
'C:9 Kalpazanlar 
peşinde 

Polle h•flY••I (X:9) un 1 O uncu formaaı 
•• ,,,. çıktı 

Kuponlarımız 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız 

menfaatler temin eder . 

5 kuruş • Telefon: 23872 6 ilkte rln 1935 PAZAR Sene: 4 • Sa), 1347 

Aduanın dün alındılı doOru deOıı. Şehlrln bugün sukutu "'ekleniyor 

Italyanlar yalnız Musa Ali dağından ilerleyi 
Dkö şelhör dOışdlrdOıDer 

Habeş Sü bakanı t00,000 kişilik bir kuvvetle Mus 
Ali dağına doğru yola çıktı 

Şu dakikada 35000 ltalyan daha Habeşistana 
doğru deniz yolundadır 

Anıerlkadaki bir milyon Italyan gönDllD yazılmak istiyor muş 
Habeş esırıerı arasında -lapon zabitleri de c;ıkmı• - ımam 

Yahya ıtaıvan varahıarını habul etmiyor 
(Yazısı 2 net ve haritası sonuncu sayfamızdadır) 

Dünya kargaşasi oe Türk~ye 

Tevfik Rüştü Aras, Parti 
kongresinde hükumetimizin 

dış siyasasını anlattı: 

Muahedelere riayet 
Türkiye ve Lehistan murahhasları 
Uluslar Kurumunun 13 ıer kararına 
dair hOkQmetlerlnden fikir sordular. 

ıtalyan Habeş harbinin 
piyasamıza tesiri eri: 

Buğdaylarımızın fiyatı artıyor 

Habeş işinin siyasal yttztl 

KonSt;y-yarın-miııe 
cavizi tesbit edece 

Çarşamba günü heyeti 
umumiye zecri tedbirler 

işini konuşacak 
Italyan ve Habeş murahhaslan uzun 

uzadıya söz sUyllyerek llktrlerlnl 
mlldafaa ettiler 

ltl:lyan •"lterleri, HaN, ortlamnu topa tatacalt olan bir dai topuna ~lerlıerı . · 

Italyanlar lngiliz 
( Yazıları 2 ncı sayfada ) 

. gemilerin· 
Ç e V ı• f 1• y O f Hab~ş harbi' 

oe Hındlstan 
lngllizler Akdenizde .. 2~?~~..,1:ı .. '!'!!~iHa-
taarruza ğray ne bet-İtalya meaeleıi ka.11ııında 

U 1 a Hindiıtandaki intibaı yazarak 

Fransız ı ar 1 n ya rd 1 m Gandi'nin dediklerini naklediyor. 

d Gandi demitlir ki: 
e e C e k 1 8 r İ n d e n ''Siyah derili halka kartı, Beni-

m 8 nı n U n 0 I d U I ar '• to Muaolini'nin tehdidine, Hindiı-
tan alakaıız kalamaz.,, 

(Yazılan 2 icl ve 4 u·· ncü sayfamızda) ı··-.................................. ·-·-·· " .... . 
••hrlmlzden gllnUUU gidecek 

..._-~~~-lllliliillllliiliilllllil_____ lt.ly•nl•r aoo klfl 
- Gönüllü olarak doğu Alrikaınna • k / • f · gidecek olan Istanbaldaki ltalyan , n ,,, il gençlerinin kayıt muamelesi bitml§-

/J il ~ // tir. Şimdiye kadar göntillil olarak 

l•tanbul kurtulufUnun on ikin d yıldönümü bugün kutlulandı. Re .. 
mlml.ı tönnl ,,&teriyor. 

BU tü, MtiJn lımıfeltrilerimize ve yurtda,lanmı:ıa bu mutlu günU candtlll 
lmUııltmz. 

7.Q.~ k I ~ı i~:~;;~:.:d~::~ u ~ ~ K <.A\ 1 muzdeld cuma gtlnij ltalyaya el - A d u a ö n 1 e i n M e 
1 

decektir. Biltün gönüllüler ftdnel· . . r ~ 
. Pariı radyoau, (Bug~n aaat 14), Dünlrii ıünün ıonunda italyanlar • • te§rinfn ~~ine kadar gitmiş olıt • 

11 llkteşrinde Haber'de başlıyor 1 ml_ar_dır_. --.. ·---·- Adut\'ya bet kilometre yaklaımıt bulunuyorlardı. Bu sabah muhaı•· 
,..._.w-'• mat tdcrar bqlıyacakb. Fakat henüz bir hab~r ıelmemiflir. 
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Ş~M[[d)DILÜIK BUIKADAR -- -----------
Kendimize ait filmi başkasına 

Bu kış odun fiyatları 
yüksek olacak 

Mangal kömüründe daha 
şimdiden ihtikara başhyanlar var 

çevirtmek ne demek ? ! 

Şehrin 
ihtiyacına göre 
çoğaltllacak 

HaTalarm ıon bir kaç gündür Bu yıl ,ehre geçen yıla nazaran Fakat susuz semtle-
iyi ıitme.ine rağme~ geçen aym daha çok mangal kömürü gelmit- rJn bu bahtiyarlığa 
ıon haftumda fena gıden havalar tir. Bu bakımdan mangal kömürü- 1 
latan'bula kıt teairi vermekten geri nün toptan fiyatı üzerinde biç bir ne zaman erişecekler 
kalmamııtı. Bunun için bu ay ba- yükselme yoktur. Kömürün top • belli değil ! 
ıındanbeTİ ıehrimlzde odun, kö . tan kilosu 60 para iki kuruı, pera- ~lediye Sular idaresi, !ehir 
mür Te bilha11a kok kömürü fiyat- kende kiloıu 4 kuruıtur. Kömür· sularının çoğaltılması yolunda ha. 
la.rı yiikselmeğe baılaınıttır. cülerin bu ihtikarıru belediyenin zırladığı projeyi tatbik mevkiine 

Oduncularm söylediğine göre Jioyduğu bir lcaide takviye etmek- koyduktan sonra ıehrin ıusuz olan 
hu yıl Hasen lıtanbulda odun ıto- tedir. Belediye kömür arabalarını kısımlarmın ıuıuzluktan kurta · 
ku her yıla nazaran az bul~ak- tehrin kale kapılarından içeri ıok- r~lmasr için T erkoı ıebekeıini ge
tadrr. Bu da aynca bilh••a b _ mamaktadır. Bunun için ııehrin i- nııletmeğe karar vermiştir. Bunun , .... un :ı: · · d 
dan .onraaı için, fiyatlarda daha çinde meydan tamamile kömürcü ıçın e takib edileceli·yol üzerin-
ç.ok müeıair olac&kbr. esnafına kalmıştır. de tetkikler yapılmaktadır. 

