1923 Mısır ta Milletler Cemiyetinin tesisin - parçasınıın terkine muhalif oldu . gerektir.,, diye batlıyan sözlerine 
kanunu esasisinin iadesi aleyhine den sonra kuvvet istimali suretiy. ğunu ve HaheJlerle herhangi bir şöyle devam etmittir: 
vermiı olduğu söylevi tenkit ede- ]e halletmiı oldukları ve tamamen mübadele veya al!JVerit yapmayı "Eğer 'bunu, ltalyaya petrol 
rek bunun "Himalaya cesametin- müstemlekeye ait bir anlatmaz - reddettiğini Fransa lhükUnıetine tedarikitmı ikeamek ıuretiyle 
de kırılmıı bir pot,, olduğunu söy- h'ktır. Milletler Cemiyeti ceza J(a. bildirmittir. yapabiliraeniz, hemen ve elbirli . 
lüyor ve Lord Allenbi'nin 1922 fU· nunu, şimdiye kadar en zor ve en Ayni zamanda, ltalY.a, petrol ğiyle yapınız. Böylece harbı dur
batının 28 inde söylediği sözü ha· vahim ahvalde dahi tatbik edil • ambargosuna ittirak edecek dev • duracaksınız. Bununla ileride mi· 
tırlatıyor. memiıtir. Jetlere de her türlü diplomatik sakları bozmanın ve Milletler Ce-

Lord Al\enbi !öyle demi tiı '!Bu c:.z-. 'kaı:nana. ilk defa ola. münasebatı keuaek tehdidini a&· miyetine meydan okumanın emin 
'fM~Il', hukuku hükümraniye rak ltalyaya tatbik edilmekte<lir. vurmaktadrr. ''t 1 r. bir-vaziyet olmadığım harpçılara 

sahip müstakil bir devlet olarak i- O İtalya ki, yegane hatası kölele- Bununla beraber, Musolini, dün anlatml! olursunuz.,, 

lan edilmiştir.,, D • • b b d d•ıd• 
lngilizmuharriri diyor ki: essı yıne om ar ıman e 1 1 
"1923 kanunu esasisinin kabili . . 

tatbik olmadığım iddia etmek doğ Amerikan hastahanesi doktorlan ltalyanın bu hareketini 
ru d~ğ.ildi. Ta'? ~ersine, bs kanu~~ dünya efkanumumlyesine bildiriyor Ve protesto ediyorlar 

::~E~~~:~:::::d:e:":::: ltalqanlar şehri bombardıman 
~:ı~;:. eden ıey kanunu esasi de- etmediklerini söqlüyorlar 

Mısırda, her iki tarafın da, Habeı _ ltalyan harbi hakkın- Diğer taraftan Haheılerin de "Amerika Kızılhaç teıkilitı 
Lord Allenhinin sözlerini tam ma- da son gelen haberler, hemen mun- taarruza hazırlandıkları haberleri Dessie hastanesi doktorları, dün
nasiyle icra etmek hususunda bir hasıran İtalyan tayyarelerinin kor- gelmeğe baılamııtır. Habeılerin ya efkarı umumiyesine bildirirler 
anlaşmaya varamamalarıdır. kunç faaliyetlerine dairdir. Ev . kütle halinde İtalyan hatlarına ki, ltalyanlar üç bombardıman 

Her iki taraf da tam bir tedbir velki gün feci bir tekilde bombar . doğru ilerlemeleri, Makalle cep- tayyare filosu ile Deasie ıehri üze· 
ve sükunetle hareket edememiı- dıman edilen Dessi tehri dün ye - besinde ileri karakollar üzerinde rinde uçmuılar, takriben bir saa~ 
lerdir. Fakat bu yanlışların eu niden ombardıman edilmittir. Ci - ve Dobre ile Takkaze geçidi civa· müddet zarfında ve yalnız patla· 
büyüğü İngiltere hük\ımetlerinde cigamn da bombardıman edildiği rında vuku bulan çarpıımalar, 1- yıcı bombalar değil, fakat ayni za. 
olmuştur. lngiltere hükumetleri söylenmektedir. talyanlarca Haheılerin geniş ölçü- manda yangın çıkarıcı bombalar 
her hangi serbest kanunu esasi al- Evvelki günkü bombardıman- de harekete giritmek istediklerine ve hava torpilleri de atmıılardır. 
tında Mısırdaki Vef d partisinin da zaten yarı harap bir hale gelen bir delil sayılmaktadır. İlk patlayıcı ve yangın çıkarıcı 
iktidar mevkiine geçeceği ve her Dessiye dün de elliden fazla bom- Takkaze geçidi Tana ve Semieıı bombalar, münhasıran, arsıulusal 
hangi anlatmanın Vefd partisi li- ha atılmıştır. mıntakaları arasındaki yegane ge- işaretleri çok uzaktan görülebilir 
derleriyle yapılması lazım geldiği Esasen ltalyanlar bütün cephe- çittir. Kızılhaç hastahanelerine atılmıı-
hakikatiyle karıılaşmaktan daima lerde hava taarruzlarına giritmiş Deesln1n bombardımana fena tır. içinde hastalar ve yaralılar bu-
kaçmmışlardır. Buna mükabii bulunmaktadırlar. Bu hücumlar, teeırler uyandırdı lunan Taffarimakonnen hastaha-

t. ti 1 V fdl · d" Açık bir •ehir oldu:rn ileri sü- · d d ... d do"' 5 par ızan gayre er e e erı u- yakında İtalyanların büyük bir ta- ır e.- nesıne e ogru an gruya 
il ... J k b" I 1 rülen Dessinin bombardıman edil- h ha ] C h" "l ti ş rmege ça ışara ır an aıma e · arruza geçecklerine bir itaret sa· om atı mıştır. erra ı a e e· 

de etmeğe uğraşılmıştır ki bu haJis yılıyor. mesi bütün dünyada derin akisler rin bulunduğu salon ile iki hula 
deliliktir. Yalnız bir ıey yahut uyandırmıtlır. Kurbanları ilk ve· koğuıu tamamen yanmıştır. Bat· 
bir diğer ıey yapılabilir. İki şey yeniden koyuyoruz: rilen miktardan daha fazla oldu· hemşire Bayan Havig ağır surette 
birden yapılamaz.,, "Mmrdaki hacliıelere gelince: ğu anlaşılan bu bombardıman ne- yaralıdır. 2 numaralı seyyar has-

İngiliz muharriri yazısının so- Habeıiıta"ndaki clunım Jolayııiyle ticesinde 80 kiti ölmüttür. Yara- tahanesiyle hastahaneden 200 
nunda İngiliz dış hakanını evvel- bazı Mıaırlılar lngilterenin Mııır· hlar iıe 200 kiıiden fazladır ve metre ilerde bulunan Dr. Da11iu
ce kırdığı potu tamire davet edi- da fevkalade tedbirler alacağını bunların çoğu ağır yaralıdır. sun ameliyat çadırı dahi tamamen 
yor. Ve bunu tamir cesaretini gös- ve bu auretle Mııırın bazı hakla· Amerikan hastahanesi doktor- yanmış ve harap olmuttur. Bu teb-
terdiği takdirde bu itte parlak bir rına dokunacağını zannettilJerin· ıarı protesto etti liği imza eden doktorlar tekrar e-
muvaffakiyet elde edeceğini söy· den laadiıeler çıkarmıtlarJı. Hal- Ame!'İkan Kızılhaç teıkilatının derler ki gerek sabit ve gerek sey-
lüyor. buki lngiltere Mıı r kanunu eıa- Dessideki hastahanesinde çalııan yar hastahaneler tehir haricinde 

"' • • ıisini kat'iyyen lôğvetmck iıteme- dokuz doktor mütterek bir tebliğ bulunmakta idiler ve bunların mu 
HABER - lngiliz dış bakanı · Jiği gibi eılri kanunu esaıiyi yeni- ; ıe milletler cemiyeti nezdinde 1- telif yerlerinde gayet iyi görülür 

mıı bundan iki gün evvel avam den tadil ve ihya etmeği iıtiyor. talyanların hareketini protesto et· bir tarzda konulıpuf lüzumu ka· 
aamarasmcia öünya vaziyeti üze . /ngilterenin Mııır kanunu ua.iıi- mitlerdir. Desside bulunan Avru· dar Kızılhaç ifareti mevcuttu. Dok 
nnde 1n!f!tere llük&metinin dı§ ıi- ni kaldırmak istediğine dair çı- palı ve Amerikan doktorların İm · torlar, bu hadiseyi dünya efkarı 
yasuını anlatırken Mısıra dair kan haberleri resmen tekzip ede· zuını taşıyan bu tebliğde şöyle umumiyesi karşısında protesto e· 
Mtylediği !Özleri hu münasebetle bilirim.,, deniliyor: . derler. Ve bütün hükfunetlere bil· 
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J Sü,,a.sa: 
Frensada sUktlnete 

doğru , 
Birkaç günden beri Fransada r.~ 

hit olduğumuz politika mücadel~etıl 
dün sükfınet bulur gibi oldu. Şi~a. 
münakasalardan sonra LAval lı ..... ıt . ·~~ meti Fransız parlamentosunda 1• ... 

• 1Ç ~· 
kazandı, Un·alin muyaffakıyetı ·red 
dış politika bakımından eheının1 dl 
haizdir. Bir müddet için t:ran5' tıf 
siyasal sükQnun takarrürü ıse ~" 
yolunda büyük gayretler sar~~ 
u,·alin mevkiini kunetıendl 
mahiyettedir. • 

LA valin muvaffakıyeti bir ç~, 
saslı sebeplere dayanmaktadır. JJ 1'. Ş 
ların başında hiç şüphesiz . f' il'' 
sanın bugünkü geçirdiği ıkt dif• L 
Ye mali buhran geJmeJ<t:,. ~ 
Fransız frangının zaten ~ ~ • ~ 
mekte olduğu sarsıntıyı yeni bır , 'ltt
yasal krizle arttırmağa kimse c~, ~r 
ret edememiştir. Fransız efkarıtıl, ~ır. 
mumiyesinin içeride ve dışarıda ~I 
yük bir itidal n cesaret ile har~,. "b 
eden I..avale kunetle müzahir 01 ·t, iti 
sr muhaliflerini daha ileri)·e gı ıeı 
mekten menetmiştir. .. l' ~ 

Fakat LavaJin iktidar me,·k1
:,.. it'. 

kalmasının diğer bir amili de .A"1'..,' tı 
nın bugünkü halidir. Habeş - 1 ..,~ 
ya harbinin uyandırdığı kor•;,-ı 
Uvalfn ltalyada sevilmesi ve""' 
zamanda !ngiltereye karşı cesl ... 
hareket etmesidir. Barış yolun~ 
yük gayretler sarf eden LA vali r •P" d 
srz po1itikacıları devirmekten -:t 
buhranla milli teşekküllerin te1'~ tııı 
tiği dahili karışıklığa bir de 
kriz ilAve etmekten çekinmişlerdlt· . . . " 

LA.valin parlAmentodan ka ... l' 
muvaffakıyet Jngiltereyi itf~~~" 
sevketmiştir. Uvalin aylardanoeı·~ 
şündüğü barış şartlarına Jngfl&e"' 
yanaştırın ıştır. , 

Gittikçe kuvvetleşen bir in~· 
Fransız tesanUdU karşısında 1~ 
nın nihayete kadar mukavemet ~ 

ğini zannetmiyoruz. Ve Musolfnfnlıt ~ 
çok pazarlıklardan sonra bir ant.r: \, 
-;,..., J .. &u.•:r-··-~--- ıtt ...... 14 ır.,. u.&. wı- to. 

Raif N.M~ 

dirirler ki, İtalyanlar Ame~ 
ve diğer hastahaneler üzerine,; 
tane paHayıcı ve yangın ç11'f. ı 
bomba atmıtlardır. Bu feci te-' 
hür neticesinde ölenler ve yar-;,. 
nanların miktarı 10 dan fa1J1•1 , 
Doktorlar, hak namına, hu hid1 

lere şehadet ederler.,, ~ 
Bitaraf doktorların bu teb;I 

dünya efkarı umumiyeıinde Jı il" 
olan heyecanı arttırmııtır. s~ı f. 
sa Amerikada, hastahanelerııt -; 
kılmasına, kadın ve çocukJar•11 .Jr 
melerine ıebep olan bu bonı~ 
man dolay11iyle ltalyanın h dl 
ti inaanlık bakımından ıid 
tenkit edilmektedir. f, 

Hatta ıöylendiğine göre: . t' 
rol .ambargosunun tatbik taribi 
yüzden tacil edilecektir. 

ltalyenlar Desal ••"""'~ 
bombardıman etmedlkl•l'I'"" 

allylUyorlar .J.. 
ltalyanlar iıe bütün bu b~ 

tehadetlere rağmen Deaai ıe J.I... 
bombardıman edilmediğini, • f 
rikan hastahanesi hakkınd•Jıiıl 
berlerin ise tamamiyle yalaıı 01,ı' 
ğunu iddia etmektedirler! 0 11.1 
göre, İtalyan tayyareleri De•~ 
varındaki Habeı ordusunu 
hardıman etmitlerdir. ·ti 

ltalyanların son tebliği i•e 
1s/ 

lediklerini bildirmektedir. s:J": 
liğe göre İtalyanların Erit~e "i,Jıi' 
duıu T embien'in merkezı 
Abdiyi i~gal etmiıtir. 

t 8 bin deve zıncf rll .,t 
Asmara, 7 (A.A.) - Jtalf' df' 

kumeti tarafından Arabi•~ll 
satın alınan 18 bin deve 1tf ti"I 
ye doğru fasıl asız bir"'kol b• ~ 
yol almaktadırlar. Bunlafll'' tef". 
reıal Badoğlionun yakr.ıdta 1'1.:."f 
etmek fikrinde bulundul'1 -pl'f 
fız kollarının nakliyatuıd" 
nılacağı sanılmaktadır. 
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~~-: 
,.. <Saıatasaray 
,.Oneş davaso 
'-~ laaıüpçü zihniyeti ta§ı · 
'1&~ çok uzağım •.• Kulüplerde 
~'ancak ıudur: Alh ıene 

1 ' etle Galatasarayda oku • 
d dt Talebeyken herkeı gibi ben 

di ~ara giderdim. Tabii, ken
~ebimin formasını tafıyan 
~ il galebe çalmumı temen · 
~ edtrdim. Ben de zamanunın 
~~ gibi meıin top arka -

• ~llı..ı. bizzat kotmaktan zevk a-

~di bili. ara sıra, mühim 
f• ~ ltrda. bulunuyorum. Fakat, 
' 'lllı ~raylı Aslan Nihat nasıl 

~tt f _.ka.datnn ve doıtumsa, F e
~t bahçeli Zeki de, öylece eski 

' dır &tnıt aTkadatım ve ahbabım
%... ~lğı yukarı her kulüpten 

" iti n lanıdığnn, sevdiğim kim . 
t• i~lt~ •ar. Takımlar kartı kar§ıya 

~ dığj •akit, kimbilir, belki içim· 
~;. Socukluğumun alışkanlık his· 

' ~ l'epreıir. Fakat, tanımadığım 
'lerj ateı gibi cevval görür · 
~ lbeınnun olur, takdir ederim. 
,.~ıe.raya tefevvuk ederlerse 

l.Qıiyetle alkışlarım. 
1(. ,,. :(. 

cıı~buki, son zamanlarda spor· 
>t{ lle&yip bir ıekil aldı. 

~ efttep arkadatlarımı uzaktan 
)'1tı~- Yanlarına gülümsiyerek 

,,"'!'Yorum. Fa.kat onlar: 
~ ......._ Acaba Galatasaraylı mı, 

'~li ıni?" manasında şüphele
tk Yüzüme bakıyorlar. 

L töt;; b' ' . . d t 
"" '4 ır spor sıyasetı, nıce oı · 
I~ "".1 ikiye ayırmıttır. Bu ayrı · 
'hır mektebin iki kulüp yarat· 
'•L alınası tekli değildir! Ne ya· 

~~llltaıarayda kalanlar, Gü • 
'iilere bir nevi vatan haini tek· 
)~ ~ bakmak gafletini gösteri -
~' ~ilnetliler arasında iıe, ıene· 

' '~ dirsek çürüttükleri mektebe 
~ttli aleyhtar kesilenlere 
f~orum. Feyzini aldıkları 
1

'-i) f .. tabiriyle pilavını yedik · 
'ı\ llıueaaesenin kökünden bal · 
'~ltıasnıı bile istiyorlar. • 
it 111·· .. un· 

t~ Cun~tlilerin kulüplerini be· 
~l~~t'\&ın. Galatasaraylı arka -
'"'llbıla kanlı bıçaklı olmadan 
'-t-:_' da gireyim. Akf&Dl üstü 

" ~~ta.da uğranm .... dedim. 

~>l.ı..:ılerim müfrit Galata.sa -

' ~· lazdD'dı: 
~il it ••• Sen de onlara katıl .... 
~~
'il~: 
'ı~latasarayda okuyanların 
~.. ~•ı var. Oraya uğrıyaca . 
41), b· erı de gelmiyecek misin? . 
~~t •ınıf vka~qıma sordum. 

~ ~ 't:r Cüneıliymif. Açtı ağzı. 
i " '>it. du rözünü ! Daha fazla 
1~ ~~•llıaaı için f(>ylece itizar 

.,~ / > ."i 
~·~ '".,-hıı! Ben gazeteci değil 
1""' • \'a~ife icabı gidiyonmı ••. 

·ıl ~~ih ••• 
•ı ~'ti ltrfkı Ataym da, Abidin 
g1I ~J-.tı" de yerden göğe kadar 
1'bİ' '>,tl ~~. Bizde, ıporun mane· 

"!~,~tından çıktı. 
~ '-l , er terbiyeıi vermek icap 

,. 'I ~ ~~l", kulüpçülük ,ekilleriy. 
~ l~~ll eri bozmuıtur ! Çünkü, 
il ~i)~~· ''M&.§allab tetkili.tçı 

tiıtl ~l,1 d' 1 Vllr. Taraftarlan pek 
~ ~~~le Jnevkiler kazanmıtlar, 

tef'. ~ ~ llrı mevkilerin yama -
cf ~İti ...._törleri profesyonel. 