Hü.kUnıet• · • d Kok kömürü fiyatları yaz ayla- ~e.hrin istanbul tarafında ıur 
.. . . ımızın o un yerine d h k h 

komUr yalOlmaıı için geçen yıl _ nn a çok dü§mÜf iken timdi bir arıcı ımu emen hemen susuz 

d _L __ • yükıelme hareketi göıtermegw e ba' g. ibidir. Bak. ırköy yıllardanberi ıu 
amıarı tatbik ettiği ıistem bu yıl :r kt -' fı lamıftır. Mamafih g,.,,.en yıl kok ısteme edır. Günden güne büyü-

aa a çok kendini göatermi9, bu ıe ~ R 
kömürü ihtikarına kartı Ekonomi yen aminin herıeyi bütün mo · 

heple odun iıtıefi azalllUftır. Fa · Bakanlığı tarafından yapılmış 
0 

_ dern tesisatı vardır fakat halk bir 
ka.t buna mukabil oddn keaimi im- ]an fiyat tahdidi devam edene tek çeımenin yarım parmak ka • 
ki.nla.rı da azaldıiından fiyatlar kokun tonunun 18 lirayı geçmesi· l~lı~ında akan ıuyuna gözünü dik 
Yüktelmekten geri kalmamııtır. ne imkan yoktur. mıttır. Ayvaruaray - Eyübün ıo · 

Gelecek Sovyet 
doktorları 

Anbradaki Tıp kongre1ine it
._ etmek üzere tehrimize gelip 
:lnbraya gibneleri beklenen Sov

J'flt doktorları yamı Bertin yoliy
le releceklerdir. 

Doktorlarımız kendilerine mih

mandarlık edecek '" 'birlikte An. 
kara7& sideceklerdir. 

kaklannda çeımeler vardır, fakat 
ıu yoktur. Buradaki Krrkçe§me 
ıuyu da gayri ııhhi vaziyettedir. 

AmerJkada Tttrklerf o 
yardımı Sular idaresi bu susuz yerlere 

Çocuk Esirgeme Kurumu ge- su vermek imkinına timdi malik 
nel Merkezinden: bulunuyor. Yalnız bunun için su

Amerikada Pipodi !elırinde bu. 
lunan vatanda9lar aralarında top-

l~dıklan 1645 doları Kurumumu· 
za armağan etmi§lerdir. Kurumu· 

mU% ıgenel merkezi· memleket dı
ımda yafıyan kıymetli bu vatan-

suz yerler halkının birle,erek ya
pılacak teıiıabn maırafmı koru -
yacak kadar abOne bulmaları icap 
etmektedir. Sular idaresinin ilk 
yapacağı it Bakırköye su vermek 
olac:aktrr. 

-<>--~ 

rumorta tbrac nizam- ~flanınızın hayır ıeverliklerini 
şulcrarila ka11tlar 

Çocuk tiyatrosu dUn 
temslllerlne başladı 

Sabah gaz~ıelerinden birinde 
bundan dört 'J~§ gün e\l'vel bir ya
zı intitar etti. Yazıda memleketi
mizi tanıtmak iç~n bir propagand1l 
filminin çevrilmesi tekht ediliyor. 

İyi bir fikir!. .. F ~kat bay mu
harrir, bundan ıonra şayanı hay
ret bir fikir ileri ıürüyor Bu pro
paganda filminin Frans .ı. Alman 
veya Amerikan artiıtlerin'e çevril
meıi lazım geldiğini söylüyor. 
Hntta daha ileri bile giderek bu 
artistlerin iıimlerini tayin ediyor. 

Hayır, hay er dostlar! Hayır o
kurlarım. Yazıcının iddiaları bu 
kadar değil. O, sanki her :, ol
mul bitmiı, bu teklifi de kabul e
dilmit gibi düfünmüf taıınmıı. 
kaf aıını yormu~, ve iki de film 
mevzuu ibda etmİf. Bunların yük
sek kıymetini takdir etmeniz için 
hiilua etmekten kendimi alamı-
yorum: 

lıte birincisi: , 
"Avrupada ta1&6ÜJe bulunan bir 

cldikanlı orada aönlüii~ kızlar -
elan birine ab.ııyı yalııp ~lenmek 
teklif ediyor. Fakat bu ıımank kız 
Türkiyeyi ve Türkleri vahfi •an -
dığınclan bu teklifi reddederek baf 
kaaiyle evleniyor. Delikanlı acı 

Türkiyeye dönüp burada evleni • 
yor. Derken bu ıımank kadının 
kocan •elaret memuru olarak Tür
kiyeye geliyor. Tcıbii han ile be
raber ..• Kadın Türkiyeyi görüyor. 
E•ki .evJalın ile Je kcırJtl'lfıyor ve 
birbirlerine bakı91rlarli~n film bi· 
ti yor.,, 

Fakat yazıcı bilhassa ikinci mev 
zuu üzerinde iuar etmektedir. O 
da ,u: 

namesi değlştfrllfyor -o--·--------

Yumurta ihraç nizam . Lise talebesinin çoğu 

"Bir Türk ıelarct katibi Avrupa. 
'ila bir canı• kaJınla tanıtıyor.Son· 
ra l•tanbala geliyor. Cam• kaclın 
da arkcuınclan .•• Ve •eninki canıs 
karıyı ihbar edeyim, etmey~yim 

lalan tferken film bitiyor.,, 
Jıtanbul Şehir tiyatroıu bu yıl İtte bay yazıcının film mevzula-

dan itibaren çocuklar için de o - rı .. Bunu müteakip bir •Ürü Fran
yunlar vermeği kararlaıtırmı§tı. uz, Alman, Amerikalı, Yahudi ar
tık oyun dün öğleden sonra ve . tiıt isimlerini ,1ralıyarak böyle bir 
rilmif, M. Kemal Küçük tarafın • filmi bunlara çevirtmei~ tavsiye e
dan yazılan "Tiyatro derşi., isimli diyor. 

. d' nanıesıı ) I 
tım ıye kadar alman neticelere o gun uk imtihanla· 
~ deiiftirilecektir. Bunun için rında muvaffak 
l>w anket yapan Türkofise her ta- olamadı 
r~ftan cevaplar aelmittir. Türko
f ıs bunlara ·· __ ,_. 
(1 gore .,.gJ proje üzerin. 

e defitildikler yaparak Ek . B t:_ onomı 
•~nlrfma ~erecektir. 

I 

h letanLuı Tecim idaresi de bu 
usu.ta mütaleaımı biklimıiıtir. 

-0--

GeceJert yUk arabala-
rına fener takılacak 

Be~d· 

d dıye, aeceleri tehir içinde 
.... ı!m a ... 

• ezen nakil vaııtalan-
nın önlerind b" e · it' ıtrk bulundurma-
ları ltznn oldu~. h ld . . 1 
bel her ... a e tımdıye 

. ar Jlaaılaa arabalarm bunal 
rıayet ebııediklerini .. .. 
Clerhal bunların ı_ormut ve 

. . . feneraız gezme . 
lerı menedılnııftir. Şimdi 

1 
. 

bütün arabalar Önlerı'n b~ece ferı 
e ırer e-

ner takmaia mecbur b 1 ak 
d

. u uımı • 
ta rr. 

Litelerde olgunluk imtihanla
rı bitmif ve sonuçları ilgilere bi]. 

di~i~~ittir. Talebenin yüzde yet • 
mıtının muvaffak olamadığı gö _ 

rülmüıtür. Bakanlık, genel İspek
terleri vasıtaaile bunun sebepleri
ni araıtrrmaktadırlar. 

Diğer taraftan bu imtihanlarda 
bir dersten muvaffak olamıyan 
11 O tal ehe bir yılJarının kaybolma· 

ması için Üniversiteye kabulleri 

hususunda Bakanlığa bir telgraf 
göndermiılerdir. 

Bundan iki yıl eveliıine kadar 
bir dersten muvaffak olamıyan ta. 

lebe Üniversiteye kabul ediliyor
du. Bu usul sonra deği§tirilmiı Te 
yalnız bir dersten kalan talebe din 

leyici talebe olarak Üniverıiteye 

alınmaya baılanmı§br, 

çaJ gıh oyun oynanmıştır . . Ayni o· Bence Türkiyeyi propaganda e. 
yun bugün saat oıida gene çocuk- decek bir film için ne bündan ha· 
lara oynanacaktır. yağı bir ıenuyo bulunabilir, ne 

lıtanbul Şehir tiyatrosu, "Ço- de bundan kötü bir fik:r ileri sü
cuk tiyatrosu., adı ile bir çocul< rülebilir. 
mecmuaıı çıkarme.ğa ba~lamıştır. Bu derece saçma bir fikrin ka
On be! kuru~a sahlan bu mecmua- bul edileceğine ihtimal vemıeii 
da faydalı yazılar bulacak olan kati yen aklımdan geçirmiyorum. 
çocuklar, tiyatroya da para yeri . Bu meseleden bahsedecek de de
ne mecmuadan kesecekleri kupo· 
nu vererek gireceklerdir. Çocul:: . Şikal}et/er, dilekler 
lar tiyatroda boy aırasiyle oturtul- ------------
maktadır. Bir fabrika sahi-

-0--

Halkevtnde parasız 
lisan kursları 

Eminönü Halkevinden: 

binin sözlerine 
dair ••• 

Tütün işçilerinden Mustafa Ra
gıp matbaamıza gelerek fU ıö:i1eri 
ıöylemittir: . 

- Geçenlerde Kurun ıazetesi, 
bir fabrika patronunun fikirlerini 
netretmİ§ti. Bu zat itçilerin az ça-

ğildim. Fakat henüz g~ri oldu 
muz ve ilerlemeır.iz lazım ıe 
propaganda İfı11de ortaya atı 

böyle gülünç \,ir flkir karıısıt 

daha fazla tahammül edemedi 
Bizde propaganda iti anlatı 

bu sayın yazıcının eline hıra 
cak olursa çok hazin olacak! 
ıeli. Moriı Şövalye ile Üret& 
boya ( ! ) Türkiyeyi ptopaıa 
edecek bir film çevirteGtk ! 
bıçakları, kokulu sabun!a.rın ü 
ne "Türkler v.t.hti değildir!,, d 
yaftalar yapııtıracak, V.? kimi) 
daha neler de ,neler yap11cak? 

Bizim propaıandaya ibtiya 
mız var. F akt.t böyle.ine hiç 
vakit ... Avrupa, Amerikanm !> 
latan ve dalavereci film kump 
yalarına bat vurarak: 

- Size para verelim, hize 
olmadıimıızı ıöıterecek bir f 
yapın! 

Demekten dalia liazin bir te 
la bilir mi'! 

Bunu Afrikanın yamyam Jia 
lelerinden biri teklif eb~ aklım 
rer. Fakat iyi kötü, müteaddit 
nema ıtüdyobrı, iyi kötü, bir 
artistleri olan ileri ve medeni 
ulusun böyle bir teklifte bulu 
sr, kendi medeniyetini inkir e 
ıeri ve iptidai b!r ulus olduiun 
lan etmit demek olur. 

Mademki t.>iz, bize J;enzeri 
halde kendimizi de kendiı;niz 
nıtmalıyız. Amerikalı kani 
Yahudi erkeklerinin yapacak) 
propaganda filmlerine kapıl 
mız kapalıdır. Böyle bir arti 
Türk karakte~ini, TürK yüre .. 
temsil hakkı nasıl verilebilir? 

Varsın stüdyolarmuzdaki 
kineler biraz küçük, projöktörl 
miz biraz zavıf olsun;' liftiatl 
miz ıaklabanlıkta onla!'d&n 1 
olsunlar, ne zarar? 

Değilmi ki onlar bizim dilim 
le pürüzsüz olarak konuMU::aaH 
değil mi ki bakı9ları bizim ba 
rımızdan farklı olmıyacak, ve 
lar bize benziyecekler .. Bu 1) · 
hasletler teknik r.okıanr kat 
fazlasiyle kapatır. Yeter ki k 
dimize ina.ncımız olsun. Kendi 
velimiz, ve kendi iktidamnma 
nanalm.ı. 

Bu kabiliyetimizi inlı:lr 
yelim! 

Bu itin çıkar yolu l:iu.dur. 
yol yok! ·~ 

Şimdilik J;u iia'dar ! 
' Mrıratl SERTı 

Butday fiyatları 
yftksellyor 

Son liafta içinde Polat& -
C:layı yedi JCurut otuz J>U&l&, ' 
nadolu ıerti de 6 kmut on para 
çıkmıtbr. 