'Pff '~ ~r~n-... 
~- ilctıaadi, siyaset ve nü -

l'a &1Jnnalı, hakiki bir be-

-- ·--- HABER - ~lişam postası 
wm!l!!i!ll!!!!!!!!l!le!!!~~~!!!!!'!!'~~======== 

Ecza Otobüsler kaldırılırsa 
HaliÇ sosyetesi Belediyeye 

Spor müsabakaıarın° 
da karakter terbiyesi 

esas tutulmalıdır 

depoları 
Caddelerde mağaza 
şeklinde oJmıyacak 
ve yalnız eczanelere 

hisse vermemek şartile 
işine dönecekmiş ! 

konduğu bildirilecek ve bu huıua· 
ta idare heyetinin hazırladığı ra· 

mal satacaklar 
Sağlık Bakanhiı Eczahaneler 

Müfettitliği, depolan teftit ede • 
rek yeni depolar talimatnameıi · 
nin icaplarını bildinnittir. Yeni 
talimatnamenin depolara verdiği 
müddet niaanın on betinde bite · 
cektir. Bunun için timdiden ba:ıı 
depolar bu talimatnamenin hü • 
kümlerine uyarak mağazalarım 
kapatmağa baılamıtlardır. Çünkü 
talimatnameye göre depolar ma
ğaza teklinde umumi cadde ve IO· 

kaklarda bulunamıyacaktır. 

Haliç vapurları sosyetesinin be 
lediyeye kartı vapurlara haciı 
konulmasından dolayı yaptığı pro 
testoya bf'lediyenin verdiği ceva· 
ba kartılık, sosyetenin bazı yeni 
tetebbüıler yapmak ve bu arada 
Devlet Şurasına müracaat etmek 
kararında olduğunu yazmıştık. 
Sosyete idare meclisi toplanarak 
vaziyeti bir daha mütalea etmit ve 
nihayet heyeti umumiye toplantı 
sında vaziyetin bildirilmesini ka · 
rarlattırmıttır. Verilen karara gö 
re, heyeti umumiyeye belediyece 
sosyetenin vesait ve levazımına el 

por okunacaktır. Bundan sonra 

umumi heyet takip edilecek yol 
hakkında karar venneğe davete• 
dilecektir. 

Öğrendiğimize göre idare mec· 
lisi otobüderin kaldırılması ve sos
yete kar etmedikçe belediye hisse· 

sinin alınmaması ıartiyle Haliçte 
vapur i!lelme itini tekrar deruhte 

etmeğe, daha doğrusu sosyetenin 

mevcut hukukundan istifadeye ta· 
raf tar bulunmaktadır. Depolar .yalnız han içerilerin • 

de yazıhane teklinde olacak ve 
sadece eczahanelere toptan ili.ç 
aatııları yapacaklardır. Eczaha • 
neler depolara ıipariflerini tahri· 
ren verecekler, bu ıiparitleri~ ve· 
sikalan saklanacaktır. Bu suretle 
depoların harice ıabt yapmaları· 
na imkin verilmemit olacaktır. 

'Ereğli 
sosyetesinin 

kömür ocakları 

!Liman idaresi, kadro

Depolar tamamen han içerile · 
rine tatındıktan ıonra sermayele
ri kontrol edilecek ve talimatna • 
menin istediği mikdarda sermaye 
ıi olmıyan depolar kapatılacak · 
tır. 

Ayrıca latanbuldaki depolar İh· 
tiyaçtan fazla olduğundan bunla
rın bir k11mmın kapatılmur icap 
c;,tmektedir. Maamafih peraken • 
de eat,ı imk&ni ıkalmaymca bir 
kısmı depolarm kendiliğinden 

kapanması beklenmektedir. 

den Te ruh terbiyesi haline sok • 
malıyız. Bunun için de itte, fırsat 
gelniittir: İtlerin ne bozuk oldu
ğu görülmüıtür. Eaaıen bu, yalnız 
§U veya bu kulüp meıeleıi değil . 
dir. Hemen her tehrimizde, ayni 
aksaklıkları gösteren kulüpkr 
vardD": 

Mevki sahibi bir adam, elbette 
iyi tanıdığı mektep ve eski mesai 
arkadaılarına itimat eder, onları 
diğerlerine tercih eder· Fakat e. 

ğer iyi top oyruyanı bir münev · 
vere üıtün tutarsa, it yalnız ıpor 
noktaıından deiil, maarif, mem
leket noktasından da berbat bir 
manzara alır.ı.. 

Yapılacak tey, belki memle · 
kette profeıyonelliği ihdas et . 
mektir. Fak at, herhalde, ıinai a
matörlükle ve bunlara dayanan 
reislerle mücadele etmektiT. 

Yoksa, var11n Galatasa.ray mek· 
tebinden iki kulüp birden doğmuf 

Hüktl.met tarafından 
satın alınmasına 

karar verildi 
Öğrendiğimize göre hükfu:net 

memleketin tabii bir serveti olan 
kömür itlerinin tanzimi için yeni 
bir projenin eıularını hazırla • 
maktadır. Batbakan lımet lnönü 
ile diğer bakanların kömÜl' hav · 

zaaında yaptıkları tetkikler bu e
aaılar üzerinde olınuatur. 

latanbul limanı için yeni yapıl-

makta olan projede kömür i~i bi
rinci safta gelmektedir. Şehri -
mizde bir kömür mıntaka.sı kuru
lacak, bu mmtakada üstü kapalı 
kömür depoları yapılacaktır. 

Limanda duracak ve Boğaz . 

lardan geçecek vapurlara bu de
polardan mihaniki tesisatla kö . 
mür verilecektir. Bu tesisatın sa

atte 250 ton kömür verecek tekil
de olması mukarrerdir. Buradan 
kömür hükumet eliyle yani liman 
idaresi tarafından satılacaktır. 

Diğe~ taraftan Ereğli kömür 
soıyeteıine ait bulunan ocakların 

hükUmet tarafından satın almma
ıı kararlaımıttır. Bu ocaklar hav· 
zanrn en büyük ve en verimli o . 

caklandır. Ötedenberi Fransız 
sermayesiyle itletilmektedir. O . 

cakların ıatın alınması etrafında. 
ki konutmalara bugün Ankarada 

baılanacaktır. 
Bu ocakların kömürleri Akde . 

niz havzasının en ucuz ihrakiyeai 
olarak verilebilecektir. 

olıun .•. Varam bunlar tekrar bir- -------------
leımeain .•. Biz, mektebin pilavmı Hindi faz!alaştı 
yiyen ve ıpor politikalarından ha- Yılbaşında evlerde hindi ye· 
riç kalan eaki talebe, arkada.ti& - mek adet olduğundan bugünlerde 
rmnzm bu hale getirilmelerinden ıehre fazla miktarda hindi gel-
muazzeb oluyoruz. mektedir. 

tVl·"O\ 

sunu daraltacak 
Liman idaresi bir yandan li· 

man itleri düzenlenirken, diğeı 
taraf tan da çok genif gördüğü li
man kadrosunun daraltılma.smn 
karar vermittir. Yalnız bu daralt· 
ma yavaı yavaı ve münhallere 
kimseyi tayin etmemek sur~tiyle 
yapılacaktır. Yeni vaziyette ihti· 

yaç görülen bazı mahdut ihtiıu 
tubeleri için yeni memurlar alına· 
caktır. 

Kazaskerler 
mezarlığı kaldırılıyor 

-..Belediye Çartambadan Sultan· 
selime doğru inen dar yolu büyük 
bir cadde haline koymağa karar 
vermittir. Şehrin kalabalık biı 
semtine doğru gidecek olan bu cad 
de üzerine tesadüf eden ve öteden 

beri kazaskerlerin gömüldüğü Ka· 
zaskerler mezarlığı da kaldırıla· 
caktır. Osmanlı imparatorluğu· 

nun ekseri kazaskerleri buraya 
gömülmekteydi. 

-0-

Dil mektebinde 
okumak lstemlyen 

üni verslteltler 
Bu yıl üniversiteye giren talebe. 

den bir çoğu dil mektebine devam 
etmiyeceklerini, çünkü mektept~ 
tedris edilen dilleri bildiklerim 
dekanlara haber vermitlerdir. U
niversite rektörlüğü talebenin bu 
dilleri hakikaten bilip bilmediklP. 
rini tespit için gelecek cumarte11 
günü umumi bir imtihan yapılm:l· 
sına karar vermiıtir. Bu imtihana 
girecekler kaydolunmaktadırlar. 

Otomobillerin 
durak yerleri 

Belediye, hususi otomobilleri~ 
taksilerin Guracakları yerleri tes
pit etmi§, buralarını levhalarla 
göstermiştir. Bundan sonra hiç bir 
otomobil bu durak yerlerinden 
başka yerlerde mütteri bekliyemi 
yeccklerdir. 

( _J~EHR İ N. ~_DERDLERİ 1 
Ankara caddesindeki dilenci 

mekte ve bağırarak dilenmektedir. 

Bu sabah Ankarada çıkan Ulu 
gazetesi Falih Rıfkı Atayın aşağıda 
ki başmakalesinl neşretmiştir: 

Eğer Galatasaraylılardan bir ta. 
kım gençler, spor kavgalan yüzünden 
bir kulübü taşlamışlarsa, ne bu mem. 
lekette Galata.sarayhlann imtiyazlı 

bir sınıf olduklarına hlikmetmek, ne 
de Galatasarayı tecziye etmek lhım· 
gelir. 

Galatasaray, bir Türk mektebidir~ 
Kültür Bakanlığı herhangi bir mek • 
tepte disiplin ve nizam kurmakta l • 
ciz göstermiş değildir. Biz memlekette 
aruıra, Tıbbiyelilerin nya Mülkiye -
lilerin de senelik toplantılar yaptığını 
görüyoruz. Tıbbiyeliler ve Mülkiyeli.. 
ler ne imtiyazlr, ne de imtiyazsız bir 
sınıftır. 

Fakat dahası var: Hemen bütün 
İstanbul evlerinde kız ,.e erkek ço • 
cuklar ya Galatasaray, ya Fenerbahçe 
renklerini taşımaktadırlar. Halbuki 
hir Fenerbahçe mektebi yoktur. Evler 
de çocuk didişmelerinin onune geç • 
mek için Fenerbahçe isim ve renkleri· 
ni ya.cıak mı edeceğiz? 

Jlepimiz yalnız bizi yetiştiren 

mektep i~in değil, birlikte bir sınıfta 
okuduğumuz arkada~lar için husu.qf 
bir bağlılık hissederiz. 

313 lüler ve 324 lüler hep Harbiye. 
Iidirler; fakat yıllarca bir sınıfta bu· 
lunmak, bunlar arasında daha sıkı 
bir tanışıklık l'Ücude getirmiştir. Ara. 
lanndaki spor davası; bir an'ane ha· 
tine gelen Kcrnbriçliler ve Oksford -
lular ayni milletin iki üniversitesinin 
ayni kandan gençleri değil miydiler? 

Meseleye bu tarafından dokun • 
mak yanlıştır. Meseleye hakiki tarafın 
dan dokunmak. lazımdır.: Memlekette 
spor anlayışını, eski lstanbulun ma • 
halle kavgası ve ı·akipliği üstüne çı • 
karmafa çalışmalıyız. Spor müsaba • 
kaları, tstanbulda Galatasaray - F~ 

nerbaltçe kavgası ise, İstanbul takım. 
lan toplanıp lzmire gittikleri zaman, 
Jzmir - İstanbul kavgası olmaktadır. 

Ne müsabakayı kazanmak bir §C. 

ref, ne de 'müsabakayı kaybetmek bir 
şerefsizlik meselesidir. Eğer böyle ol· 
saydı, iki kısma ayırdığımız gençlerin 
ayaklarına top değil, ellerine birer 
bı~ak l'ermek ve onları Aren dövil • 
şilne çıkarmak daha doğru olurdu~ 

Hakikat budur ki, spor müsabakala -
nnda vücudu bile değil de - çilnkU 
onun için beden terbiyesi k!fidir -
ahlak \·e karakter terbiyesini esas tu. 
tuyoruz. Pehlivanları tutuştururken, 
n ayrıldıktan sonrıı, kucaklaştıran 

halk hu sırrı bizden daha iyi sezin -
miş olsa gerektir. Yoksa eğer güreş. 
ter Anadoluda ayni şeref n şerefsiz.. 
lik h~iye karşılansaydı, halimiz nı 
olurdu'! 

Gençleri biribirine düşürmek de • 
ğil, biribirine yaklaştırıp kaynaştıra • 
hm \'e sporda iyi bir oyun tekniğin • 
den daha fazla iyi bir oyun ahUkı ve 
anlaytşı kuralım. 

Bu vaıif eyi yapacak olanlar, en 
başta gazetelerin spor tenkitcileridir. 
Bunlar, tenkit yaparken karşılarında 
spor s"·gisindcn ,.e mes'uliyet duygu· 
sundan başka hiçbir hisse kapılmama. 

hdırlar. Bunlar, iki kulübü, iki düş • 
man milleti h~rbettirlr gibi, dövüştür 
mek, şu nya bu kulübün ba)Tağı 
olmak adetinden ,·azgeçmelidir. 

F. R. ATAY 

Bir musikişinasın 
yıldöniimU 

Bugün de &'tne dilencilerden şiklyet efteceğiz. On 
gün var ki akpmları saat on altı sularında Ankara 
eaddesinde <llfaloflu yokuşunun üst başına bir dilen· 

ci musaUat olmuştur. ihtiyar, sakaUı, sefil kıyafette 

olan bu adam tlstiine fevka1lde ldrU ve yırtık btr elbise 
giymiş olduflı halde oradaki çöp sandığının yanına çök 

Burası çok işlek, bilhassa bir çok talebelerin geçit 
yeri olduğundan bu ~irkin manzarayı hergün binlerce 
kişi görmektedir. Belediye memurlarının nazarı dikka. 
tini celbederiz. Bu ihtiyar buradan kaldırılmalı, hakika 
ten muhtaç ise Darülacezeye nakledilmelidir. Fakat l 
bu çirkin manzara herhalde kaldınlmahdır. 

Finlandiyalı hO. 
yük besteklr Sibe. 
lins'in 70 yaşına 

girişi dolayısite 

bugün bütün dün. 
ya musiki muhitle 
rinde merasim ya. 
pılacaktır. lstan. 
bul radyosunda 
da da bu akşam 
FinJindiyalı mu • 
sikişinas hakkın • 

da bir konferans verilecek, eserlerin • 
den par~lar çalmacaktır. 
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Bulgar· an a 
beş kişi ik 
bir çete 

Bir Türk ailesini 
mahvetti 

(Başta rafı I incide) 
ça.ne köyünde, ileri gelen; açık· 
göz ve zengin bir Türk olan Süley
man oğlu Salih ya§amaktadır. 

Pazartesi günü gecesi, bomba 
ve ilfihlarla müsellah be§ kitilik 
bir haydut çetesi Salih, kar111, ço· 

Ga 
hı 

t 
o 

HABER - '.Alqam poıtaıı 

a 

Ne redilen 

•• a un 
tılar 

yazıdan dolayı 

_____ e nUnüne, parti tü.rke, 
gene ek 

At 
e er· e, iç işleri 
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ş m ı çındeKI 
buhran 

Japonları ltnb~l 
edebllece ~eri bıt 
formül bulunnıu~ et; 
Pekin, 7 (A. A·) - Salah•f .. 

d·~· e go
l.ar çevenlerden ıöylen. ı~ııı de-
re, IOll yirmi dört saat ıçınde 
Tam eden urwı ıniinaka~aiard: 

. ı· ç· d k' buhra eoma, ııma ı ın e ı ka• 
halledebilecek ve Japocla~-ıııUI 
bulu kabil olabilecek bit for 
bulunmı14tur. • 

S ıd .. .. H """i villl • 
cuklan uykudalarken zorla sokak 
ve iç kapıları kırarak ev halkının 
feryat ve figanına ehemmiyet ver
meden i~eri girmişler ve Salibi ıı
kı§lll'.mağa b şhımı§lardır. Dayak; 
i§kenceler altında ezilen zavallı 

ıoyda§ımız, yerlere serildikte~ı 
ıonra, sıra karısına gelmi~, o da, 
iyice dövüldükten sonra, boynun-

ha ına e graf çektiler am ıgına gore, Or- 'ıl1 

yetleri için Sung • Şek · Yuaıı}i5İ 
başkanlığı altmda bir icra nı,e' 

daki dizi altınları zorla koparılıp 

alınmış, köşe bucak, sandık, sepel 
elden geçirilerek, İ§e yarıyacak 
ne varsa soyulup soğana çevril· 
mi§tir. 

Çalman paraların miktarı belli 
'değilse de, yalnız Salibin karısı· 

nın boynundan koparılıp çalman 
altınlar 40 bin lira kıymetinde
dir. 

Galatasaray . Güne! maçından 
sonra Tan gazeteıinde Peyami 
Safanın neşrettiği bir yazı Ü%eri- , 
ne Galataıarayhlar dün saat 18 
de Saray sinemasının üstündeki 
merkez:lerinde bir toplantı yap • 
mrtlardır. 

Toplantıda bi~ok genç ihtiyar 
Galatasaraylılar hazır bulunmuı · 
tur. Evveli. Peyami Safanm yazı . 
sr okwımuf, herkes heyecanla te
esaür ve teessüfünü ifade ettikten 
sonra buna kartı ne iekilde hare
ket edilmesi lazmıgeldiği müza . 
kere edilmiıtir. 

Neticede bu yazıdan dolayı Pe
yami Sah.dan ziyade yarı resmi 
sayılan Tan gazeteai kabahatli 

la beraber onun dayandıfı Halk Par.} 
tJ.cıine Cumhuriyet rejimine ve hak ve 
hürriyet prensiplerine bağhlıklannı 

sonsuz saygı ve sevgilerile hlr daha 
sunarlar. 

Galatasarglılar Kurunw 
Başbakan lnönilne 
Yetmiş sened~nbeti memlekete lr 

fan ışığı saçan, hürriyet ve !aıUet 
telkin eden Galatasaray mUes.s esi • 
nin her yaştaki mezunları bedhah bir 
zihniyete kapılmış olan "Tan., gaze. 
tcsinin yazmış olduğu ağır yazıdan 

dola}, duydukları teessürü ve cumuri 
yet rejimine sarsılmaz bağlılıklarını 

huzurunuza nrzetmoği borç bilirler. 
Galatasaraylılar Kurumu 

Parti genel sekreteri. Recep Pekere 
Cumhuriyet rejimi ile onun dayan 

dıı'fı Partiye çözlilmez baflarl btı! • 
Jı olan Galatasaray mezunları bita. 

raf olması lbımgeldili halde meş.. te§kil edilecektir. l 

kt\k bir zihniyete kapılan Wfan,, ga - N k' h .. ,...... . • bu fof 
zctesinin garazk rane :;yazılaruıı pro an m UKUmetının 
teso ma.ksaclile bugün yaptıklan top· mülü tuvip ettiği söyleniyor. l 

lantıda sev~ili mekteplerine borçlu ---------------~____.,.. · 
bulunduklan derin ve sarsılmaz hür - D.e.•. A _ • ı T J 
rlyet ve demokra.c;;i a,kına dalma iti. P'W 
mat borçlarını 7.atT!lflerlnden derin 
Mygılarla dilerler. Çocuk yüzündef1u 

Galatanrag Kurumu a r 
lçiflerl Bakam Şükril Kavaya. da~ 11· 

Gümrükler Bakam. All Ranaya. Beyoğlunda Kadirile!r ;yokıl~1l ~· 
Yetınl~ senedenberi memlekete da Poyraziçi sokağında 4 nuıııar •• 

f Urs'" ir an ışığı saçan mektebimiıln her da oturaın Eftalya polise J1l 1' 
yaştaki mezunlan bugUıikU toplantı· I k otur& 
Jıtrında 'Tan., gaı:eteslnfn yersiz ft _ ata, evinde kiracı olnra ft' 
haınlarını kendisine tade etme.ı;.e ve Naciye tarafından bir çocuk ıııt 

A • f , ş}llt\' 
duydukları haklı tesiri siz büyük kar lesınden dolayı sopa ıle yar 8• 

deşlerimfze de derin aaya-ılan ile bil · dığını iddia etmiştir. Naciye 1 

dirmeğe knrar vermişlerdir. kalanmrştır. 
Galataaarav Kurumu 

Haydutlar, gece karanlığındar. 
istifade ederek meçhul bir semte 
doğru uzaklaşmışlardır, polis der
hal araıtırmalara ve tahki

k.ıta ba§lamıtsa da, eşkiynın izin~ 
henüz meydana çıkaramanuıtır. 

gfuillmG~il~ B~dansonra bil.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kumları çafmış ~f 
Kabataşta oturan arabacı ~ii 

polise müra~aatln Fındıklı c Ji.1' 
avh.:::unda de:ıiz hcnarınd bil t 

Varnada öldürülen yumurtacı 

Ahmedin ölümü, ŞimaU Bulga· 
ristan Türklerini, Karaca Alide 

yapılan geçen geceki tecavüz de 
Cenup Bulgaristan Türklerini çok 

biiyUk telaşa düşürmüştür. 

yüklere bu gazetenin netriyatın' • 
dan dolayı duydukları teessürü İ· 
f ade edecek telgraflar çekilmesi· 
ne, azanın Tan gazetesiyle Hafta 
mecmuasını okumamalarına ve o
kutnıamalarına ve idare heyeti . 
nin de bu yazıdan dolayı dava a,. 

çıp açmamak keyfiyetini tetkik 
etmeıine karar verilmi§tir. 

Derhal hazırlanan teeasür tel
graflan şun1ar<Jır: 

ATATIJRK'E 
ANKARA Venizelos Kurmuş olduğun yjlksek rejimi 

emanet ettiğin Türk gençliğlnln için. 
Kralcıların bayrak- de btnıerce varlığına canla başıa bağ· 

tarı olacakmış h bu Galatasaraylı gençler ve onların 
büyük kardeşleri ulusal bir kurumun 

Kral parlamento- scrmayesile çıktığı için kamoyda yarı 
nun hakkına mı resmi sanılan bir gazetede meşk<ık bir 

tecavüz etti zihniyete hizmet eden bir muhar. 
Venizeloı Yunan Kralına gön . rlr tarafmdan ağır tecavüze uğramış. 

derdiği bir mektupta, timdiden lardır. Bunlar kendilerine yapılan it· 
aonra krallığın hararetli bir mü • _h_am_ıa_r_ı_şı_·d_d_et_l_e_r_et_v_e_s_e_n_in_va_r_Iı_ğı_n_-

dafii olacağını, üç yıl sonra yapı· 

lacak geneloyda krallığın ıarııl · 
maz bir şekilde yerleımesi için 
koyu kralcıların bayrakdarlığını 

yapacağını bildirmiştir. 

Parlamentonun açılmasmdan 

önce, yeai Başbakan Demircis es-

ki Bagbakan Çaldariale görüşmüş
tür. Batbakan Kondilin ve Metak
sasla da görüşecektir. 

Kral parlamentonun hakkına mı 
tecavüz etti ? 

Da.ha meraklı bir havadis 50 
kadar Yunan saylavınm parla • 
ınento bina.amda toplanarak ver -
dikleri §ayanı dikkat bir karar 
etrafındadır. 

Bu.nlnr, kralın kabine buhranı
nı kendi kendine halletmesinin 
parlamentonun hnldarına bir 
te::avtiz olduğunu, eğer kral par
lamentoyu feshederse, yeni ıeçi . 
me iştirak etmiyeceklerini bildir. 
mişlerdir. 

1o ve 

Ki 
par 

a o ve 
es·· 

20 ve 25 liraya 
ısmarlama kostüm 

Safi Jliıı müntehap çeşitli yerli ku· 
maşlarımızdan en son moda iki prova 
temiz malzeme iyi iş ;:.apılır. ı 

Ankara caddesi Orhanbey han bi
l'inci kat. Terzi Halil Kamil. 

Ekmek 
Yirmi para daha 

ucuzlıyacak 
Borsada son günlerde huğda) 

ve un fiyatları düımeğe batlamıt· 
trr. Bu sebeple önümüzdeki haf· 
ta içinde ekmek narhı tespit edi · 
lirken birinci nevi ekmek narhınm 
yirmi para indirileeeği ıanılıyor. 

Üçüncü nevi ekmek üzerinde 
yapılan tec.rübel...- de devam edi
yor. Renk itibqriyltı biraz esmer, 
fakat lezzet bakımından birinci 
nevi ekmekten farksız olan bu ek· 
meğin ça.r§amba günü satııa cıka· 
rılacağı &anılıyor. 

---0--

Bir ceset bulundu 
Gebze . Darıca sahillerinde kırk 

yaşlarında bir kadın ceıedi bulun. 
mu§, cesedin hüviyeti anlqılama· 
mıttır. Tahkikat yapılıyor. 

Güzel sanatlar 
direkt:örü 

Güzel S,.n'atlar Akademisinin 
direktörü lımail Hikmet dün ye
ni vazifesine baılamıştır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun balosu 

Ankara, 7 - Çocuk esirgeme ku. 
rumunun bu gece Ankara Palasta ver 
diği yıllık balosu çok güzel olmuş. 

muhtelif müsabakalar yapılmı~tır. 
Cumur Reisi Kamal Atatürk saat 

birde baloyu şereflendirmiştir. • ... l 

Bahklı hastanesi Rumlar 
arasında son günlerin 

dedikodusu oldu 
""' bıı'e nan kumlarının sabıkalı ıne ft~' 

tarafından çalınarak f ırırt~• ft~1~~ 
mede sabldığını icM:tı etını§ı bt:f' 
met yakalanarak t~hkikata 
lanmııtrr. cjl 

Balıklı Rum hastane.si son zaman· 
larda Rum cemaati araşında büyük 
bir dedikodu mevzuu olmuştur. 

Oğreıtdlğlmlze göre Balıklı Rtım 
hastı\neainde mütevelli heyetinin her 
iki yılda bir defa intihapta deli mesi 
lAzımdır. Halbuki bundan beş yıl ev. 
vel hastane}i ele alan mütevelli heye.. 
ti o zamandan beri değişm"miştir. Bu 
vaziyet Rumlar arasında pek hoşça 
karşılanmadığı için hükQmete yapı · 
hın bir mUracaatte l\eyetin gayri ni. 
zamt şekilde hastaneye vaz'iyet ettiği 
bildirilmiştir. Bu mUracaatlar bir 
yandan vil!yet tarafından tetkik edi.. 
Urken o aralık ortaya bir de hastane 

lzmire ! 
Bu hafta vapur 

hareket etmiyecek 
Deniz yollan idaresinin vapur 

buhranı gün geçtikçe artıyor. idare, 
vapursuzluk yüzlinden bu hafta salı 
günü Izmire vapur kaldıramıyacak -
tır. 

Cumhuriyet vapuru Karadenizde 
bulunduğu için Ifaradeniz postası da 
iki haf tadır yapılamamaktaydı. Bu 
posta, lı:1kenderiye seferlerinin lağvi 
üzerine serbest kalan İzmir \ııpuru 
tarafından yapılacaktır. 

Diğer taraftan muayene müddeti 
gelen Bandırma ,·apurunun da kadro 
harici edileceği anlaşılmaktadır. Bu 
vapur çok eskimiştir, sefer yapmasma 
müsaade edilebilmesi için esa.cılı bir 
tamire ihtiyacı vardır. Bu tamir para. 
sı ise çok fazladır. Bu sebeple vapu · 
run kadro harici edilmesi muhtemel. 
dlr. 

Yeni vazifelere tayin 
edilen gil mrük 

müdürleri 
Yeni vazifelere tayin edilen 

gümrük erkanı vazifelerini devret· 

meğe batlamıttır. En büyük deği 

tiklik İstanbul gümrüklerinde ol· 

duğundan buradaki devir iti biraz 

uzunca sürecektir. İstanbul güm· 

rükleri baş müdürlüğü mıntakası 

Çanakkaleden Karadeniz sonuna 

ve bütün Trakyaya şamil olarak 

genişletilmiştir, 

başhekiminin gece yaralanması hAdi· 
sesi çıkmıştır. Ba~hekim bir gece ya. 
tağında yatarken başına bir şey düş. 
mliş, başhekim bunu dUşm:ınları ta · 
rafmdnn yapılmış bir teca•U:t ıtbi 
J?ötertk 7'.abıtava mUrat"AAt .. t-ı• .
Diğer ta.raftan da mesele yukarda 
ynzdıjiımız L1thada olduj'undan it An 
karaya abetmfşttr. Maamafih sonra.. 
dan ba hekimin başına dfişen ,eytıı 
karyola cibinliğini tavana rapteden 
demir olduğu anla~rlmıştır. 1 

Zabıta bu taraftan tahkikat ya · 
parken diğer taraftan nizami seçimin 
yapılması i~in harekete geçilmiştir. 

3 üncü 
müfettişlik 

Geniş saHlhiyet istedi 
Ankara, 7 - Teşkili mukarrer 

Munzur valiliğine ,·erilecek geniş sa. 
rnhiyetlerden bir ksımının kendi ida -
re.-;ine nrllmesi talebile UçUncü ge • 

nel müfettişlik hUkQmete müracaat. 
ta bulunmuştur. 

UçüncU genel müfettiş, mmtakası 
içindeki vilayetlerde bakanlar derece· 
sinde salahiyet sahibi olmak ve bazı 
kazalarda belediye reislerinin vazife.. 
Jerini kaymakamlara verebilmek sa -
lahiyctlni ltaiz bulunmak istemekte · 
dlr. 

lnegölde 
Fırtına bir çok 

zarar yaptı 

Mot:osik!et: devri~ 8 
Sultanahmet camii avlusun 0:" 

numaraaa ocuran ıvtust:ıta 2' &e 
SUleyman, dün akşam ı; at 

1 9r· 
329 •aydı aepetsiz motoaik)ct t 0J· 
katında Nimet isminde bir k~t· 
duğu halde Çarşıl:apıdan ~ tıı''I 
ken müvazeneıi bo:zulmu§, ~1111;r 
adında birine çarparak de"1'1 bıl'' 
tir. Kemal sol ayağından ~e dtııt 
nundan, Süleyman sağ ka~ı~ b&' 
ve aol dizinden, Nimet de i1'• 
cağından yaralanmışlat'd· 

Kalbi durdu 1'i" 
Dün akfAm saat 17,45 d~ıi'(jf' 

kor adında 50 yaşında bir ıco rİ(e1' 
cü istiklal caddesinden geçe 61• 
kalbi durduğundan dü~etel< 
mÜ§tür. 

Kuyuya dOştO b'' 
Mecidiye köyünde ot~ra~~ğı' 

mal lsmailin 3 yaşındak1 ç !:c (e 

d .. ısıı.os 

Remıi açık bir kuyuya ıış 
boğulmuştur. 

Yaralama ıtJef' 
Knsımpaıada Dibağhtıııe gı•I)' 

danında oturan Mürüv'\"et ş Hll1' 
· kaf&P 

dan ve burnundan kan .. " .. tıı.t' : 
polise ba,vurmuf ve şuıcro ts 1~. 
fmdan baıma atılan ?i~ 13

' Şii~ 
ralandığınt iddia etınıttır. 

yakalanmıstır. ttl 
İnegöl - Kaza ve civarında 24 sa.. ~ d i) ~ 

at süren şiddetli bir fntına neticesin- Tramvaydan rı~dj 
de bir çok ha.sarat olmuştur. 1Jd ca • Ortaköyde oturan 51 Y'h .;ıi' 
miin minaresi ve saat kulesi yıkıl • M hm B l .. .. .. de tratı1 ıJıı• 
mıştır. lnııanca zayiat yoktur. e et e vu onun bılt11 

dan inerken düm1üş ve 

Yep yeni bir piyes: 
tıfilrftkçtl ! 

Bugünlerde basılması bitmel< 
üzere olan bir piyes var: Bu piyeı 
yazıcılarımızdan Osman Cemal 

Kaygıİızın "Üfürükçil,, adlı pi· 

yesidir. Piyesin bugünlerde basıl· 

maıı biter bitmez her tarafta ol· 

duğu gibi lstanbulda da temsilin~ 

baılanacaktır. 
Oaman Cemalin ''Üfürükçü,, ıü 

denilebilir ki bu yılın en kuvvetli 

dan yaralanmıştır. ~ 

ı caktıf· ı•O· 
bir komedi dramı o a to.11 
perde bir tablodan ibaret 

0 
<1ar01' 

f .. ük. - d .. l sahneler d ~ ur çu,, e oy e ııi e .• 
ki simdiye kadar bu ç~ ı· bit P1 

~ " 1 kadar canlı, alaylı ve ren . 
yes bizde oynanmıunı§tıf· "i~1 

ğı .1 fı· 
Pek yakında en.~ 1'3d~J' e~i 

be§, otuz artist ve bır bıı pı1 , 
güranla oynanacak olan ıııüjdele 
§İmdiden lstanbullulara 

nz. 
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Koklayanın 
burnu düşer! 
"Kadına hürmet lazımdır ... 
"Kadm, zayıf, narin mahlUktur 

kadın, kolayca aolan bir çiçektir 
Onu, her türlü soğuk ve donduru· 
CU rüzıirlardan korumalı!... Ka
dnıa yer vermeliyiz! Kadına iti
bar etmedi .•• Kadın, erkeğin ha -
J&tım ıüzellettirir .. Kadın, Havva 
annemizin mübarek neslinden in
llledir ... Onu himaye için, icabında 
her teJimizi fedadan çekinmeme
liJiz ... ,, 

" . . 
Horitiri limanında amelelik e· 

den melez kan Cim, o pazar, kili
ıede dualardan sonra, genç bir ra· 
lıil: "n verdiği yukardaki vazı din-

lerken, hep meyhanedeki sevgHısi 
l•ne melez kan f ahiıelerden Lil
Yanı dütündü. 

l4_ Ben sana nasıl hürmet et
llıem... Sen ,olmaması ·1azım ge
len bir narin çiçekain ... Seni hima
Ye için, icabında can mu bile f e
daya hazırım!,, diye düıündü. 
Kadın diyince, aklına hep bu 

lilyan geliyordu. Batkaıını tanı
bıaz ~ı... Bütün ömrü fabrikanın 

l>un.ıtıcı havası içinde geçiyordu. 
Ancak haftadan h~ya pazarları 
lerbeıt kalıyordu. O zaman da de 
iliz kıyıaında salattan yaprlmıt o
lan meyhane - lokantaya gidiyor 
\.afayı tütsülüyor, yemek yiyor vıe 
bütün hafta zarf mda kuandığr 
l:aarayı buranın bat f ahiteıi Lilya . 
111. yediriyordu. 

Meyhanen'in diğer kadınları 
1la yediriyordu. 

Meyhanenin diğer kadınları 
~Pur, ıaıı, kartaloz, hülisa külüıı-

l
tGr teylerdi. Varsa Lilyan, yokıa 

·ı ı Yan ... 
Cim, kiliseden aldığı ilhamla 

~9Yhaneye doğru yürümeğe baş-
adı. Geceleri, uykusu kaçtıkça , 
toaıanlar okurdu. Kadınları itte 
~ romanların satırları arasından 

1. tanırdı. 

l ''-Ben de hikayelerdeki erkek 
er aibi artık kibar ve centilmen 
01--ı ' d" d .. ·· d·· B' k el - rynn .,, ıye utun u. ır a· 
ın İçin, kanımı akıbrım ... 

1 

.... 'Böyle diifünerek, meyhanenir. 
1 

Pl'lına vardı. Orada Çopur Mar- ~ 
~ titman gerisine bir tekme 
~~k ~eri girdi. Bu tekmeyi 
_:1rnıek eski bir itiyadıydı. Ço
..., fahite ile daima böyle ıaka-

f-1 

latırdı. Fakat birdenbire bunun 
anha minha kadın olduju aklına 
geldiyse de ıu hükmü verdi: 

- Adam ... Kadınlık neresinde 
onun... Geçmit ola... . diye kararı
nı verdi. 

Şafkaloz ıurath Kikiye de, fÖY· 
le yanpirilemesine bir tükürük at
tı. Fiskiye, biçare kızın tam alnı· 
nın ortasına isabet etti. 