Bu yü1'.elitin ltalya - Ha 
harbinin ba!1amaaı üzerine 
tecimerJerin fazla miktarda m 
çekmelerinden ileri ıeldiji aöyl , 
mektedir. 

Parasız lisan kurslarımız aşa
ğıda.ki tarihlerde batılıyacaktır. 
Devam etmek isteyenlerin her gün 
büroya b~ vurarak kayıtlarını 
yaptırmaları ilin olunur. . 

ŞEHDİN DERDLERİ 
lııtıklarını ve daha fazla çalrttı -~~~~~~~~~~~~~ 
rılmaları lazım ıeldiğini söylüyor- ~ 

. Nipnt~.~2.~yi bi!:',;!.:Salard~~! çöpl~r . 
bır okuyucumuzdan §U mektubu ;Idık· caddede otuınn Bu Pl8lıgc roktanbcri taham11wl edip duruyoruz. 

"BdBdiye hiL" olnıazıa bin·n~· · Geçenlerde, belediyenin bu gibi arsalara röp atılnuya • 
' 7 ' ·-ı sınıf cadd l · t · ~ bö" ~ tutıa ıvt olacak' rJ- ı•"• d~ e erı enuz cagı ve yle aenelerdenberi yığılı duran çöplerin temi:· 

• sı ... "''- u.nya kadar "t ·ı t l ği · 
~ Mrlgorıu. Halbuki yanımızdaki (Ahn anzı a,, ~ .e~ece Uô.m~ ua.z_etelc.r~e okuduk:. ·~~·in.~il·:. Aradan 
gıntltı bulunan b" ··k 1 ıetbey) ıoka. ıki halta gegtı ... Hrud bızım semttckı çoplukler temiz 

uyu arsa ara uzun yıllardanb • d .. ,... 1 med' • 
ı ~ im erı o1'u- tn ı . 
.. •n P , riizglir, evlerimizin pencerelerine atıyor ı•e "A ı.-
nft" taro/ı tlfq/anılmaz pi& bir koku ;H .. .1 ı.. cavu hangi caddc·lerdeki arsalar çöplerdc·n tcmiz-

ı-w-e ,.,.raJagor. leniyor?,. · 

du. 
Halbuki Jıtanbul tütün işçileri at 

mamen patronların keyflerine gö. 
re çalıtıyorlar. Sabah aaat 7,30 da 
ite bathyoruz. Öğle vakti 20 daki
kalık bir iıtirahatımız var. Bu 
müddet zarfındasokak ~rtasmda 
alelacele yemek yiyoruz. Sonra ye 
niden it batma giderek 5,30 a ka· 
dar çalı§ıyoruz. 

20 Ilkteşrln Pazar 
Genel nttfus sayım 
Sayım günü, sayım işinin bittiff 

Jan edilinceye kadar çocaklannm 
kağa bırakmayınız. 

Küçük socuklarm sokaia ~ıkmal 
rından ana n ha.baları mea~61 tut 
Jacaktır. 

Btqeekdld 
Stfltutik Umıım MIUlürl 

Bunu yazmak suretile nazarı 

dikkatini celbetmenizi rica ede. """"""""~~~~lll~~~~~!!~~i 
rız. 
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~ Ecnebi 
~· ... sosyeteler 
ltalyaDJD yeni siyasal Kazançlarını tlztlm 

bb •• 1 • 1 • ıt ve hayvan olarak (BQ.f tararı 2 ncide) 

Habeşistan da 
muharebeler 

teşe us erı ve ngı ere memleketimizden yoluna yaklaıtırm&k iıtemedikle
~ıkaracak 

Pariı ve bilhana Roma yeni ıi-ı Londranın hoıwıa aidcmezdi ve Y rini göatermektedir. 
Ankara, 5 - Memleketimizde· Ad' bab 6 (A A ) S" b Yasal urey:anlara ıahit olmakta. aitmedi. Son aylarda ltalyanm ıaa a, · · - u a· 

ki ecnebi banka ve ıoıyetelerden k R ı 100 b' k' 'l'k b. dır. Şimdiye kadar milletler cemi- lnıiliz siyasa-sına aykırı teıebbü.. anı aaıu o ın ışı ı ır 
büyük bir kıımı ka·u.n ... hiıaelerine d k d d ht t 

Yeti ve lngiltere ile teması keımit leri, İtalyan gazetelerinin Akde- -.,. or unun uman asını eru e e · 
mukabil harice kuru üzüm yolla. k A k b · • · bi: halde bulunan 1talyanın .son nizdeki İngiliz hakimiyetine kartı me üzere n o ere gıtmıftır. 
mak üzere ekonomi bakanlığına B' L. .. h bir iki aün zarfında iki gaye ta- yaptıkları nqriyat ve Akdenize ızzat imparator ,ararga mı te· 

• müracaatte 'bulundular. · k d k kip ettim aörülmektedir. bir kadim Romalı ağzı)-la "(Mare ıia ederek hare atı i are etme 
o~· Sosyeteler lzmir üzüm kuru· · • 1 · İtalya. her •eyden evvel az za.- Noıtrum) y&ni (Biıim denizi· ıatıyor. mparator ve ımparato· 

:r mundan alacakları üzümü Türki.. 1ı k h lk d manda kat'i neticeye teıir edebi· miz !) demeleri Jngiliz denizcileri- riçe fe rl dolaşara • ı mü a-
ye ile klemı anlatmaıı yapmamıı f ·t.. ı .., d k Jecek muzaf feriy•tler elde etme- nin aözünden kaçamazdı ve nite· • aa terltD&tı a maga avet etme • 

• olan memleketlere aönderecek· 
ğe bütün kuvvetiyle ç&h§makta, kim kaçmadı. . Jerdr. Ekonomi bakanlrg"'ı bu mü. tedirler. 
aonra da Fransanın yardım ve i!- Geçen ıon kanun 11yinda Ro· Saray, iıtuyon ve diğer bazı 
timaaiylc İngiltere ile anlqmak mada yapılan Fransız . ltaiyan racaatleri tetkike haıladr. noktalar hava hücumlanna karşı 
iıtemektedir. an)qması ]itin hemtehrilerin a· Diğer taraftan memJeketimiz· müdafaa toplan ile muhafaza al-

ltalyanın Londra ıefiri Granda deti birle§meaiydi ki, bu, lnıiliz den bir buçuk milyon 1irabk hay· tına almmı,lardır. 
tarafından lnıiliz hariciye bakan- dıt bakanhimı memnun edecek van çıkarmaıma izin verilen elek· Diplomatlar, araruluıal duru. 
lığına yapılan tC§ebbüıün manaaı mahiyette değildi! trik aoıyeteıi de cenup mmtab.. mu göriitmek üzere dün bir top-