Kiki, böyle ıeylere ahtıktı. Ko
lunun yeniyle yüzünü ıilerek: 

- Buyurun, ıef a geldiniz! - de
di. 

Cim masasının batına geçti. Ku. 
lağım latemanın, dudaklarını içki 
kadehinin, midesini bol sarmısak-

1ı et yahnisinin ve gözlerini t.ı u e 
deki masada oturan sevgiliıi Lil
yanm sihrine kaptırdı. 

Sevgilisi, Kafkuyalı, Çinli, Ce
nubi Amerikalı ve Holilulu birçok 
perestiıkarlar arasında, içki içmek 
ve yemek yemekle meıguldü. On. 
lar, kendisini daha evvel angaje 
etmiı pazar mütterileriydi. Kız, 
dilini çıkararak, Cimi ıelimladı. 

Bizimki, her sefer, ayni suret· 
le mukabele ederken, bu sefer, ro· 
manlardaki şövalyeler gibi f&pka
srnı yerlere kadar eğdi. Reverans
la mukabele etti. 

Lilyan, uzaktan, bunu bir alay 
sandı. Gene bir takım galiz iıaret 
)erle Cimi kendine getirmek iste· 
di. Fakat, onun dudaklarında ki
bar bir tebeaaüm ... 

Bir an, Lilyan, itıklarmın hal
kasından kurtularak, oilanın ya
nına geldi: 

- Ne oluyorsun be? Nen var? 
Kırım kırım kırıtıyorsun? ... • de
di. 

- Güzelliğinizi uzaktan seyre
diyordum ... 

- Haydi soğuk, ıen de ... 
Lilyan ıomurtarak yerine dön 

dü ... 
Karııki sofra, hararetini bul • 

muftu ... Şarkılar, ıslıklar, küfür 
ler, ba~ıra bağıra konuımalar ... 
Bir pazar eğlencesinin büt,µn zev
kini çıkarıyorlardı. 

Lilyan, ne ıoytardıklar yapmı • 
yordu. Etini ıümürdüiü bir koyun 
kemiği üzerine hamuru sarıyor; 

cilveli cilveli yiyordu. 
Bu, her nedenıe bir takaydt. 

bir komiklikti. Bütün sofra halkı 
gülmekten kınlıyordu Fekat, iç
lerinden biri bu komiklite biraz 
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Esiri beyaz bir beze sarmışlardı. Başından 
ve ayaklarından yakalayarak hasta çıkarır 

gibi geminin içine alddar 
Geçen kısıml•rın hUIA•••• 

Venediğin en ahldhız en kur • 
naz fakat en maaum tavırlı ka· 
dını olan Cülyeto erkek kllığına 
girmiı, tayfa olmuıfur. Çember 
aakallı Ue birlikte Bınrın do • 
nanmaaı üzerine giden donan • 
madadırlar. Bunların bindikle 
rl gemi keşif için, diğerlerinden 
açılı11or. . . . . . . 

O gün, Küçük tayfa için, nö • 
betler, biribirini takib etti· Ertesi 
gün de öyle ... Vazif eıine son de
rece sadrkb. Amirleri ondan fev • 
kalide hotlanıyorlardı. 

ihtimal ki buna ıebep, cinai 
cazibeydi ... O devirde henüz iami 
konulmamıt fakat kendi mevcut 
olan cimi cazibe! .•• 

Yine bu hiMin tesirile, hindili 
geminin kaptanı, onu, kendi yanı 
batında nöbetçi bekletti. 

- Ne aüzel, ne akıllı çocuk • 
sun ıen ! . diye çenesini okfadı. 

Baskın 
Cülyeto, eararınm meydana 

çıbıuını iıtemiyordu: 
- Sizi evlidma ıibi severim 

efendim! • diyerek işi atlatmak, 
:-.. .. .ı:... 

Atlattı da ••• ıira, kadın oldu · 
ğunu belli etmek, hiç de ~ine gel
miyordu. Pek çok bahriyeliler 
tarafından tanılan Cülyeto burada 
ıahaiyetini gizlemek için epeyce 
güçlük çekmifli. Şimdi böyle ma· 

daha letafet vermek iıtedi. Bir a 
vuç kemiii: 

- Al... Bunları da ye! ... • diye 
kızın kafasına fırlattı. 

Bir kahkaha tufanı daha ... 
Batka bir zaman olıaydı, Cim 

de, herkes gibi katılır, gülerdi. 
Fakat vazın tesiri hala üzerin 

deydi. 
Uzaktan baiırdı. 
- Tahkir etmeyin ... Müdafaa 

ya mecbur kalacağım .. . 
Hançerine davranmasına ra 

mak kalmıth: 
- Kadınlar, çiçektir! . diye 

haykırdı. 
Kemikleri atan adam, Lilyanın 

ıaçlarını yakaladığı gibi hayava 
kaldırdı. Peruka çıktı. Kadının 
dımdızlak kafası göründü. 

- Amma ne çiçek! Kokhyanın 
burnu düıer ... 

itte o zaman, Cim, çıldıracak 
gibi oldu! 

Herkeı, kahkahaları baııyordu 
Fakat, kimsede hayret ifadeıi yok 
tu. .. Demek bu kadının aaç11z ol· 
duğunu meyhanedeki müıterilerin 
hepıi biliyordu ..• Demek bilmiy~n 
bir kendiıiymif ... 

Hemen, masası üzerinde ne buf 
duyıa. fahişeye doğru fırlattı: 

- Tu ! Tu ! • diye tükürdü. 
Kadın: 

- Şakayı bırakın allahınızı se . 
verseniz, yerin ıu saçlarımı! - d!· 
yerek, perukayı batına geçirdi 
Sonra, Cime d8ndü: 

- Hay töyle .•. Neydi o deminki 
aofulduklar? ... 

(H.S.) 

naıız yere sırrını meydana verse 
reva mıydı ya?·· 

Kaptanla, dereden tepeden ko· 
nuşmağa baıladı. 

- Demek ki, Hızır'ın donan · 
maıı ne tarafta olduğunu anla · 
maia ıidiyoruz, öyle mi efen · 
dim?. dedi. 

- Evet, oğlmn ... Tunu. aahil· 
lerine varacağıız. Oradan bir "dil,, 
kaçıracağız. 

- Naııl "dil,, ? 
- Sen, behriyeliliğe yeni baı· ı 

ladın. Sefere evvelce çıkmadın· ı 
Onun için bu tabiri bilmezsin. Dil 
demek, casus demektir. Muhare
~ye çıkan donanmadan bir ge • 
mi - adettir • ötekilerden ayrılır. 
Daha ileriye ıider. Dütmanın ha· 
kim oldut.ı sahillerden bir yere 
baskın verir. Oradan bir adam 
kaçınr. Kendiıini iıtintaka çe · 
ker. Böylelikle, kartı taraf Yazi · 
yeti hakkında fikir edinilir· lıte, 
timdi biz de o maksatla donan · 
madan aynldık. Sahili prüyor mu 
aun? 

Kaptanlar, ekseriya, tayfalara 
kar§ı pek aert davranırlar. Fa -
kat, .c>ylediiimis sibi, burada va
ziyet batkaydr. Dindon ıakalh ge-
mi süvarisi, sözde Küçük tayfayı 
evlat ve istidatlı, inkişafa mü • 
aait bir bahriyeli telakki ediyordu. 
Fakat, hakikatte, onun gizli cin
siyetinin cazibesine kapılmı,tı. 

Sebebini anlamadan, bu çocuk • 
tan (?) ayrılamıyordu. Onu ye · 
tittirmek bahaneaile bir ıürü faz
la izahat veriyordu. Böylelikle, a· 
radaki ahbaphiı ilerletmekten 
kendini alamıyordu. 

Parmağını uzattı. Ufukta cam
dan yapılmıt ince ve ıeff af bir 
çubuk gibi beliren ve denize na · 
zaran biraz daha koyu mavi olan 1 
kara hattını göıterdi. 

- itte oraya baskın vereceğiz .. 
- Bizi f arketmezler mi? 
- Görseler bile ne gemiıi ol • 

duiumuzu anlamazlar. Buradan 
bir çok tüccar gemileri geçer ... Bir 
parçadan mürekkep donanma ol
maz ya... Hem buralan müstah · 
kem yerler değildir. Biz de, gece · 
leyin baskın verecejiz .•• 

- Müatahkem yer olmadığını 

nereden anladınız? 
- Biz kaptanlar, harita ile, 

eaki biııilerimizle ve bilhaua pu
sula ile hareket ederiz. Geçen gün 
aana pusulanın naaıl kullanılaca
ğını anlatm•ftım ya .. 

- Evet efendim• .. Sabahleyin, 
p1.11ula batmda nöbetçi de bekle
dim. 

- Tamam ... itte, bak... · 
Kaptan, Cülyetoya, puaulanın 

kullanılıtı hakkında daha bir çok 
malümat da verdi ••• 

- Dikkat edilecek teY, bu pu

Cülyeto, gözlerinde bir ıııltı, 
alakayla dinliyordu. 

Kara parçası, ufukta hayli bü
yüyene kadar kaptanla, f&kalqa· 
rak ayni mevzuu konuttu. 

Artıık sular kararmııtı. 
Dindon aakallı süvari: 
- Çok zekiıin •.• iyi anladın ... 

• diye, çapkın çapkın, onun yana
ğını sıktı. 

Bu muhabbetin daha ileri Y&r • 

masından çekinen Cülyeto iae: 
- Bana azıcık müsaade ••. Ar • 

kadaılarım yemeğe gittiler .•• • di
ye ondan ayrıldı. 

- Yemekten ıonra derhal yu

karı çıık ••. Nasıl baskın yapacalı • 
mızı seyredenin ... 

- Peki, efendim. 
Kaptanın emrini yerine ıetir • 

diği vakit, gemide bütün ıırldarın 
söndüiünü gördü. Bili.kil, ıahil • 
de, gafil köylüler, meı'aleler yak· 
mıtlar, portakal bahçelerini sula• 
makla meıguldüler• .. Uzaktan ıar
kı aöyledikleri ititiliyordu. Belk 
de gemiyi farketmiıler, fakat al • 
dırmamıılardı .•• Çünkü kendileri• 
ni Türklerin hakim bulunduğu hu 
ıabada emniyetle ı~orlardı. 

Şimdi, gemi, ıahil boyunu ta
kib ediyordu. 

Bir buruna gelince, durdular .. 
Sahile gitmek için, kaptan bir ka 
yık indirdi. Bunun içine, ditinde 
tırnağına kadar ıilahlı altı tane hı 
ristiyan bindi. Kürek çekerek uza 
Iaıtrlar ... 

ikinci bir kayık, bunlara ı6z 
cülük etmek üzere arkadan ıit 

ti. 
Bir kaç saat beklemek lizımıe 

di .. Karanlık bir geceydi. Ay çık 
mamıftı. 

Zifiri karanlık sular aruınd 
nihayet kürek ıesleri ifitildr 

Hafif bir ıslık. 
iki sandal birbirinin pefİS 

görüldü. 
Kaptan heyecanla aordu: 

- Yakaladınız mı? 
- Evet efendim. 
- Getirin bakalım ... 
Merdivenden yukarıya, demi 

ki silahtörler birer birer çıktı. 
Yine kaptan: , 
- Aksilik olmadı ya 1 
- Olmadı efendim ••• Bu ad 

yalnız batına, eteğine binmiı, 
sabadan geliyordu. Önüne dikil 
dik. Bağırmaıına, çağırmaıına · 
kin kalmadan onu kıskıvrak ya 
kaladık. Kaçırdığımızı kimıe fa 
ketmedi. Şehirden geldiğine gir 
herhalde pek çok ıeyler biliyor 
dur. 

Esiri, beyaz bir beze ıarmııla 
dı. Sedyeyle hasta çıkarırcaa 
batından ve ayaklarından tutar 

yukarıya, geminin içine aldılar. 
(Devamı oar 

ıulanın yanında maden nevinden ~-------------• 
etya bulunmamaııdır .• diyordu: 
itte fU istikamete gideceğimize, 
puıulanm ibresi ıu noktada bulun 
aa, Hızırın müs\ahkem noktalarır.• 
dan biri üzerine düterek eıir olu
ruz maazallah ••• 

KUPON 
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Pirinç plAvı 
Evvelki günkü sayımızda pirinç 

plavının nasıl plşirlleceğinl yazmıştık. 

Satırların karışması şeklinde ufak bir 
yanlışlık olduğundan bugün tekrar 

pirinç plavmı tarif ediyoruz: 

"- Pirinci evvela temizleyip bol 

su ile sekiz, on defa yıkamalı, eğer 

yıkanmazsa pişerken lapalaşır. 

Sonra pirinç sıcak suda bir saat 

lradar tutulur. Bu suya bir avuç ka. 

dar da tuz atmak lazımclır. Bir kilo 
pirinç hesabrna göre, tencereye 2,5,3 

kilo su konur, su kaynar kaynamaz 
hemen, srcak sudan çıkarılıp süzülen 
pirinç bu suya atılır. Pirinç bu su ile 
iyice kaynar, su:pt tamamen çekilir ve 
üstü gözgöz olunca indirilir. 

120 _ 130 gram tereyağı bir tava -

da yakrlarak pirincin üzerine dökülür. 

Phiv pişip ateşten indikten sonra va
kit geçirilip de yağ üzerine haşlanrr-

sa, pirinç bu yağı içmez ve plılv da to_ 

kaç gibi yumruklaşır. Onun için yağı 
hemen haşlamalıdır. ,, 

İPEK Sinem~sı!'d~ <!Onyanın be~end 
-~ ---. __ =-- en buyuk ıkı şaheser bırder 

KIC~OPAT~AcıŞ~NDU 
Seans saatlerine dikkat: Bugün saat llde Kleopatra, 1 de Şen Dul, 2,30 da Kleopatra, 4,20 de Şen 

Dul,. 6 da Kleopatra, 7,45 de ŞenDul, 9,25 de Kleopatra 

- B~nsaat 
lıttl~bul ~~lcıdiı,ıcısi 10 da 

SeJurTıyatrıo.su Çocuk Tiyatrosu 

ıııııı ııııııııı 

111...111 

111111111 

15 te ve akşam 
20 de 

SAZ~CAZ 
Yazan: 

Ekrem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tlya:troBunda 
Bu gece saat 20,30 el!> 

HÜLLECİ 
Komedi 4 perde 

Yazan: Reşat Nuri 
HAMLET 

Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

.~. • :r.· > • t:, • . .... 

Dans .•. Lüks .. Güzel kadınlar .• ve çılgın şarkılar 
Karyoka kralları 

GINGER ROGERS ve FRED ASTAIRE 
fevkalade modern bir caz ban dm ahengi altında 

Size S A R A Y Sinemasında 

KONTiNANTAL 

TDRK SİNEMASINDA • 

E . E G·· 1 p Baştan O E rmenıce oren er b . 
bü ük. h aşa tr y ayran · 
operet olmuştur. neşke ve aı 

zev çel 

p 
laveten: UFA dünya haberleri: Matineler saat 11 de 

•• .... • • . • • , ~ • • .. • • j • ' ! 

BAGDAT YOL 
Yilksek ve kıymetli filmini görmek için 

Her halde S CM ER Sinemaı 
gidiniz. Baş I"Ollerde bulunan 

PlERRE RİCHARD WlLLM ·KATE DE NAGY _ JAGQUES 

LAİN gibi her biri cihanşümul bir şöhreti haiz artistlerdir. 

MADDELER 
Perakende 
En az ı En çok 

Senenin en şen ve en eğlenceli filmini takdim ediyorlar. Aşk ... ve kanlı harp sahneleri .•• Kalelere hücum ... Esrar ve haı 
~--·· Bugün: Saat 11 de tenzilfi.th fiyatlarla matine. •••••'/• heyecan. Bugün saat 11 de matine. Umumi duhuliye 35 kuı 

Krş. Krş. 

BAKK'ALIYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fasulya çalı 22·12,35 15 23 
Fa.sulya horoz 15 18 20 
Fasulye. ufak 105 14 115 
Mercimek 20 2'2 25 
Nohııt 9 12,5 17,5 
Nohut natürel 9,!'i 12,5 15 
Peynir B. yafb 26 35 40 
Kaşar yağlı 50 00 80 
Kqar ikinci 40 50 70 

ıeytlnyağ eks. ek! 39 • 41 50 59 
Yemeklik 32 - 40 40 55 
Yağ rrmbron 55 - 65 70 80 
Tere~1ağ 120-200 140 220 
Yağ yemeklik 50 - 60 75 90 
Yağ birinci Urfa. 70 85 100 
Pllinı;ı 8. 35 15 48 
Makarna 15 • 18 22 26 
ZeytfD 15 - 29 11 - 45 

SEBZELER 

lnce biber 8 • 10 ıo 12,5 
Kmru%r biber 3 5 
Dobnalık 6 • 7 7,5 10 
Ha\""UÇ 2. 3 5 
l"r:ısa 3. 4 4 5 
IA.hana 3,5 4 5 7 
Yeı,ıll fasu.lya 15 - ıs 17,5 20 
Yaprak 10 15 20 
l"atares 4-5- 6,5 9 12,5 
Sof an 5-5,5 6 7,5 
Kerevlz &5 7,5 12,5 
YeşU dcmmtea 1,5 - 2 3 5 
(Olgun doma:lı!!e) 3,5. 4 7,5 15 

YEMiŞLER 

Ayva ekst. ekst. 6 - 8 10 15 
A:J''"\.' a birinci 5 - 6 6 7,~ 
Ayva ikinci 3 - 3,5 5 7 
Nar ek&t. ekst. 6 7,5 10 
Nar 1Jdncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 - 5-6 5 12,5 
Elma Sapanea 5 7,5 10 
Elma Unye 4 - 5-9 5 15 
Uzüm siyah 6 - 11 12,5 15 
Uzilm mli!:!kille 11 • 24 15 35 
l\fondalina 1,5 5 2 7 
Portakal 1,5 5 2 9 
Ceviz 1 l • 18 12,5 20 
Kestane 6-8-10 10 15 
Mu!)mııla 3·3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 250~385 

J\.ômtlr 2 ,5 3,5 
1,5 4 
2,5 4,5 

Kok 

Söml kok 21 

Ev geçindirenler: 

Gazetemizin bu sütununda hergün 
böyle bir cetvel ve işinize yarıyacak o 
~aiı ot.r yemek iar jfi ve buna benzer 
faydab bir matOmat bulacaksınız! 

Ev salıibi. 

Sahnelerimizde\ 
yenilik 

Hayatlarını sahnede geçirerek 
kazananlar en doğru yenilikleri 
buldular galiba.. Şöyle bir baka
cak olureak, Naıidin t.\ya.tro•u yo-

lunda; Ertuğrul Sadettinin temsil
leri ardı ardınca muvaffakiyet ka
zanıyor gibi.. Halk oper~tine I 
sürekli bir akın var.. Ve nıhay.et 
biç durup dinlenmeden çalışan Şe 
bir tiyatrosu .. 

~ :fo ~ 

Naşit, kendi başına iken, bu
gün artık kendisini de bırakma
ğa başlıyan seyircileriyle adeta bir 
mücadele halindeydi. Onları tut
mağa çalışıyor ve ancak, şehir ti
yatrosu artistleriyle bir film çe
virdiği vakit tekrar herkes gözün
de birinci plana çıkıyordu... Er
tuğrul Sadettinle birleşti. Umul
madık bir yenilik ortaya çıktı. 1-
kisi de iyi gidiyor. 

Halle opeTeti, arasına aldığı 

yeni unsularla Beyoğlunun gö
beğinde muvaff akiyet kazanıyor. 

Yenilik! 
Nihayet şehir tiyatrosunda da 

Muhsin çıktığı vakitler tiyatro do
lup taşmıyor mu? 

Ve Muhsin de yeni bir şey ol· 
duğu vakit ortaya çıkıyor. 

iC 
Gökten gelen ışık! 

Bir lngiliz muhabiri Doğu Af
rikadaki İtalyanların keşif tayya
relerine birer projektör taktıkla-

Fiyatı 100 Ciltlisi 125 

rmı bildiriyor. Bu projektörler 
vasıtasiyle gündüz ortadan kaybo
ian ve geceleyin faaliyete geçen 
Habeş askerlerinin nerelerde bu
lunduklannı araştırıyorlarmış. 

Muhahire göre, Habeş askerle
ri seınaJau bicdenbt~ yere dogru 
inen bu ışığı görünce ürkmüşler, 
·ne olduğunu kestirememişler. 

Şunu söyliyebiliriz ki, semadan 
inen bu ışık her halde "NUR,, de
ğildir. 

* Bo~azı görmeyen 
ls'tanbul 

lstanbul için kimi dünyanın en 
güzel şehri, kimi de en güzel şe
hirlerinden biridir, der. Şüphe yok 
ki mevkii ve tabii manzaraları iti
bariyle ... 

lstanbula bu sıfatı verdiren a
millerden biri, belki de birincisi 
Boğazdır. Serin rüzgariyle, koyu 
mavi ipekten elbiseli bir kadının 

kıvrak vücudunu andıran kıvrılış. 
lariyfo Boğaz ne güzel ne hoş, ne 
hayat verici bir yerdir. 

Buna rağmen; 
Evet bütün bu fevkaladeliklere 

rağmen, milyonlarca kartpostalı 
basdan, milyonlarca kişinin hay
ran olduğu, ve milyonlarca kita
bın yaza yaza bitiremediği Boğa
zı en az gören ve kendisinden en 
az istifade eden de biziz. 

Meseli. Bebeğe gitmek istiyor
sunuz. Büyük bir Hüsni niyetle 

tramvaya biniyorsunuz. Fakat ta 
Ama vutköyüne kadar bir takım 
tavansız tünelleri andıran, iki ta
rah yüksek duvarlı dar yollardan 
geçiyorsunuz. Ne Boğazı görebili
yorsunuz, ne denizi ... 

Denizi görmek, güzel bir kadı
nı görmekle birdir. Boğazı görmek 
ise, çok güzel bir kadın görmek 
demektir. 

Fakat ti sultanlardan kalma 
bir takım yanık sarayları kapatan 
yüksek duvarlar, İstanbullulara 
burasını gizliyor. Bari şehrin pla
nı yapılırken bu noktalar göz önü
ne alınsa da Boğaza doğru uzanan 

. .......................................... . 

Yazanl 
Hikmet M ı 

yol, Boğazı bol bol, doya doya gö- VE 
rebilecek bir hale sokulsa! 

* incelik 

Murad Ser1 
Beyoğlunda bir saatçi, dükka· 

nının vitrinine bir tavşan koymuş .. 
"'Laman kaçıcıdır,, derler. Aca-

ba bunu mu kastediyor ! ? 

* Fani olan nedir? 
"Fani dünya!,, der geçeriz. Fa· 

kat günün birinde bu yüzden azar
lanacağımız hiç hatırımıza gelme
miştir. 

Sözü, sohbeti yerinde bir tanı
dık geçenlerde birimizin hatırını 

sormuştu: 

- Fani dünya, dedik. Ne ola
cak, işte geçinip gidiyoruz. 

Vay sen misin bunu söyliyen ! 
- Dünya neden fani oluyor· 

muş, sen fani isen dünyaya zorun 
ne? Senin geçmişin de böyle diyi.p 
duruyordu. Onlar geçip gitti. Dün· 
ya hala duruyor. 

- !!! 

* 

Bugün Avrupada ve 
tekemmül ettirilmekte 
turucu tertibat,, bize c 
uı., .. , ln. & la- lJ .... ı ..... _, ~ ..... 

zmdan önce sallabaş, 
zuk tünel gürültülerh 
lunmak gereki' 

"°t" 
Şampiyonlul 

Yunan hürriyetperve 
Sofulise mektup. 

Amerikada çıkan bir 
tesine mektup. 

Bir İngiliz gazetesin ı 
Krala mektup ..• 
Dünyl postalararnda. 

mektuplarını yetiştirmek 

memiş bir faa liyet olsa ~ 
nizeJos şüphe yok ki bugi 
şampiyonudur. 

Pransız fiqa, 
HALK OPERET) 

Bugü11 matine 
Saat 16 a 

Hu akşam 20,30 d <ı 

SEVDA OTELi 
Gürü l'tüyü boğmak Büyük fantezi 

. . Operet 3 perde 
llim, gürültüyü, insanın sınırle- Son hafta 

rini oynatması bakımından etraflı- Gişe gündüz açıktır. T 
ca araştırdı. Ve sebeplerini tahlil Fiyatlar :25-50-7~100 l 
etti. Şimdi gürültüyü boğmak yo- Pek yakında TELLJ 
luna gidiliyor. Bu tecrübe bizde, Yazan: Mahmut Yesari 

bilhassa bu şehirde tatbik edilecek Müzik: Sezai ve Se 

olsa, en önce işe nereden başla-
mahdır l dersiniz!? 

Tramvaydan mı, otomobil kor
nasmdan mı, kaynanamızm ağzm 
dan ve-ya patavatsız komşumuzun 
radyo makinesinden mi? 

Hayır, tünelden! 

Çünkü kaynanamızın çenesiyle 
kar,ılaştığımızdan daha çok tüne
le biniyoruz. Ve orada, kafamızı 
sarsalayan gürültüyle bir daha hiç 
duymamamız, yahut bir zaman 
kulağımızın i,Iememesi de müm
kündür 

Bu gürültü, arabaların eskili
ğinden mi, fenni tertibatının kıt
lığından mı, sosyetenin hasisli
ğinden mi nedir? .. Bir ses var ki, 
her halde bir bozukluk eseridir ..• 

HABI 
A~SAM POS 

lstanbul 
iDARE EVı 

Ankara 
Posta kutusu : Istı 

Telgraf adresi : ıstanı 
Yazı ı şıerı teıoron 
idare ve ııan 

ABONE ŞARl 

Sene ilk 
6 avlık 
3 aylık 

1 aylık 

İLAN 

Türkiye 
1400 Kr. 

730 •• 
400 .. 
150 .. 

TARİ 
Tıearet ııanıerının s 
Resmi HAnların 10 

Sahibi f>t! Neşril)al 

Hasan Rasi 
Basıldıgı qer (VAKiT, 
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. ln) - Alr11anya olimpiyatlara, 
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faat ve organi::asyonda olduğl...ı j 
kadar bilfiil spoı snha~mda da · 

•on derece ihtimam ile hazırlan· 
~aktadır. 

Bundan takriben bir sene ev
"'el seçilen ve muhtelif sahalarda 

~lrnanyayı temsil edecek olan O· 

1
•tnpiyat namzetleri, kendi mem· 
tketlerinde icra edilecek elan 

l935 olimpiyatlarında ev s:lhihi 
~~rtıaktan müteve!lit, üzer!erine 

Uf en milli vazifeyi muvaffaki 

>'etle baJarabilmck için son dere 
Ce ÇalIJmaktadırlar. 

Bu husuta en ziyade dikkate 
Ç\tpan nokta futbol , atletizm 
~Uırne, kürek, güreş, boks iln ... iş· 
U~ak edecekleri her şubede diğer 
~ıll:Uerle teır.as ederk mfüabaka 
l'bıliyetlerini arttırmalarıdır. 
Olimpiyatların Almanyada ic 

l'tır, Almanlar için en büyük bir 
'\>antajdır. 

Zira sporun her sahasında mu 
~~qrn teşkilfı.ta, değerli materiya· 
e tnalik bulunan Almanlar, burtt 

;~ot te,ki~atmın ba§ında bulunnn 

l~tın d-J. tasdik ettiği üzere, lngı 
~lerin soğuk ltanlılığına, Ameri 

lıların müsabaka kabiliyetine 
~ Japonların enerjisine malik 

lunnıamaktadırlar ve bu en bü
>ük noksanlardır. 

. Görülüyor ki tam sporcu bir 
~11Iet olan Almanya müsabakad:\ 
S()lc büyük rol oynayan sinire he 

l\Ua; nıalik degwildir. Simdiye ka d ~ • 
. lt hariçle yapılan temaslar bunu 
"bat otmiştir. 

Almanların memleketlerind~ 
\>e kendi aralarında aldıkları de· 

rece, gösterdikleri kabiliyet hari 
tek h" k d' n at§ı teza ur etmeme te ır 

iltıa. kendileri de kanidir. Fakat 
lllrası nıuhakkak ki çok büyük bi: 
'~i- lı'b" l d'" \ı·· ·&.1 sa ı ı o an ve unynnm en 
l l:ıtiik sporcu kütlesine m:ılik bu· 
hlltıa.n Almanya yakın b'r atide bu 
aııa.yı da elde cdecek~ir. 

İtte bu sebepten olimpiyatla · 

~ın Altnanyada olması kendileri 
e huyük ümitler vermektedir. 

~ Bir senedenberi muhtelif sa
~ ~la.rda hariç memleketlerle ya. 
'an ~maslar çok dikkate df'ğer 

:Cliceler vermiş, birçok genç isti
' '-lla.r meydana çıkarmış ve baz 
ll~()tlarda Almanyayı birinci sınıf 
~llıla.r arasına yük:;eltmiştir Bu 

t\ en bariz misali yüzma:erdir 

~i, Ağustosta Almanya ve Maca .; 
~lan arasında yüzme müsabaka- · 
~ l't. o~du. Macarlar Avrupanm 

q~Yı Yüzücülerine malik bulun· 
clq larından kazandılar. Almanlar 
ı,~ trnadı çalı§tı, hariçle temasa de . 
\(, tn etti. Amerikalıları davet et 

"lı~ifa.de etti. Yendi, yenildi 
~ llataa1e1 ougün r ... 1aceır1ı:ı.n1 faik 
~ete sahip oldu. 