1 ımdan aatm aldığı hayvanlan Mer ı d açıktIT. Anlaşıldıiın& röre, tal· Akdenizden 1nıiliz hakimiyeti. - Jantr yapmıt ar ır. 
ain limanma göndermeğe hqla· 

halyanlar ıngmz gemiler 
çeviriyor 

Londrada çıkan Star gazetesı 
denizin doğu taraflarında SC) ah 
den birçok İngiliz ,;"cmikr inin, l 
yan harp gemileri tarafından ha 
lelerini bildirmeğc mecbur edil 
rini yazmakta, Ye bunun tn,iliı 
hafilini pek ziyade mütehe:n iç 
olduğunu ilave etmektedir. 
AnJaşıldıiına göre ltalya, 

gemileri vasıt.asiylc llabeşi.stana 

' 'e cephane nakledilme~ine mAni 
ma.k istemektedir. Bu hadi8e şi 
yok ki İtalya ile lngi1terenin ar 
bir kat daha açmıştrr. 

imam Yahya ltalyan 
yarahlarım kabul etmlyo 

Haber verildiğine göre, 1 
Yahya, ltalyan yaralılarının i 
ıineiye kadar Yemende kaim 
rtna. muvafakat etmemi§ ve it 
hülcUmetine red cevabı vemıit 

ya, Akdenizde iki tarafın aldıiı ni ve İngiliz imparatorluğu yolla· iki şehir düştü 
tedbirlerden vazgeçmeğ:, muha • rını tehdit eden anla~malara, e~ _m_ı,_~ı_r_. ---~------ Anadolu ajanıının bu sabahki Bizim cephede : 
rebenin baıka sahalara sirayet et - mellere tngilterenin cevabı gecik· Nttfus sayımı son telgraflarından anhıtıldığma -- --- -----
memesine MÜ§tereken çahımaiı medi. Geçen on ıekiz nisanda ya. hazırlı ki arı gör~, ltalyanlar, Muıa Ali cephe- Sonposta arkad 
teltlif ediyor ve ayni zamanda İn · pılan İngiliz-Alman deniz anlat· ıinde bir muvaffakiyet göstermit· • 1 d 
gilteren.in ili menfaatlerinin ehem maar bu cevabın birinci fulmı tet- Nüfus sayım büroau dün villyet· ler, yolun üzerinde bulunan Danr ŞIMIZ yara an 
miyetle nazarı itibare atmacağını kil etti. Bununla İngiltere Avnı- te 'bir toplantı yapmtfltr. Sayım gela ve Dagetta kasabalarını İHal Şapa oturan hus 
da vadediyor. pada bozulan müvazeneyi kısmen te bir topalntı yapmıfhr. Sayım etmiılerdir. Fakat, hu istikamete muhabiri ku..-ta 

:J "' ,,. doğnıltabildi. ~üroau halka hitap edilmek üzere Habe, Sü Bakanı yiiz bin ukeriy- rıl.mıyor 
};eyannameler hazITlamııtrr. Ana· le yürümektedir. 

Habeı - İtalyan harbinde, §e· İngiltere liununla da iktifa et~ dolu ilbaylrklarmda a&YJD.'.l hurr- S 1 · h • 
raitin ltalya için müsait şekilde medi. Habe§ meseleti dolayııiyle lrklarmı görmiye giden istatiıtik Oma 1 Cep eSI 
iiı)dAaf etmediği hakikattir. Geci- Franıa ve İtalyanın ara11nı açma-

~- genel direktörü aym on betinde Cenupt.aki ltalya.n harekatına. ıelin. 
kecek bir neticenin dahilde ve ha- ğa çahıtı. t~ize ıgelecektir. Yakında aa· ce; Italya.nJann Dolo istikametinden 
riçte ltalya için fena akisler uyan- Fransayı bütün gayretiyle uluı- yrm etrafmda konferanılar da ve- ilerleme hareki tına geçmeleri bu sa
'dırabileceli akıllara gelmektedir. lar cemiyeti paktını tamamen tat- rilecektir. hadan yiirürken l!lusuzluk tehlikesıne 

Beı allı ay devam edecek bir bike yanqtırmaija, yani. ltalıaya __ ...._ ___ ~~------- maruz kalmamak içindir. İtalyan 
muharebe için Muso1ini'nin bütün kartı sevke çalııtı. Buna da tim- PoOnste: kuvvetleri Vebbe nehrinin yatakla -
t db• 1 • . ld ğmd ... h ad" Hırsızlık rmda.n daha kolay ve rahatça Adi.M. e ır ennı a ı a ~up e "' ı • diye kadar az çok muvaffak ola-

f • 1 k 'k ( lt - baba.ya doğru yaklaşabilir. nm ınanaa ve~ onotnı ma bı.ldı". Fransız efkin umumiyesi- Cumuriyet caddesinde kömür. 
b ı 1 ltıyanlarm şimdiye kadar bu cep • lemcz. Bununla bera er ta ya • nı·n mu··hını· b"ır kısmı tL- 'yay"' ka... cü Mehmedin düklclnma Şerafet· 

uu .... • hedeki muvaffakiyetleri yalnızca Do-
ve iktiaadt) menbaları soıısuz de- tı yapılacak her hangi b;z hareke-- tin isminde biri.ti girmi9, ÜÇ çift Io ,ehrlni işgale muvaffak olmaların. 
J.ilRİl ... qaJıa Jİ~iden, ltalya ma. te itiraz etti. Son günlerde iae kundura ile para çahiut, kaçaırlc:en dan ibanttir. Fakat Dolo şehri e!la -
l~~kaf113\l1 dört ay evvel yedı Franaada ftalya taraftarlığı, •en yakalanmıftır. sen hudut üzerinde olduğundan bu 

milyar lirete varan altın mevcudu had halini buldu. Bu da, lnıiliz. Ku rt:arı ldı hadise lta.lyanlann ilerlemekte ol -
dört milyara dütmüıtür. Alman dcnı"z anla•masına, Alman Galata köprüsü altnidan -ıe- duklarma delilet etmez. Habeş men. 

~ balarından gelen haberler, toprakla • Diğer taraftan birçok memle· kara teslihatına lngiltereııin göz çen Rizeli llyum motörihıde dü.. rm ısJa.l("ve ça.nı uılu oıaugunu ve bu-
ketlerde ve bilhassa lngilterede yummasının, Fransızlar tarafın· menci Hasan kazaen don~e düt· nun askeri hareka.ta m·lni te'şkil etti. 
yapılan İtalyan miibayaatınm tes- dan verilen cevabını tetkil etti. müf, kurtanlmtttır. ğini bildirmektedir. Yağmur mevsi -
viyesi de ıimdiden ge.çikmektedir. Milletler cemiyeti, Aciua birer minin yeni bittiği, ve buranın bir ne-
M·ıı ı . . . 1 lstanbulun hir yatağı olduğu gözönüne alınacak ı et er cemıyetının aması sahneden ibarettir. 

olursa bu haberin doğru olduğuna i. 
çok muhtemel zecri okonomik ted Habef. ltalyan piyesini ya.zan kU rtUI UŞU 11anmak lazımgelmektedir. 
birlerinden ıonra İtalyanın duru· ve oynıyanlar Paris, Roma ve Lon.. • • 
mu daha güçleşecektir.' Harbin dradadrr. Piyesin kaç perdelik Bugün, 1.tan'bulun yabancı il- Cephe gerlSI 
devamına yarıyacak İptidai mad- oldupnu zaman gösterecektir. !erden kurtulduğunun on ikinci ltalyanların zaylab az, 
delerin §İmdiden sonra kolayca Ö· Bununla beraber aııl a:ktörle- yıldönümüdür. Bu münasebetle hu flrarllerl yokmu• 
denememesi ve ithal ed1lememesi re acımamak, facianın bir an ev· sabah Talisinıde bir geçit resmi Romadan bildirildiğine göre ltal -
ihtimali ise düıündürücil bir key- vel bitmesini temenni etmemek el- ~pddı. Saat doku%da. kıtalar ve yan askerlerinin bütün cephelerdeki 
f . tti• mektapler Sultanahmet , meyda- zayiatı pek azdır. Ve hiçbir firar va· ıye r. den ıelmiyor. "' 

Bunun irindir ki İtalya acele nmda toplanarak Taktime gitti- kası kaydedilmiş değildir. 
:r Rail N. Meto Planlar ince alındı 

ediyor. Bunun içindir ki İngiltere ler. Burada Abideye çelenk kon· Diğer taraftan Taymis gazetesi, ı. 
fazla dütünmek, derin düfünmek 'du. H~ıırlanan direğe bayrakçe.. talyan kuvvetlerinin Habeşistana hü-
ihtiyacmı duyuyor. •llııiı•••••••-•' kildi. eöylevler söylendi. Sonra cuın plhlarının evvelce HabqliJer 

G~en gün de söylediğimiz gi- BUGON da geçit resmi yapıldı. tarafından bilindiğini, ve buna göre 
bi, Habeıiatanda bathyan harbin MELEK fatanbullular buaün ve nu ge- tedbirl~r ahnmış olduğunu iddia et· 
manası daha genittir. ıinemasmda ce l.urtulut günlerini biiyük bir ae. mektedir. Ha.ttA daha. i1eriye nrarak 

B l d 1 ·ı . h VİN"" içinde kutlulayacaklardrr. İtalyan hüc-umlannın ne günü başlı • 
u mese e e ngı terenın er ·•:r yacağmm bile malftm olduğunu, ve 

türlü tehlikeden uzak bulundur • F E R N A N D G R A VE y Ankarada sefareUer dağlık mıntakalarda kuvvetli bir Ha • 
ınak istediği Hindistan yolunun MARCELLE OHANT AL konferans verecek beş müdafaa hattının hazırlandığını 
bir rol oynadığı şüphesiı;dir. La · ve meıhur Zigan orkestrası Ankara. 5 _ Son te§ıinden iti· ilave etmektedir. 
kin büyük Britanyanm uyanık bu ~ ha.ren Ankaracla. siya.sal ve teciın· ltalyanların yeni sevkıyatı 
lunmaımda b~§ka ıehe-pler de R Q D S A N D O R ael konferanı)a.r tertip e'dileceli· ltalyanlar harp devam ettiği müd-
vardır. detçe de doğu Afrikasma asker gön • 

M A C A R tir. Konferanslar ekonomi bakan· •-:ı· A İngiltere yüz küıür ıenedenberi dermekte devam etmek""'ırler. şa-
Akdenize hakimdi. Uzun zaınan. lığı konfe:ram salonunda verile- iıdaki telgraflar bu vaziyet açık ola-

ı R O M A N S J cektr. Ecnebi sefirlerinden ve ıe- rak göstermıektedir. 
danberi ngilterenin bir peyki o· faret :ıııümeaıillerinden batka. 'drı Roma, 6 (A. A.) - Eritreden gaze. 
lan ltalya, Muaolini'nin idareail Büyük Fransız filmi itleri bammhiı memuplan da kon telere gelen haberlere göre, Sün~ş 
albnda inkiıaf etti. Bilha11a hava ,_.,, d kanalı ile Şap denizinden müstemle-

f.eranıla.r vereceıuer ir. 
ve deniz kuvvetlerini arttmnuı kelere doiru yolda olan vapurlarda 
mwıwwıamıwıam•w LL1a.aııwawımı:m am:.wsza:.mı 

1 ıstanbulda 1 
Bomonti Şişe Birası 

1 Müşterilerinin kazandıklan mükafatlar ll.I 
5653~ No. 100 Lira 

65246 .. 30 .. il 

1 
69241 ., 60 " 

MDklfatlarını almak Uzere bu numara hamHlerlnln en !1 
gec; 20 llkte,rlna kadar •lrkate mUr•c•atterı rica olu11ur. 1 

2 'IP'ltlllRmlnmu=-· 
• 

Gard en bar 35 bin asker bulunmaktadır. 
"-Kı§lrk salonu açrlch. lffer alqam Amerlkadan gtlnUllU gitmek 

müzik, dam, VVY.ete numaralan. lstlyen ltalyanlar 
Kab'are. 'Nefis alabrt ve tabldot Roma, 6 (A. A.) - Nevyorktan ıa-

• ..- zetelere bildirildiğine göre, İtalyan • 
yemekler, ellven fiyauar. Pazar Ha.be~ harbı için İtalyanlar ve eski 
günleri ıaat 17,30 da çaylı dana ttalyan mUhacir1erinin çokları tara • 
varyete çay komple 75 kurut. fından sefarete yapılan gönüllü kay

ZA Y1-Tatbik mühürümü kay. 
bettim. Y eniaini çıkaracağımdan 
etkisinin hükmü yoktur. 