Fıt liariçle teması en büyük bir 
•at hilen Almanya, yukarda da 

~~~;~nF~~::,~~ı~:.;·~ii~:~:~: Bu~u· ·n Ga 1a'asa vay 1a kar.şı 1aşalCJ yahatı ve lngıhz mılh takımıyle [4 l~ I 1 l4 [4 
müsabakalrı, atletlerin eylülde 

:::'::dJ·.;:;:,~:::~d~1:~~~~~: cak Romen takımı çok kvvetlidir 
tikleri arsıulusal oyunlar, ağusto· 
tikleri arsıulusal oyunlar, ağustos 

ta gene Berlinde icra edilen arsı
ulusal Avrupa kürek §ampiyonuı, 

halen Ber!inde devam edilmekte 

olan Avrupa boks türnuvası Al • 
man olimpiyad siyasetinin gÜ· 
zel misalleridir. 

Romanyanın kuvvetli futbol ta
knnlarından Trikolor ekipi ile ls
tanbulspor kulübümüz dün Tak. 
sim stadyomunda karşılaıtrlar. 
Havanın rüzgar11z, güneşsiz vel
hasıl tam bir futbol günü olması
na rağmen oyun az denilebilecek 
bir seyirci önünde oynandı. 

Hakem Bay Ahmet Ademdi. 
Saat üçe doğru mavi gömlek, ıi . 

sırasında merkez muhacimleri 
plase bir ıütle bizim kalecinin 
parmakları arasından birnici go . 
lü attı. 

Bu golün hemen aTkumdan a. 
tılan, bizim sağaçıim güzel bir 
şütünü Romen kalecisi zorlukla 
bloke etti. 

26 ncı dakikada Romen sağa • 
çığı ofsayttan bir gol yaptıysa da 
tabii sayılmadı. Oyunun sonları • 
na doğru Romenler fevkalade oy
namağa, lstanbulspo°r kalesini 
adamakıllı tehdit etmeğe bat
ladılar. Fakat bizim müdafaa bun 
ları da defetmeğe muvaffak ol .. 

Olimpiyatların Almanyada ol
masının tesiri ve Almanyanın 

hangi dereceyi ümit ettiğine ge -

lince; bu hususta salahiyet sahibi 
muhtelif ve müteaddit kimselerin 
noktai nazarlarını sordum. Bunla· 
rın heps! hemen ayni noktada top

yah pantalonlariyle Romanyalı · ı ~ ... ~"ıliil~""' 
lar sahaya çıktılar, halkı selim -
ladılar ve alkı§landrlar. Birkaç 
dakika sonra da lstanbulsporlu . 

lanmaktadır: 

Bunlara göre olimpiyatlardn 
şimdiye kadar olduğu gibi bu se-

fer de, gerek umumi tasnifte, ge
rek atletizm, yüzme, kürek gib! 

sahalarda Amerika ve Japonya • 
nın birincilikleri aralarında pay 

laşacaklarını gözönilnde tutmak 

lazımdır. Geri kalan milletler a 
rasında Almanyanm ön saflarda 
yer tutacağı ihtimal dahilindedir. 

Yalnız şu talisizlik var ki Al· 
manların en kuvvetli oldukları ve 
arsıulusal kabiliyet göstererek de

rece almak ihtimalleri olan saha. 
larda diğeı· miJletler de kuvvetli-

dir. Mesela sürat ve yarım sürat 

koşularında Amerikalıların dere· 

celerine, su topunda Macarların 

hünerine ve yüzmelerde Japonla· 
rın enerjisine diğer milletler tara 
f mdan irişilememektedir. 

Filvaki Almanya bugün atletiz 

la.r meydana çıktılar. 
lstanbulspor: Hikmet - Samih, 

Sabih - Enver, Hasan, Aziz -

Tevfik, Orhan, Şinasi, Ali Rıza, 
Nihat'tan teşekkül etmişti. 

Misafir takım da şöyle idi: 
Radulesku - Suçitulesku, ti . 

yesku - Flora, Şteubah, Germe
liye - Trayonesku, lskileru, Sou
inikulesku, Vilkof, Bogdan. 

Oyuna lstanbulsoprun hücumu 
ile başlandıysa da Romen mua • 
vin hah bu hücumu kesti ve orta
dan lstanbulspor kalesine indi • 
ler. Fakat merkez muhacimlerinin 
şütü avuta gitti. Akabinde lstan . 
bulspor hücumu da Ali Rızanın 
avuta attığı topla bitmiş oldu. 

Oyun çok seri oynanıyor. Ro . 
min atmalar kısmında birinci de-

1 
-------------

recededir. Scbröderr'in diskte 5:' 
metreyi geçmesi, ciritte Stöck'üı 
70 metre hududunu kolaylıkla aş 

ması ve nihayet güllede 16 metre 

yi geride bırakan birkaç güllec-. 

bunu göstermektedir. Lakin işic 

garibi, bu ayni ihtisas sahalarınd -· 

Amerikanın olduğu g1bi lsveç vt: 

1 

Finlandiyanın da ayni dereceyi a 
1 

lo.n, ayni kabiliyette elemanlar" 

malik bu!unmnsıdır. Bu sure:I • 

Almanlarm en güvendiği şeyle.· 

tehlikeye düşmektedir. Bunda 

olduğu gibi ayni şeyi kürekte, yü7. 1 

mede, futbo!d:ı, güreşte ve ila ... dı:ı 

da vnrclır A manyanın Handili 1 
güreş, sıkiet }:aldırma ve Jimna . 

tikte en büyük muvaffakiy?tİ gös 
tereceği tahmin edilmektedir. 

Sporda kehanet her ne kada· 

su götürmezse de vukuf sahiplerine 

görüşlerine nazaran Almanyanın 

umumi tasnifte üçüncü ve dör
düncülük için uğraşacağı ve bu i9 · 

te de bir hayli ter dökeceği anla· 
şılmaktadır, 

Sııat Erler 

Peşt:e - Paris 
maçında 

lif acarların f cı·kal<idc bir galebe . 
sile S.l bitc>n Budapcştc - Paris ma. 

~ında alınmış çok gü:el bir cnstanta· 
ne: 

JJla~arlann eşsiz kalecisi Szabanın 
enfes bir kurtarışı. 

Dünkü mafta heyecanlı bir an 
menlerin iyi 
derhal göze 

oyuncu oldukları Bu devrede iki taraf da daha 
çarpıyor. Bilhassa çok gayret ve canlılık gösterdi • 

merkez muhacimleri, merkez mu
avinleri ve sağ müdafileri nefis.·. 
lstanbulıpor da hasımlariyle iyi 
boy ölçüfüyor. Top iki kale ara -
sında mekik dokumakta ... Yedin
ci dakikada bir Romen hücumu 

Onuncu dakikadan sonra Tri . 

kolor takımı açılmağa ba!ladı. Bu 
esnada bizim takımın müdafileri 
fazla gol yememeğe cidden iyi 

çalışıyordu. Bilhassa her iki mü. 
dafiin de ileride oynıyc.rak hasım 

hücumlarını ofsayt vaziyetine dü. 
şürmeleri gol adedinin yükselme
sine mani olmaktaydı. 

Yirminci dakikada Ali Rızanın 
şütü Romen müdafiinin göğsüne 
çarparak kurtuldu. 

Yirmi beşinci dakikada lstan . 
bulsporlular Romen kalesini ah . 
luka ettiler. Bu üstünlük üç daki 
ka kadar devam ettikten sonra 1 

ger..e Romenle,· hücuma ge~tilcr. ı 
Otuz yedinci dakikada RomeT' 

sağaçığının ortaladığı topu kafa 
ile soliçleri ikinci defa İstanbul . 
spor kalesine soktu. Bu golde de 
kalecinin büyük kabahati vardı . 
Lüzumsuz yere çıkış yapmamış 

olsaydı, kurtulabilirdi. 
Birinci devre O - 2 misafir ta

lum lehine bitti. 
ikinci haftayma, 1stanbulspor1 

kalecisi Hikmetin yerine Osmanı 
ikame ederek çıktı. 

ler. Altıncı dakikada lstanbulspor 

lulann ıoo bir ıütünü Romen ka
lecisi mükemmel bir plonjonla 

kurtardı. 13 üncü dakikada Ro • 
men ıolaçığx Oımanın boş bırak
tığı kaleye topu atamıyarak mu
hakkak bir fırsatı kaçırmq oldu. 

25 inci dakikada Nihat oyun

dan çı·ktr, yerine Nevzat girdi. 
Bundan sonra latan bulıpor hü • 
cumları daha muntazam oluyor, 
Nevzat iyi oynuyordu. 

du ve maçı misafirler sıfıra kartı 
iki golle kazanddar. 

. 
Romen takımı çok iyi anlaımıt. 

çok seri bir takımdır· Kalecileri. 
sağ bekleri, merkez muavin ve 
merkez muhacimleri, sağ ve sol ~ 
çıkları Romen milli takımının dai• 

mi oyuncularıdır. Ve dünkü oyunla 
riyle milli takım oyuncusu olduk. 

larını ispat ettiler. Y aln.ız sol mu
avinleri aksıyordu. Bir ele kale ö
nünde biraz ağırfaşıyorlar. 

1stanbulspor takımının bir ec • 
nebi timiyle ilk olarak karşılaşmıt 
bulunmasına ve karşısındaki ta • 
kımın kuvvetli olmasına rağmen 
aldığı netice şayanı tebriktir. la • 
tanbulsporlularm yegane kaba • 
hatleri topu havadan oynamaları 
ve ilk devrede de kaleci Osmam 
oynatmaları dır. 

", O.M.K. 
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59 <Nakil, tercüme ve iA·tibos hakkı malıluzdw .1 --
"Duasını almadan gidemem!,, Birbiri ardınca bir sıra kapalı 

"O halde paraya ihtiyacın ola- araba geldi, durdu. Siyah esvap\: 

cak. .. ,, 

Paşa arkasını dönmüş, sadef iş

lemeli bir yazıhanenin gözünü ka

rıştırıyordu. Arkasından ona ba

kan gözlerd~ki gayzı, kini görme

di, oğlunun yüzünde, babasının 

vaziyetinden utanan, yere geçen 

arı sezmezdi. O kendi kalbine la
kırdı anlatmak için uğraşıyordu. 

Gitmeden Hilmiyi alnından öp

mek, nasihat vermek, helallaşmak 
istiyordu. 

Paıa döndü, oğluna şiıman, kır

mızı bir atlas kese uzattı. Hilmi

nin gözleri; kendisine uzanan bu 
şişman keseyi görünce büyüdü, 

dudaklarından fırlamak isti yen 

lakırdıları kapatmak için titriyen 

elleri ağzına gitti. Bu kızıl kese ... 

Bu, babasının bütün bir millete 
yaptığı zülmün ücreti! 
• 

Belki yarım saniye, belki daha 
ziyade iki taraf da donmuı gibi 

birbirine baktı. Hilminin gözleri 

hala büyümüş, beyazlarını da kır

mızı bir renk kaplamıştı. Fakat 

konuşmağa başlayınca sesi sakin. 

di. O kadar sakindi ki Selim pa§a 

ilk defa Hilminin peltek olduğu
nun f a.rkma varamadı. 

"Keseyi cebinize koyunuz. Siz· 

den aı1:ık para kabul etmek benim 

için mümkün değil. Babalık, oğul. 

luk, bu rabıta bugün artık tama
men kopmuştur.,, 

Hilmi, Selim po.§ayı babalıktan 

reddetmişti, hüküm veren bir hP. . 
kim vekariyle, kat'iyetle ... Ve Se

lim pafa ilk defa oğluna karıı 
içinde hürmet ve takdir hissetmiş-
ti. Yüzü bembeyaz, dudakları tit

riyerek arkas_ını çevirip giden genç . .. - -
adam çrkarı<en ·kapıyı 'öir ölü-oaa: 

sı knpıyormut gibi yavaşça çekti. 

Kızıl kese parmaklarını yakan 

ihtiyar, odanın ortasında donmu' 

kalmıttı. Bu hakaretin kalbinde ga 

zab ve isyan değil, sızı ve acı uyan

dırmasına hayret eder gibiydi. 

Fakat zihni tamamen başka şeye 
gitti. Akdenizin sonbaharlarda sık 

olan f ırbnalarını düşünüyordu. 

Pencereye gitti, camı sürdü. Jlık 

ve yıldızlı bir gece... Gök mor . 

mavi, hava tatlı, gül kokulu ... Bir 

k:ıdın mendilini kurutacak kada' 
bile ruzgar yok 

XVII 

Kı:ıranlık dağıldı. Şehrin üstü 

inci beyazlığında bir dumana bü· 

rünmÜf. Minareler, kuleler, uçlu, 

uçsuz bütün şekiller rüyada görü

len şeyler gibi uzak, silik. Suların 

kur~uni yüzü uykuda. İstanbul, gü

müş sisli bir sabah rüyası görüyor. 

adamlar araba kapılarını açtılar, 

içlerinden kara çarşaflı, eli boh

çalı, çocuklu, çocuksuz kadınlar, 

birkaç ihtiyar erkek ve bir mevle. 

vi dedesi çıkardılar. Arabalardan 

çıkanlar birbirlerine sokuldular, 

elleri dolu olanlar omuz omuza 

bo~ olanlar elele, birbirine yapı· 

§iP kuvvet almak istiyen, canlı bi:

ıstırap kümesi gibi sandanlara, 

salapuryalara indiler. 

Rıhtımda ayak sesleri kesildi. 

Kayıklar kurşuni suların üstüne 

yayıldı, açıldı ... Selimiye önündf" 

demirliyen "Şevketi Derya,, ya 

doğru yol aldılar. 

Sandal, salapurya filosunun 

~rtasında, en büyük salapuryada 

Rabia çocuğuna meme veren bir 

genç kadınla yanyana oturuyordu. 

Ayaz vardı. Vehbi Dedenin har 

manisi ikisini de birden sarmıfb. 

Rabia çocuğun, harmaninin altın

da "gluk, gluk,, diye südü yutu

§Unu duyuyordu. Karşısında siv

ri, beyaz sakallı, tatar yüzlü zayıf 

bir ihtiyar korkulu bir rüyadan u· 

yanmı§ gibi gözlerini açtı: 

"Torunum, torunumu sürüyor

lar, ki.firler, ocaklarına incir diki
lesiler !,, diye bağırmağa batla 

dı. 

Harmaninin altında meme emen 

çocuk memeyi bıraktı. "Viyak. .. 

Viyak. .. Viyak ... ,, 

Arkadaki sandalda bir erkek 

çocuk bir kurt yavrusu gibi ulu

yordu: 

"Baba ... Baba... Babamı ist.e-. 
rım.,, 

Gene herkes sustu. Beyaz sakal

lı ihtiyarın çenesi oynuyor, içine 

çöken dudakları kımıldıyor, kü

rekçiler kürek çekiyor... Sonu gel
miyen bir gidiş ... 

Nihayet "Şevketi Derya,, ya san. 

dallar ve salapuryalar birer bire_· 

yanaştı. Siyah esvaplılar, siyah 

çarşaflıları dingildiyen iskeleden 

vapura ite ite çıkardılar. Erkek ço

cuklar birer maymun gibi tırman

dı, kız çocuklar sümüklerini ve 

içlerini çelce çeke, ağiıya ağlıya 

tırmandılar. 

Merdivenin ba§ında yırtık pa· 

çalı, püskülsüz fesli, yalınayak bir 

tayfa duruyordu. On senedir "Şev· 
keti Derya,, da Yemene Trablu-

' 
sa sürgün, asker götüren bir tay 
fa .. 

Ağzını açtı ve sövdü. Uzun ka

!iyeli, mutantan bir küfür silsile

si: Çoluk çocuk, kadın ihtiyar, sü

rü sürü çaresizleri, kimsesizleri 

seher vakti "Şevketi Derya,, ya sü

.rükliyenlere; kara çarıaflı matem 
Galata rıhtımı ... Üstünde siyah kümesinin evladını, ayalini, baba. 

esvaplı adamlar, rıhtımın kena-
sını, kardeıini dünyanın dört bu-

rmda bir sürü sandal ve salapur. cağına saman çöpü gibi dağıtan-
JL Kürekçiler kürekleriyle oynu· lara; ev bark yıkmağı, ocak sön. 

yor, sabırsızlanıyor, siyah esvaplı dürmeği iı edinip onunla para ka

adamlar uzaktan gelen araba ıes- zananlara ! 
lerini dinliyorlar. (Devamı var) 

' 

~ 
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A m ~-ır ü kav aJi:i~tl 
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Polisler mahzende bir gizli kapak gördüler.: 
Sevinçle kapağı kaldırınca, Tomsonun sesin~ 
işittiler. Arslan Turgut, ne yazık ki, bu tehlikelı 
takipten sonra da (Necla) ya kavuşamamıştı! 
Tomson bulundu ... 

Fakat Necla 
meydanda yok ı 

Polisler, tarif edilen evi bul -
muşlardı. 

Bu evin etrafında uzun bir yol· 
dan başka ne bir ev, ne de göze 
görünen bir insan vardı. 

Evin kapısı kapalıydı .. 

Polisler ilk önce kapıyı çaldı . 
lar. 

Ceva~ veren olmadı. 

Vakit geçirmemek için kapıyı 
kırmaktan başka bir şey yapıla -
mazdı. 

Kapıyı tekmelemeğe başladı • 
lar. 

Epeyce uğraştıktan sonra, ka . 
pının bir kanadı ardına kadar a
çılmıştı. 

Polislerin bir kısmı evin etra • 
fını sarmıştı. Beş polis memuru da 
tabancalarını çekerek içeriye dal
dılar. 

llk yapıl~ it, zemin katma 
inmekti. 

Belliydi ki evde kimseler yok • 
tu. 

Evin alt katında iki oda vardı. 
Bu iki odanın arkuında bir kü • 
çük merdiven görünüyordu. Me -
murlardan ikisi merdivene ı§tk tu· 
tarak yavaş yavaş aıağıya indi · 
ler· 

Burada su mahzenine benzi • 
yen, içi bo§ ve karanlık bir oda 
vardı. Zemini l<>prakla örtülmüş • 
tü. 

Polislerden biri: 

- Y aıılrş eve geldik galiba ... 
Buradan su yoluna gidecek hiç bir 
kapı yok. 

Diye mırıldanırken, öteki arka 
da§ı birdenbire iğildi: 

- Yanlıı geldiğimizi zannet • 
mi yorum. 

-Nerden anladın? 

- Y eraltından sesler işitili 
yor. 

- Sahi mi söylüyorsun?! 

lkiıi birden kulaklarını yere ko_ 
yup dinlediler. 

- Tamam.. Mister T omson, 
Türk polisile konutuyor. 

- Ne yapalım? 

- Yapılacak bir iş var: Topra· 
ğı kazacağığ .• 

Bu sırada elektrik f enerile yel"' 
de araştırmalar yapan memurlar . 
dan biri sevinçle bağırdı: 

- Buldum .. Buldum·. 

- Ne buldun? 
--Su yoluna inen kapağı .. 

Ve toprağın içine gayet mahi • 
rane bir şekilde gömülmüş olan 

yarım metro murabbaı ge~liğin
de bir kapak bularak, kulpundan 
yakaladı .. ikisi birden kapağı kal
dırmağa başladılar. 

Polis memurları başlarını aşa· 
ğıya iğmeden şu sesleri itittiler: 

- Biz buradayız.-. Haydi ça -
buk, ipleri uzatınız! 

Bu ses, polis hafiyesi T omso · 
nun sesiydi. 

Memurlar aşağıya sarkarak 
bakınca, beş metro derinlikte 
yan yana duran iki kişi gördüler 
ve: 

- Geçmiş olsun ..• 

Diye seslenerek, derhal birlik· 
te getirdikleri ip merdiveni aşa • 
ğıya uzattılar. Merdivenin bir u · 
cunu da kapağın ağzına bağla • 
mışlardı. 

(Tarassut makinesi) nin (1) 
meydana çıkardığı hadise kahra · 
manian §İmdi birer birer merdi • 
vene tırmanarak yukarıya çıkı · 
yorlardı. 

Önden T omson, arkadan da 
Turgud görünmüştü· 

Polisler düdük çalarak, yukal"' 
daki arkadaşlarını da haberdar 
ediyorlardı. 

T omsonun benzi sapsarıydı .. 
Dizleri mecalsizdi. Bir polis me-
mur.unun omuzuna tutunarak güç
lükle yukarıya çıkabilmişti. 

Burası (Necla) mn aylardan . 
beri mahpus bulunduğu evdi. 

Arslan Turgud bunu mahzenin 
I 

altına varınca anlamıştt; mahze • 

nin duvarında Türkçe şu kelime . 
ler yazdıydı: 

"Bu mahzende yirmi dört sa -
at yattım. Şimdi Parkerle beraber 
meçhul bir semte doğru gidiyo . 
ıuz.,, 

Arslan T urgud bu satırları o-

kuyunca gözleri ıulanmııtı· Artık 

hiç şüphe yoktu ki Neclayı kaçıran 
Parkerdi.. Yani sahte milyoner 

Hop'kins. 

Jtalyan gazeteleri, Habeş askerle . 
rinin "dımı . dum,. kurşunu kullan . 
dıldarını, tahkikat neticesinde bu kur 
şunların IJelçikanın Lipej şehrinde 
imal edildiğine kanaat getirildiğini 
yazmışlardı. Bunun üzerine Romada. 

ki "LiycJ caddesi,, nin adı protesto 
makamında değiştirilmiş, caddeye 
zecri tedbirlerin başladığı tarih olan 
"18 sonteşrin,, adı verilmiştir. 

. .. Türk E vın ust katma çıkına 
· aıı· 

polisi, T omsona kısaca herteY1 1 
latarak, Meksikada Parkerle nal' 
d ....... t••v .. ·· hak•kA nıiJyoJ!ıel' oguf ugunu, ı ı l , 
Hopkinıi nasıl bulduğunu sÖY e i 
mekten çekinmemitti. 

T omıon bir kanepeye uz•O • 
mıştı: . ' 

- Sıcak bir çay içmek iıtıY;ir 
rum. Şimdilik buradan batk• . e~· 
yere gidemem. Bu esrarent11 • 

de seninle birlikte tetkikat ya.P" 
.... r 

cagnn.. . bet 
Dedı. O stkattaki odalarda 

d .... b im k ·· kü'ndLi J'oara ıgını u a mum • "1 
}islerden biri derhal elektrikle b • 
ısıtarak T omsona sıcak bir çaY • 

ır•· zırladı-. Ve Aslan Turgud ~111 bİ" 
da üst kattaki odaları da bırer 
rer gezdikten soma: 

- Nişanlımın aylarca yattıif 
odayı buldum. 

. itı • 
Diye bağırdı. Bu odanın JÇ , 

deki karyolada tel tel kadın ,aÇ 

lan duruyordu. 

Aslan Turgud: 0 
- Zavallr Necla! Haydutl~~r

elinC:le kimbilir ne iıkehceler 1° 
müı... • 

D. ·· l • k t ~111 Jıe ıye soy enır en, yas ı. &il 
narında küçük bir ipekli ıııeJl 
buldu. Bu, lstanbulda iken, j\tl,ıl 
Turgudun Neclaya verdiği rrıe;; 
dildi. Modada bu mendilin ııe ... .ı 
dar büyük ve uzun mü-1'~ 

d·ı ~et 
olmuftu. Necla: "Bana men 1 • 

'A l d . a..Jand•· me. yrı ırız ... ,, emıt, _,_ V' 
"Mademki ho~na gitti .. J.1. , 
böyle batıl itikatlara ina~•;~ 
diye cevap vermitti. Şiuıdı 01 d-" 
konuşmalıın hatırlıyarak o k• 
sızlamıştı ki.. 

~ T omsonun bu arada: , 
- Hayatımı sana borçluY"'°' 

S.. ·ı b l k ·ı·nı"111' • ozı e aş ıyan omı ı 

rı kulağına bile girmiyord11· 
rıır 

Ne yazık ki, bu kadar teh 
1 

, 

li bir takibten sonra, Aslan fıat. 
gud, sevgilisine yine ka~utarll' 
dı •.. 

aff>.ıt 
Neclinm bu evden ne z ,• 

ve nereye kaçırıldığı anlatıl~ 
mı•tı! ) 

'S' l)df 
(Devam• 

bd 
[1] Bir o!rnyucumuz: biz:dcrt '1 #" 

makinenin hayali olt:p olnındığ'~rt "'q 
n . . dı bır 

ruyor. una henzer bır ıca : d 0"1'· 
yıl önce bir Amerikan gazetesırt e i bi' 
m uştuk. Mamafih Televizyon ye~ -ıetl 

't 11 , .. 
keşif değildir. l'zakta olun bı c "r;bil 
bir insanın oturduf~U yerden g~ iflltll 
mcsi işini hundan elli yıl önce dilŞl Jlli1' 
adam, Ali'lan fizikçilerinde ~pıııJı&t;iıt1 
kov) dır. O vakit keşfettiği bır ~ıııe'' 
ile bütün hadiseleri uznl•tan ~11 

1, 1d•• 
muvaffak olan Alman kaşifinı~ıe ı&ıt11 

bugün hilla (Nikkol' levhası) adıdıar b~ 
maktadır. O tarihten bugüne~; t.'--tl'

1 

makine üzerinde hnyli tekfı.111U l1' cer· 
görülmüş, hatta ziyanın eI~Jd'dilJllİ~ 
yanı şeklinde nakli bile tenun e g~r 

rııır• ıı· tir. Fakat, ı.abıtaca mahzU dll' 
len bu nevi ica tl:ı.rın halk nraS111tl~1:ıdt 
yılmasına hiç bir hükumet 111 /. f· 
etıpemiştir. 



"'1. defa idam tecrübesi 
yapan adam/ 

• • • pelc çok paraaı 
-... ~ •ama araunda ıa1et 

....... mianduiu aibi 
i"elcle kabul etmit Cll'ta 

J'01raal qiler de bulan-

Vücudunuzun güze~ 
liğini nasıl mulıaf aza 

edebilirsiniz? 

Feoltol&le si-' lıamaflann mo 
411 ali.,. 6a meoaimle inle , .. 
_,,.. aah phi •ôrdiifiinüz yiinlii 
folı llOf'I sifmeitedir. Gllnlüfiinib; 
'°7caUJUf 7'1n4en alır piiMlilli 
h711 Woe r.,.P pbalılar, lıelaoe 
,.,,,,,.,,.,. altın h6a yinlii ile 6lr 
,.,. lolaatn..,... • 

* Bazı firmalar çocuk doiurmut 
kadnılar İçin ıayet ııhhi ve müte· 
husu doktorların pek beiendiii 
konalar yapmaktadırlar. Bunlar 
aaibim icabettirdiji bütün ter • 
tibata ıöre yapıhmflardır ve uz· 
viyetin normal bir tekilde itlemeai 
ne engel olan hiç bir ukmtı ver • 
medikleri ıibi vücuda ıöre kolay 
ca uyd~cak tekildeclirler. 

Sinemtı 71ltlalanndan Jqn H• 
milıon'an siiotıre roba oltırtılı •er 
difi ba cam iınfa renlrli laonmla •en eski Yanan geyinİf' lanıntl• 
dilıilmif en aon rnodoılır. Göod• 
nin ön lımnı lıtı)'fanl"f"Uf aenit .,. 
tlairenui 6ir 6al luJintledir. 

Arlıacltı V ıelılimlelıi delıolt• 
qniaenin mercan renlinden l'• 
,,.ı,,,., olap , laota ııüler 6ir faar 
ı.,lıll tdmelıtedir. 

On yalıada af nalı bifimimie q nl,..,,,. NJıilı tap toh Hrtlır.·ı 

~irlcat, l"!'•ig_e -Genç 
ız rm 

Kaşları 
Genç kızlar vardır ki 1iq1an

nm aru.mda kıl bitmekte ve ah• 
ferinin üatüncleld fazla tüyle dolu 
olduia için bir tek kq ftl'llllf si .. 
bi siriillmekteclir. . 

Ba fazla kıllar yolancluktaa 
aonra acaba ıene çıkar mı? B111P 

lann hiç çdnnamuı için bir iliç 'ftl 

çare nrmı? 
Kız henüz OD dört, OD -bet yqın

da iae bu fazla kılların yolunma• 
ıına hiç lüzum yoktur. Daha bir. 
müddet böyle çatık katlı dolata· 
bilir. Esasen alır batlı bir IOIJet• 
de bu yqta genç kızların kqlarmı 
almaları ayıp ayılır. 

Kız biraz daha büyüdü mü bu. 
na kartı yapılacak ~n İJİ tedbirr. 
burun üstündeki kemerde hü,U. 
yen fula kıllan ıayet temiz bir 
cimbizla yolmaktır. Kıllar büyü • 
dükleri wttkametten yolunacak o
lma deri zedelenmez ve iz kal· 
maz. 

Yolmaia bqlamadan enel o
rumı biraz iıpirto ile cmlfturmali 
ve yolduktan aonra Kaimin ve Loa 
yon ıürmek lazımdır. ISu kıllar tek 
rar büyüyecektir. Bunların kökle
rini aldürmek için biricik çar@ .. 
lektroliz muajlan yaptırmaktır. 
Halbuki bu da çok palıalıya mal 
olur. 

Kirpik t:uvaıet:ı 
Gis kirpikleri artık tabii olma• 

ia doiru ıidiyorlar. Geçen yıl here 
keai lal'IDlf olan aun'I kirpik çıı:;bimm artık mocluı ıeçmir Annelere mablaa konalar _.. 

hakkak kadın doktorlarmm tav · 
ıiye ettikleri biçimde olmabclır. 

Eier evli her bdm dolumdan Şimdi en IOD moda, her ıGa 
evvel ve sonra elveritli koraalar muntazam•n kirpikleri fırplamalC 
kullanacak oluna, ıavdeeinin kız v~ ba. mabat için J•Pdmıt küçü• 
ide çizıilerini hiç kaybetmez ve cük bır tarakla taramaktır. 
daima terütaze kal 1 Sabah elqam Japılan bu tuft• lr. let L! !LI • &1rpuusın uzamaıma Ye ıık-

GiDellilı Doldora latmuma çok fayda •Wlllektedir. 
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Tiyatro 
Tahsiline giden 

bir Türk genci 
ilk defa 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kurup ders 

Felaefe ve edebiyat profesörii 
bir bir Alman beher d~rsi elli kuru-

Türk gencinin. 
tiyatroyu akade
mik bir tarzda 
tahsil için Avru
paya gideceğini 

§a olmak üzere seri bir usulle Al· 
manca lngilizce ve Fransızca lisan 
dersleri vermeğe taliptir. HABER 
de K. E. adresine mektupla mürır 
::aat edilmesi. 

memnuniyetle 
duyduk I Kenan Hulôsl 

Bir yarasa 
Bir kıza Aşık oldu 

tik defa Ratit 
Rıza tiyatrosun 1 

da sahneye çı- 1 kan ve çocuklu· 
ğundan beri ti· I Yakında kitap halinde 

yatroya çok hevesli olan Feridur. çıkıyor 
Çölgeçen, aon defa Ankara Hal· 

1~ • • 

kevinde büyük bir muvaffakiyet l y 1 b 1 r t e r z 1 mi 
kazanmııtı. arıyorsunuz 

L. t h u· . b·t· . 1 b işte size bir adres: 
ıse a s ını ı ırnııt o an u 

genç artiat, bugün tiyatroyu aka· I "-. 
demik bir tarzda tahsil ve komik ~ 
için 3 • 5 sene kalacağı A vnıpay; 
hareket edecektir. 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzlıl 

F erldun Çölgeçen, tiyatro aka· 
demisini ikmalden sonra, Avrupa 
ıahnelerinde de staj görecektir. 

lstaaba.1 - Yınlpostane kal"flıuıda 
Foto Nar yıaındı Letafet hııırıulı 

Tc:.J Q KiVE 

l 1 R~t6.T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T .... bOi;Q 

-

•. .... . , .. ~ ..... ~. .: . . . .. . . •' . ··. . ' . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş·yi 

zengin etmiştir. 
2. ei keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •• 

.. . .;,,•;,1;.ı .. ,' '.' ~·· ' .. ı, ~- · .. ~, ....... " 

HABER - Akşam postası 

rlASRETLE·TAHAYYOL:E: TT IGIN 
GENÇ LiGE: VUŞ 

• 

ve 
Bel gevşekliğine 

Çok Mühim 
Eikek ve kadın farkı yok 

Ademi İktidar, belgevtekliği 
ve dermansızhğa kartı Alman
~·da ki.in Ste. Hormona 

A. G. fa.brikumm 

G LA N D O K R AT 1 N•t 
kullanmak en emin ve müea:dr 
çaredir· Her eczanede kutusu 

200 kuruştur. 
Türkiye a.centaaı: Z A M A N 

ecza deposu: lıtanbul 

Kiralık katlar 
BabıAlide Ankara Caddeıinde 

ikdam Yurdunun katlan ayrı ay. 
n veya toptan olarak kiralıktır. 
Remıt daire ve sosyetelere elve • 
rİfli olduğu gibi modem tesisatı 
'ft.rdll'o Görmek ;çin her gün kapı· 
çıya mür caat eoiliiieıi. 

N .E Z L E 
VE 

BRONŞiTE KARŞI 

ÔKS0R0K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 
KARŞI 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babwi, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 2.2566 

Sah günleri meccanendir •• 

Keman hocası 
Avrupada tahıil etmit bir aan

atkir keman dersi vermek istiyor. 

Den almak istiyenlerin her gün 
sabah saat 11 • 13 araımda 

(41823) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası) ru iıtemeleri 

kafidir. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Vrolo11 - Operatör 

Bevliye Mütehassıs• 
H.raköy - Ek&elsiyo1 mağaz08ı 

yanında. Her gün öğleden ıonra 
2 • den 8 · e kadar - Tel: 41235 

Operatör Dr • 
Konferaes 

Kimya talebe birliğinden: 

niversite konferan~ salonunda ,·erile. ! SeJAh SUN ı 
cektir. j D . h t . C hA Ş f" 1 

E!'"elce ilan ettiğimiz fakat, in _ 
kıllp dersleri dolayısiJe geri kalan ve 
fen fakUltesi genel kimya ordinaryüs 
profesörlerinden "Erftz Arndt., tara.. 
tından "ağır su ye nü\'e kimyası., hak· 
kında verilecek olan konferans 11-12 
-935 carsamba günü saat 17,30 da Ü-

. enız as anesı erra ı e ı 

Bu konferans serbesttır, herkes o· T b.b. K l sul\:I 
gelebilir. 1 iŞ a 1 1 ema 1' 

:j\ • ,,. istiklal caddesi 
"Balat 'l ~ir:~ kültür \'e yardım ce· ıl N O : 322 

miyeti,,nde bugün saat on beşte J. ( Bevoğlu Yerli 
Dassa tarafından "tek ve toplu yaşa- Mallar Pazarı 
~~ı:.aklunda. bir konferans verile - Ü s'tü ) 

dSW..-Ar 
.- aa.et•ı.tM. ~ ~ 
... tıı.ıttı ....... 

/ 8 lLKKANUN - 1935 ~ 

1 

t<adyo maklnelertne dair uıim 
bir haber 

Aıılwe u (A.A..) - Allı ......... 
IOınıu p-, ndTO ınak!Ml-la ib'
ri!'S rtsmlndft .,.,..,. ltll&I od~ 
.,. d•lr boa 1.Unbal cuttalermdt o • 
hn h•btrltr ıalıırdır. 

Yanda -:yaztll tekiibl \ 
okuduktan sonra , 

ia 
E 

Edin>t Aylı.., NKdl l&nfınduı ~ 
ınuu7t :r•plın .,. MllGı taöO edll • 
..,.\u olın akltne h......ı ••lu&lırt ıı. 
fıl hOtml aah11lıra ı ld rodvotıma cO• 
ıOkten f"ll••fiytıtl t;.enmıktt'dı r 

1 Musiki sesinin 
= ~ en tabiisini haiz 
fg olduiu bOtOn 
~ 

dünyaca inkar 
edilemeyen 

Ajldyosunu satın ,.almağa 

artık tereddüt edemezsiniz.-
~ :VERESiYE SATIŞ MAHALLER!: 

Ankara, Nurettin ve Şkl. Eskişehir, Basan Alanya 
İzmir A. Vetter, Bursa, bak Şoef 

Zonguldak, M. Mahir Sıvas, Ali Rıza 
Samsu~ C. CelAI ve S. Kemal Antalya, Hacı Veli Bler 

İstanbul, SAHiBiNiN SESi, Beyoğlu, Galataıaray 
merkezi kar§ısmda ""1ll!L.I 

~.......................... :!?/ 
~----~~--~~----------------------~~~--

Nafıa Bakanlığından: 
24/Birincikinun/935 Salı günü aaat 10 da Ankarada Nafıa S&' 

kanlrtı Malzeme Eluiltme Komi• yonu Odasında 1817 lira 14.~ 
muhammen bedelli 38 parçadan ibaret 660,78 m : yol l<eçeıı 

eksiltmeye konulmtlfbır. it'. 
Bu iıe aid p.rtname para.arz olarak Bakanlık Malzeme J)a 

ıinden verilecekdir. 
M.UYakkat teminat 139 lira 26 kuruftur. ,ıl ~ 
İsteklilerin 24 - 12 - 935 Salı ~nü aaat 10 da Baka ı 

Malzeme Ekıiltme Komiıyonuna müracaatlan lazımdır. ) 
(3580) ~ 

Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Turhal Şeker Fabrikasının 1936 senesi içinde Samsun Li· 
mamndan göndereceği §eker lerin vagondan vapura kadar Jl~ 
liyeıi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde Jsışıı· 

·b·ııe bulda Bahçekapısmda Taıha nmda Şeker bürosunda talı 1 

ihale edilecektir. Şartname ve tafaillt lstanbul ve Samsun Şe1'e r 
Bürolarından alınabilir. ............................. ~: 
İstanbul !kinci Noterliğine: 
lıtanbulda, Çaknıaçılarda, ma· 

ruf mağazada mukim Samuel Le-

vi Mordehaya huausatı atiyenin 
tebliğini isterim: 

Mumaileyh tarafmdan tabti ta
aarrufunda bulunan Kartalda Ba-

ııbozuk çihliğinde ki.in araa üze. 
rinde 11 adet elektrik direkleri 

rekzi için müvekkilim !irket ile 
imza ve tapuya tesçil ettirml! ol
duğu 2/8/930 tarihli kira muka. 
Telenamesinde yazılı terait daire. 

sinde müvekkilim mezkOr arazi . 
ye mevzuu bahis 11 adet elektrik 
direklerini koymuı idi. 

Bu kerre Erenköyüııde Suadiye
de plaj yarundaki köfkünde mu . 

kim Mediha Mahkemei asliye 4 
üncii Hukuk mahkemesine mün.. 

caatla 935/ 219 numara tahtında 
ikame eylediği dava mefadina na. 

zaran elektrik direklerinin d_ikili 
bulunduğu mahal kendisinin üb -
tei tasarrufunda bulunduğundan 
bahisle tahliye talebile aynca 

1500 lira tazminat istediğindea 

Hukuk Usulü muhakemeleri ka · 
nununun 49 wıcu maddesine İati· 

_J'ttP" 
naden davai mukamei k~1 ~' 
ihbarla davada bize iltihak e~~<' 
ıini talep eder ve ilerude Jİ' 

•• -LL•1• 1 h• t~ıeıı mırveıutı ım a ey ıne ne I~"' 

ği taktirde bu yii%den duçar 0 
(1 

ğu ve olacağı bilcümle ı:sr';~,ııı· 
ziyan ve aair hukukunu keJl ... j 

iJı''~ 
den talep ve dava edeeeı d~ 
malCimu olmak üzere 3 nU~~ ~· 

• rııı"' 
ibaret iıbu ihtarnameden ~1 tJo" 
sinin muhatap Samuel Le\'l. iJ'~ 
dehaya tebliğini ve ikin~~~ de' ,, 
musaddak olarak taran~ ·reJ~ 
sini ve üçüncüsünün ise dşt 
hıfzını rica ederim. . ~eÜ' 

Türk Anonim Elektrik Şif 1~' 
nin vekili; Bahçekapıda. C~ı.ıt 

ya hanında 27 No. d!!''ll / 
Salvator Nar~ 

Davet oe11= 
Sarıyer Gençler Mahfilin ~ 
7 - 9 - 935 de yap~~ o~' 

mahfilimiz vapur tenez%V"· ~ 
vetiyelerinden bazıJarnılll ıt'ıf' 

üzerinde kaldıiı anla~ıl~eti~ 
Kendilerinde bu gibi dıt. ~,t ~ 
bulunanların mahfile ırıüt3 

lan ilin olunur. ~.d 
7- ı2--~' 

ldat" 
L 
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POLİS DAIREStlllE GiOE 
CE'ÖİM. H4L&ut(\ SİJ. 8A 
N~ 9İft ka1. "rAK\ 8 l!T 
\Rl ~O'\ ''"'"I ... 

X:9 Yahut Dekster, ev\·elce müthiş bir haydut olup bilahare ıslahı hal etmiş olan Mişelden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Nevyorkta bulunan ve 
dünyanın en zengin adamlarından biri olan Prens Abdullahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X :9 daha fazla izahat almak için kendisini bul • 