Dii%~1 Yemenici Mehmet Zeki.! 

dr talepleri bir mJlyon yedi yüz gibi 
miihim f>lr yekOna baliğ olmuştur. 
Bunlarn yalnız: az bir krsmr kabul e . 
dilebilecek l"e bunlar yakında lta.Jya· 
ıa hareket edeceklerdir, . 

1Jç akşam evel "Son Posta,, 
kadaşrnnz kipci t.abr yaptı ve 
yanlarına haber verdi: Ad 
düştü! Ertesi günü bu haberin 
Irş olduğu meydana çıktı ve a 
şıldı ki "Son Post&, arka.' 
znı özel aytan: ~(hususi muha 
Ha~ giderken 1Kızı:l de 
'de şapa otmmuştur. · 

Dün bu nükteyi byae'Cliver 
:Arbnaşmnz '"Zanıri 1'ir ce 
'diye bugün bize zora.ki iblr ce 
veriyor. Ila.hi Son Posta arka' 
bir potfur kıidm, mdrğm 
resmt haberler, biz ~ ~ 
Iaaaşlarmıız tı:ı.uıL. ~1.ıl,,llo-rz 'A 

varun aüşmediğini iki gftn(!ilr 
zıp 'duruyoruz, ne 'diye fen 
N asrattin liocalık ıewyorsun ' 
"!t.alyantara zaptettir(llflnfz 
ôuva ne t>Tciu? •. ,, eonımma: 

"Yerinae ijru-ayor, - r: 

I<aoar git 'durumu Oali3; ya.km" 
gör!..,, 'diye ~ 'tuhaflığa · 
ğa Kalkryorsuıi!.. Hem nedir o 
linin altındaki '6akla.? ... Neye 
kamuyorsun o baklayı, · 
mr sana idarelianende i-a'dyo ol 
ğunu saklayıp otrurlanm al 
mak. Neaen: -

"20 inci mm- fen &srfdtr. 
az masraf ihtiyar buyurur <ta. i 
rehanesinde entipüften o 
şartiyle icap eden tesisa!r yap 
sa o da Son Posta gibi "Ö 
kaydını l(oyabileoek t:elgraflar 
lrr ve .... verir,, öiyorsım ~ bu 
sisatm ra"dyo olduğunu aöyle 
yorsun ... 

Sevgili arlfa'daş. ''H"A:BER,, 
radyo tesisatı 'Vardır "RAB 
olrurlarma 'doğru bavaClis vere 
melC için biraz 'değil çoK nınsraı., 
çekinmez. "HABER,, 'de üze 
"Özel,, kayrunı 1foyacak fel 
alır ve ... ·doğru verir. Sizin gi 
asri ve mükemmel tesisatla .. 
ne "Özel,, kaydmr bastırô.rğr t 
graflan üç gün'dür ltalyanltı 
hücumlarına göğüs gererek OsŞ 
makta olan '.Aduvayı "ltalyanl 
eline 'düştü,, şeklinde okuriart 
yanlış verme'~ ! ... 

ArKidaşnnrza tavsiye e"de. 
bize cevap vereceğine KrZtl aerı1 , 
de şapa oturan Özel a.ytannı ı.-ıı 
ta.rsm ve tavsiye etsin: Ha beşistS 
bata.klrktrr, şaptan kurtnldnı;tııl 
sonra Aduva bataklıklarına ~ 
lannıasm. 
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Zübeydenin ince belli vücudu, kim bllir nice 
yıldır kadın görmemiş olan forsaların_ üzerine 
doğru düştü... iri nasırlı ellerin ihtirasla titriyen 

parmakları ona doğru uzandı ... 

5 

ÖRMANIN KIZI 
Vcalttl ,...,.,....,_ cnaando .. .,. i\l;a.,.,. Mite •irm•miı ormenl• 
rra4o ~n .,, .,. iolıl.m.tttılr. A•1w1111. eır•r H t•tltl• ro,,..,.. ... 

Yazan: Rıza Şekih 

Karşa, EbUulAnın ısrarlarına nihayet 
dayanamamıı onunlar beraber bartuma 

gltmete karar vermişti 
Karta, bu ' ol•bilir,, i çok ru· Karar vermlılerdi. Ha1•anla • 

mutak taylunit\i. r1na ılrUnmedun 7ola çıkacaklar, 
Hele Ebulullnın kendlılne lu· en kıta 7oldan Hartuma ulatmara 

nlmıt bir tawr takınnutıı daha çahtacaklardı. 
• ciddi durmaım& :mk&a bırakma - 15 -

eeçen k181ml•rın hUll•••ı 
Hızır, eılr kardeıı Onıcu kurtar 
nıa.k Uzere ikl kadı,.t1t11ına bine. 
rck gidiyor. Kont ona yardım 
vadinde bulundulu lçln be,.abtr 
geliyor. Zlibeyde, Hınntı kur • 
tardığı r·e Hızırı ıcı~ bir ca
riyedir. A~iula iaml geçen Ali 
lıe, caıuı Yaninin yanında ge. 
vezeltk ttmfftlr. KU#Jk Baatı, 
Rızınn eoldtlılıdır. Bu 1111nıt1ı. 
ğı ıtıra11da, Bınnn HDlfUil fa. 
kat ancak yedi HM ıonra bu • 
luşabllecelf bir lctrdın vardır. 

Kıç taraf, bat tarafından daha 
yük.ek ... 

kürek bir yanda, yirmi be~ öte 

mıtbı 1 HARTUMA DOQRU 
- Danldıa mı rene Elnalu1•? .. Karta Y• Ebulull yola çıkma•· 

Senin de bu dat:1malatm... 1 dan önce hayvanlarına hareketi .. 