duğu bir sırada Maroninin adamJarı Mişel öldürüyorlar. Ve kız kardeşi Şiliyı öldürmek için de tertibat abyorlar. 

X :9 Buna mani olmak için rıhtım boyu serserilerinden sarışın Liri kıyar etine giriyor ve Maroninin adamları kendisini şef Maroniye takdim ediyor tar. 
Maroni kendisine işin ehemmiyetini ve bunun tarihte en büyük hırsızlık olacağını söylüyor. Sanşın Liri, yahut hakiki ismile X :9 bu işi yapmayı kabul ediyor. 

Bu sırada şişman Jorjla Şil:inın zenci hizmetçisi Meri, Şiliyı götürmek için geJmişJerdi. Şilii buna ehemmiyet verip gitmek istemiyordu. Tam bu sırada Maroninin adamları da ŞiJayı ka~rrmak ı. 
çin onlann bulundukları otele geliyor-lar. 
Bu sırada haydutlar şişman Jorjun bir hiylesi sayesinde Şilanın yerine zenci hizmetçi Mariyi kaçırıp şefin önüne getiriyorlar. Fakat Mari abdaJhğı yüzün den X :9 u ele veriyor. X :9 derhal ta. 
bancasmı çekip, ışıkları söndürüyor. Bu sırada poJisler de gelmişlerdir Haydutlar kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. ---- --~-----------------------~~-----------~-------------------------------------~------~------------------------~-------~--~ 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları Şermin 

terzihanesi 
Devlet Demiryolları ~E 1-'imanları 
• • • 
işletme Umum Ida·resi Iliinları 

Zeynep kamil hastanesi için lazım olan ve Bir litresine 14 ku

l'Uf bedel tahmin edilen ve günd e beşten yirmi litreye kadar mec

nıuu 5000 litre ıüt açık eksiltme ye konulmuıtur. Şartnamesi leva

zım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı 

eksilbne arttırma kanununda yaz ılı vesika ve 52 liralık muvakkat 

teminat makbuz veya mektubile beraber 9/12/935 pazartesi günü 

aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (7448) 

Takaitle rop, manto, tayyor Sapanca istasyon büfesi üç ıene müddetle 16. 12. 35 pazartesi ıü 
lar. Sultanhamam Camcıbqı nü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci itletme ko 
han numara 1 birinci katta. 

--------------• misyonu tarafından pazarlıkla kir aya verilecektir· Muhammen ay • 
hk kira bedeli 8 liradır. istekliler in 21 lira 60 kurut muvakkat te • 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince ite girmeye m anii kanuni bulunmadıiına dair 
beyanname ile pazarlık günü saat inden evvel ya bizzat yahutta ta .. 
ahhütlü meptupla komisyon reisli ğine müracaatları lazımdır. Bu ite 
ait tartnameler HaydarP&f&d& 1 i nci itletme komisyonu reisliği ile 
Sapanca iatuyonundan parasız ol arak verilmektedir. 

KARYOLA lngiliz karyolalannın 
936 desenleri gelmiştir 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmed Fevzi SOl;flı( \'E \'AMUlllU H..\VALAQIJ..\ 
GIUPI VAK4l4NMAM4K iÇİN 

(7559) 

lstanbul Rizapaşa yokuşu No. 66. Tel ~3407 
&l!lJl'~AllNll• 
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işte şövalye kapıyı çalarken bun -
Jarı düşünüyordu. Pjpo sahibini ta _ 
nımış olduğunu anlatarak üzerine at. 
)ayıp ellerini yalarken, dev cüsseli 
lsviçreli acele acele: 

- Ah mösyö lö şövalye, Monsen -
vör sizi ne kadar sabırsızlıkla bek _ 
Uyor, dedi. 

Delikanlı acı acı gülümsedi. 
- A, Monsenyör beni mi bekU -

yor? 
- Evet, evet .• Çabuk geJiniz. 
Bir kaç saniye sonra §Övalye Mar-

şalin huzuruna çıktı. Fransuva dö 
Monmoransi: 

- Siz burada ha I Ben de sizi 
bekliyorum dostum. Hemen yola çı _ 
kacağız. dedi. 

- Monsenyör, yola çıkmak, Pa • 
risi terk etmek istiyorsunuz değil mi? 

- Evet, Pariste boş yere araş -
tırmalar yaptığınızı öğrendim. GOya 
yolu üzerinde bir asker kolunun ka • 
palı bir arabayı götürmekte olduğunu 
haber verdiler. GQyan Damvilin maJi. 
kanesidir. Kısa bir zaman içinde 
Hanri de oraya varacaktır. Kadınları 
önceden yola çıkardı. Biz onlara yeti
şerek askerlere hücum edeceğiz. Ya. 
nıma süvarilerimin en cesurlarından 
on iki kişi alacağım. Yalnız siz, on iki 
8Ü\'ariye bedelsiniz. 

- Monsenyör, bu geceye kadar 
Parisi terketmemenizi dilemeğe cesa -
ret edeceğim. 

- Niçin Pardayan, niçin? Bir sa
niye kaybetmeden hemen yola çı _ 
kalım. Haydi hemen atlara binelim. 

- Monsenyör, dileğimde ısrar e • 
diyorum .. 

- Tereddüt mü ediyorsunuz? Siz 
ha? 

- Tereddüt etmiyorum, kalıyo -
rum. Siz de kalacaksınız monsenyör. 
Parisi terkedeceğiz, fakat bu gece de.. 
ğil. Şimdi yalnız başınıza olarak beni 
takip etmenizi rica ederim. 

Delikanlının sesi ve söyleyişi o ka. 
dar tuhaf idi ki Monmoransl titrek 
bir sesle: 

- Pardayan, siz bazı şeyler bili • 
yorsunuz! diye bağırdı. 

- Geliniz Monsenyör! ! 
Marşal son bir tereddüt daha ge.. 

çirdikten sonra: 
- Haydi gidelim. Fakat vaktimi. 

zin çok kıymetli olduğunu düşünü • 
nüz. Eğer bir saat daha gecikmiş ol. 
saydınız." dedi. 

- Efer bir saat daha gecikmiş ol 
saydım ne yapacakdınız Monsenyör? 

- Sizsiz gidecektim. 
Şövalyenin yüzünde hiç bir teessür i. 
zi görünmedise de kalbi derin bir acı 
ile burkulmuştu. 

Bir saniye sonra her ikisi de yola 
çıkarak Ramosun kiralamış olduğu 

eve vardılar. Kapı çalınınca ihtiyar 
alim açtı. içeriye girip yemek odasın. 
da bulununca şövalye.: 

- Mösyö Ramos, bizi bir saat ka· 
dar bu odada yalnız bırakmak lOt • 
funun esirgemezsiniz sanırım dedi. 

- Oğlum, ev slı.indir. diyerek lh • 
tiyar Ramos zemin katındaki hapa 
bir odaya gitti. 

Marşal, iyi veya fena vakalardan 
evvel duygulannı kaplıyan bir önsezi 
(hissikablelvuku) fçfnde bulunuyor -
da. 

- Nerede bulunuyoruz? diye sor. 
du. 

şavalye, bu aorıUJ& cevap v• • 
meden: 

PARDAYANLAR 

- Demek ki karar verdin öyle mi? 
Yaptığımn bir ahmaklık olduğuna i
nanmıyorsun ha! Gözleri yaşaranlara 
fedaklrlık, kahramanlık göstermek, 
hürmet etmefe mecbur olduğumuz 
sözti geçer bUyiik canilere kılıç sal _ 
lamak öyle mi? Hoşuna giden şeyler 
bunlar mı? istediğin bu mu? Ben de 
sana uymağa mecbur kahyorum. Ha
yatımda bana kılavuzluk eden Töre -
herden (prensip) ayrılıyorum. Ne yap 
malı! •. Haydi öyle olsun. 

ihtiyar asekrln sözlerinde hiçbir a_ 
Jay izi yoktu. BUttin samimiliği ile 

ı söyltiyordu. 
Şövalye babasını kollannın ara _ 

sına alıp sıktı. 

Babası, kollannı çaprasvari bük
tü. Oğlu da buna basarak elile deliğin 
kenarına asılarak bir kaç saniye için~ 
de tavana ve oradan dama çıktı. 

Şövalye, damın sokağa bakan ci
hetinin aksi tarafında bulunuyordu. 
Gözüne bir takım küçük bahçeJer ve 
avlular Hişti. Evin avlusuna inmiş ol
sa çıkılamıyacak bir yere girmiş ola. 
caktı. Bitişik evin damına çıkmaktan 
başka çare yoktu. Damdan evin içine 
inerek oradan sokağa çıkacak bir de
lik arıyacaktı. 

Şövalyenin vaziyeti çok tehlikeli 
idi. Evin damı, öbür evlerin damlan 
gibi dik ve meyilli olarak yapıldığı i
çin üzerinden geçmek hemen hemen 
imkansızdı. Yüzde doksan yuvarlan. 
mak ihtimali vardı. Bununla beraber 
bu, şövalyeyi yolundan alıkoymadı. 
E'·den uzakJaşmak için katlanacağı 
güçlükleri görünce, tekrar içeri gir • 
mek f çin de ayni gUçlüğtt çekeeeğ(nf 
anladı. Bununla beraber, kendisi bu 
tehlfkeyf gUze aldırmış olsa bile acaba 
Marşal buna razı olacak mı idi.? 

Şövalye, Marşale Jan dö Piyenin 
yanına gitmek için böyle bir teklifte 
bulunamıyacağını anladı. 

Gerçi, Fransuva tereddüt etmiye • 
cekdiyse de şövalye, kendisininkin • 
den başka bir hayatı bu suretle teh • 
li.keye koymağa cesaret edemiyordu. 
Bu düşüncelerle ümidi tamamen kırı. 
larak deliğe dönmek üzezre iken hafif 
bir gürültü duydu. . 

- Pist! .• diye sesleniliyordu. Da • 
ha yüksek olan bitişik evin damına 

doğru başını kaldırınca, dar pencere
den kendisine tuhaf tuhaf bakan bir 
insan yUzU gördü. 

Şövalye: \ 
- Bu yüzü acaba nerde gördüm? 

diye düşündü. 
Bu adam, beyaz sakallr, şefkatli 

bakışlı bir ihtiyardı. Yavaş sesle: 
- Evinize dönünüz, dedi. 

- E\·ime mi döneyim? 
- Evet. Kurtulmak istiyorsunuz 

değil mi? 
- istiyorum ... 

- İyi ama, bu yoldan bir yere git 
meniz imkansızdır. Bulunduğunuz ev. 
le benimkinin arasında bir kapı var • 
dır. Gerçi bu kapı kapalı ise de ben 
açabilirim. Haydi delikanlr, i~eriye gi
rJp beni bekleyiniz, 

Şövalye, son derece sevinerek bu 
yüksek ka 1p1i ihti) ara teşekkür et • 
mek istedi. Fakat adamcağız gözden 
kaybolmuştu. 

Şövalye, delikten girerek ambara 
atlarken: 

- Vay canına I Acaba bu adamı 
nerede gördüm? diye dti!ünU,ord• 

Babuı: 

- Ne oldu? diye sordu. 
ŞUvalye vakayı anlattı bunun Uze. 

rine baba oğul anbarın köşesine yıfı-
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339 - Yüzlerce yaraıııa. küreyi kaldrrdr. 

1 
.. ""' •• • -•. .. .. "' ..... ~. . . . ,: .. . . ....... • ... .. ·.· ~ ,.. . .. 

340 - Ye onu tekrar kabloya raptetti. :wı - Jorj Salamonun bir çul·al dolusu altın 
ve elmaslanm tayyare kaldrramaz diye almıyor. 

:Jıi2 - Kraliçenin düşman yarasaları görün
dü. 

343 - Jorj Salamonun altın ve elmaslannı bı
rakmak istememesi yUziinden onsuz olarak hare
ket etmele mecbur oldu. 

M4 - Jorj kürede telefonu tamir ediyor. 
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lı olan otu kaldırarak gizli kapıyı 

meydana çıkardılar. 
- Sakın bu bir tuzak olmasını dL 

ye düşünürlerken bu kapının arkasın.. 
da bir gürültü duydular. Bir kaç da_ 
kika içinde kapı açılarak uzun boylu, 
siyah kadife elbiseli bir ihtiyar gö -
ründU. Şapkasını çıkarıp iki Parda -
yanı selamladıktan sonra: 

- Mösyö Brizar l"e mösyö dö La
ruket, safa geldiniz! dedi. 

Baba ile oğul alık alık biribirleri· 
uin yüzüne baktılar. 

- Ama tuhaf l Sent Antuvan so -
kağındaki attar dükkanının önünde 
genç bir kadınla beraber hayatını kur 
tarmış olduğunuz adamı tanımıyor 

m\Lqunuz? 
İhtiyar Pardayan elini alnına vur 

du. 
- Genç kadına söylemiş olduğum 

iki i.c;im diye mırıldanarak yüksek 
sesle: 

- Sizi tamamen hatırlıyorum 

mösyö. dedi. ,.e yüksek sesle: 
- Sizi tamamen hatırladım .l\lös. 

yö .. dedi. 
ihtiyar adam sade bir tavırla: 
- Ramos ismini söyledi. 
- Evet, Mösyö Ramos. Yalnız size 

şunu da söyliyelim ki ismim Brizar 
olmadığı gibi çavuş da değilim. Ve bu 
o(>valyenin ismi de Mösyö dö Laruşet 
değildir. 

Ramos gülümsüyordu. 
- Size o vakit böyle yanlış isim 

vennekliğimize sebep vardı. Çünkü 
sizlenmemiz lazım geliyordu. lsmim 
Hanrl dö Pardayan, burada bulunan 
Misyö de oğlum şövalye Jan dö Par
dayandır. 

- M'ôsyöler, dünkü müthiş çarpış 
mada ben de seyirci olarak bulundum. 

Heyhat, hangi devirde yaşıyoruz. O • 
rada nasıl olup da bulunduğumu size 
şimdi anlatacağım. Fakat lUtfen içe. 
riye giriniz .. 

Baba ile oğul ihtiyarı takip ede -
rek bir merdivenden indiler ,.e süslü 
bir yemek odasına girdiler. · 

- Mösyöler, demin size söyledi • 
ğim gibi, dün kralın geçişini seyret
mek üzere bu sokakta duruyordum. 
Kral alayını gördüm. Ve sizin müt -
hiş mücadelenizde de hazır bulundum. 
İsimlerinizi duydum. Fakat bana 
kendinizin söylemiş olduğunuz isimle 
re inanmaklığım nezaket icabı idi. U. 
7.atmıyalım, sizin bu komşu eve gir • 
diğinizi görünce büyük bir tehlike için 
de bulunduğunuzu Ye kaçmağa te
şebbüs edeceğinizi anladım. O \•akit 
aklımda küçük bir plfin çizdim. Siz 
benim hayatımı kurtarmıştınız. Ben 
de karşılık olarak sizinkini kurtar • 
mak isterim. 

İhtiyar Ramos sözüne biraz ara 
vererek gülümsedi. 

-Şimdi göreceksiniz ya, benim gibi 
iyi kalpli bir ihtiyarın düşüncelerin • 
de her zaman bir kibarlık Yardır. Dün 
bu evin sahibini buldum Ye ona açık
ça: 

- Mösyö evinizi sekiz giin için 
bana kiralar mısınız? dedim. 

Ev sahibi: 
- Neden kiralamak istiyorsu • 

nuz? diye sordu. 
- Çünkü B1ezem·orda oturan ak. 

rabalarımdan bir kaç tane.c::i hana mf
s:ıfir olacaklar. dedim. 

- Ah, şüphesiz, kral ile birlikte 
Bluvadan gelen jantiyomlar olacak! 
demez mi? 

- Evet, do~ru söylediniz! Bu nr. 
de mi.safir etmek istediğim bu genç 
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jantiyomlardır. Evinizi bu hususta 
çok methettiler. cevabını verdim. 

Bu sözden hoşlanan herif: 

- Evi görebilirsiniz, dedi. 
iki Pardayan kendisine 

ve minnetle bakarken ihtiyar 
nefes aldı. 

hayreti 
Ramos 

- Neden şaştığınızı anlıyorum 
mösyöler. Bu suretle nasıl yalan söy. I 
lediğime tay ret ediyor~unu değil mi? 
Gerçi biraz kızarıyordumsa ' da sizi 
kurtarmak Hizımgeliyordu. Bunun i- . 
çin ufak bir yalan bir cinayet sayıl _ 
maz sanırım. 

lhtiyar Pardayan: 
- Hakikaten muhterem bir adam. 

sınız ! diye bağırdı. 

Nihayet, ev sahibi sekiz gün için -
de kiralamıyacağını söyledi. Kendisi
ne altı gün için yüz frank teklif et -
tim. Gene kabul etmedi. Beş gün için 
iki yüz frank ,·ereyim dedim. Gene 
razı olmadı .... ~ihayet güç hal ile üç 
gün için evi kiraladım. Bunun bana 
kaç franga mal olduğunu söylemiye -
ccğim. Derhal eve girdim ve işte mak
sadıma da erişmek üzereyim. 

ihtiyar Pardayan: 
- Hay Allah sizden razı olsun 

mösyö! Elinizi ,·eriniz. diye bağırdı. 
Ramos Pardayanın elini sıkarak: 
- Sizin için yapılacak bir iş var. 

sa o da beni takip etmenizdir. Bura· 
dan kolaylıkla çıkabilirsiniz. Çünkü 
arkadaki dar sokağa açılan kapı as -
kerler tarafından tutulmuş değildir. 
dedi. 

Bunun üzerine şö,·alye: 
- l\lösyö, babamın size izah ede -

~eği sebeplerden dolayı biz bu evden 
lıir yere gidemeyiz. Git~k bile şimdi 
değil. Göstermiş olduğunuz kapıdan 

ben yalnız başıma istifade edeceğim. 

Littfen bu kapıya kadar bana arka -
daşlık ediniz. Babam size lazımgeleıı 
tafsilatı verirken ben buradan uzak. 
iaşacağım. sözlerini söyledi. 

- Geliniz delikanlı ! 
Diyerek Ramos bir merdiven da.. 

ha indi. Şövalye aralık bir kapı gördü. 
Hemen Hamosa dönerek hürmetle e
ğilip: 

- Size teşekkür ederim baba: de. 
di. 

lhtiyar titredi. Delikanlının ken. 
disine baba demesini ,.e bu kelimenin 
söyleniş tarzını yaptığı iyilikten do • 
layı l\endisine kafi bir mükafat say • 
dı. 

Şömlye, kapıdan çıkınca, Mon • 
marter caddesine amut olan küçük bir 
sokakta bulunduğunu ve hakikaten 
sokağın serbest olduğunu gördü. 

Askerlere rasthyarak başı gene 
belfıya girebileceği Monmarter sokağı 
tarafına gitmiyerck şövalye bu dar 
sokağı koşa koşa geçip 1\fonmoransi • 
nin konağına doğru gitti. 

lşte hu suretle işler kendi kendi • 
ne yoluna girmiş bulunuyordu. 

Etrafı askerlerle sarılı eve girdiği 
zaman kaçmak imkanı bulunmadığını 
gördüğü halde şö,·alye, ihtiyar Ra • 
mosun sayesinde Monmoransinin k<r 
nağına kadar varmıştı. 

Kapıyı şiddetle çaldı. Son ümidi. 
Marşalin ötedenberi aklına koymuş ol 
duğu gibi birdenbire Parisi terketme.. 
miş olmasındaydı. 

Eğer öyle olduysa o vakit Mon • 
marter sokağına dönecek, askerleri 
yeniden hücuma kışkırtacak, sulbü 
bozacak, delicesine bir fedakarlık ile 
J,uiıi ve annesini kurtaracak, onları 

Paristen çıkardıktan sonra genç kızı 
annesinden istlyecekti. 