Etikte Kont ıöriindü: 
- Emriniz, efendim ... 
- Yol için ne alacakım ha· 

Zı"lan, hemen ıideceğiz ! 
diye çaiırttmıdı. w, 

- Her,eyim hazır, efendimis ••• 
Şunu arze:mek iıtiyorum iri, Onıc 
re:o·n esaretten kurtarılmuı için •• 

D lkavukça bir ıülüauemeyle, 
ellerini oiutturaraJc, l»ir talam Jco. 
laylıklar tarif ediyordu. Hızır, 0 • 

n·ın röyhdiklerini ıonuna kadar 
Oİ111C:T.'!:Iİ bile ..• 

- s:~ , i hunları konuımanm 
sırası detiJ.. HeJe yo)a cı1calnn ıi 
derl<en anlatınz ! • ciedl. ' 

Olammaar bitmemif llHllıtalıa 
Çelebinin elind~n c.J.!r -ı.ı... Df; 
-- • :ırumıar. Arkalarmclan ı•leD 
Türkler, usul uıul aralarmda fıtri· 
da~ryorlardı: 

.. - ~ taattede yola çdanalc ,a.. 
rulmemıf fey ... Bizim bildijimiz 
•:ban namuını kılar, öyle ye!Jce: 
nı c;e.rur. ... Herhalde bir esintiti 
''

3 r z-.nıma, dur bakalım ... 
Fakat, böyle ıöyl-..kle be

rl!.ber, bir yandan da hazırlanıyor• 
lardr. Yatsıya kadu her.., ta • 
mamJandr. Namazı cama•atle lca. 
ra.~3:_ k !drlar. Çelebi hnamfrk etti. 
K~uk Hüseyin de hahalrfmm ya
~ın da ve onu taldid ederek, yattı, 

l 
alktı. Sonra, hürmetle tefyie ıe

cn sara1 ·· t · 1 . mun es1p erı arumda 
ıahi'e doina ilerlediler. 

. Hı&ır, P9nc•relerincle ııık ve 
b r kndın iÖJaeai Ö..!!I . d . • ı rwen pren1e· 
ı rı aıreıi... b . 
1 y -e atını çevırm•di bi· 
e... alnız, oraya Zübeyde haktı 

ve adeti iiı:ere f k t b f . • a a u ıe er 
kıms:ye göıtermed d'l' • 
k d en • 1 1n1 çı . ar ı. 

Korsanıar arasın
da bfr kadın ... 

Onu Kontla, H···nl la . - a ve ara • 
rJn1a Alı \'e Çelebi de olmak.. . 
re b:rkaç Türkle birlikte b ... ~ 
b• k w b' d• UJU~e ır ayıaa ;n ırdilff· k 1 k ' aranı • 
la, hakikattekinden daha .. 

.. 1. d · ırı ve 
ctısse ı urmauna rafnıen h' d 
korkunç bir harb aletine b ıç e 

. . . enze • 
mıyen ıkı Türk kadırgaaından 
b k. .. .. d 1 en a~ta ınc gotur ü er. 

Zübeyde uzun zaman •YDi Y•r· 
de kalıp da nihayet çok arzula. 
clı w ı ljandet ıetirici bir aeyahatc 
cıkan baıit bir imanın "ac d' 

" IJe 
~rif edil~hileeek dikkatile rittiJc. 
çe yaklaftıiı bu ıemiye bakıyor _ 
du: · 

Ali, ınç kısı Ye Kontu ıa.t .. 
rerek: 

- S..nlan in lcaıara1a mı, ar· 
ka kaaaraya mı r•lettireceti•? 
• diye sordu. 

Ç•lebi, ihtl1an tenledis 
- Sen Tallahi tahiden hunu • 

yonun ıaliba ... Artık pek koca • 
cim. .. Aklın hls1'lr teJ• ern-11m•I• 
Ktlaclı... Xaclrnla mlaaflr yolcu • 
nun in kaaaracla ltl ne? .. Elbette 
arkaya ... Oracla tente filin mah • 
fus ... Rhı&r artarıa da &f&iı l • 
nerler, 'oculrla beraber, l»annır • 
)ar ••• 

ihtiyar AH, anladı: Çelelri, o
nunla bu Ç9ficl lronUfmanm cua • 
retini deminki mektuptan ahnıt • 
tr ••• içi ca etti ... 

"- Heyıidi hey •.• Ben, böyle 
olacak adammıydmı.. Fakat, dur 
hele ,aıteririm ... G&teririm ••. ,, 

Demin de "Ylniye rhtere • 
cefini,, tayleyip ll9111i kendiıile 
alay ettirmitti. 

"- Maıkara oluyorum! .. ,, di· 
Je Usüldü. 

yanda mı? ı 
- Hayır, ate yanda yirmi 

dart ••• ÇUnkU, bir küretin oturak 
1erinde n•atfak bulunur. 

- Oturak da ne deme? 
- Hani, küreli çekenlerin o · 

'turdukları yer, canım ... Kadırıa · 
larda her lcUrelin ot~r1tında d<Srt 
payaen (1) çakılıdır. 

Artık yanaımıılardı. ZUbeyde, 
Jcaclrrraya ayale baımca, Çelebi ve 
Alinin arkaıından yilrUmele batla 
dr. iki ııra kürekçinin ortaırnda 
•• onların hatları hizaıından da· 
ha rUlctelc, dar, uzunlamuma ve 
kadırıa11, bel kemiti ıibl, ön ka· 
.. radan arlca kuaraya kadar kat· 
eden mUetatil bir çıkıntı üzerinden 
aidiyorlardı. Bu, koridor biçimli 
bir ıalonun damıydı. Kırbaçlı nö
betçiler, elueriya burada durur, 
kürelcçileri lcontrol ederdi. Burun· 
la luç aruında, huruı, korsanla • 
nn eritemeyecefi bir ıeçit fÜYer
teıi Yazif•ini de ıörürdü. Zübey· 
denin kafileıi birkaç adımlık iı • 
kele. merdiveni çrkmca kıç kata· 
radaki yerine ıvaracaktı. · 

Fakat Tanuelu kız, Haaanrn 
Falcat, altta lcalaiamalr ~lnı "paJSen,, dedill IRirekçilerin na· 
- HaTadan amma da anlıyor-

IOii ••• a .......... ın ...... Jraclar ııl "çakılı,, olduklarını, iyice gör-
mek için, tepeıindeki iplerde a11-artacatı var mr ki afilımlp ba • lr duran fenerlerden birinin altı· 

nnarnlar? Sen .CS1le büa71111 Ha. 
.. n? na Yardılı Ya.kit. azıcık dural&dı 

Çocuk: Ye kürekçilere meyletti. 
- Lodoı kerte kıble eaiyor, A· • itte o zarr.ısn, hayatının sonuna 

li amca .... dedi: . Aktam üıtü bu· kadar unutamıyacaiı korkunç bir 
lutlara baktrktı ya ... Bu rilzgir sa· fey oldu. iki yanda bir rüzgar ıs -
baha kadar böyle eaer, artmaz... lıir gibi ıinıi, ihtiraslı bir fısılda-

Ali: 719 duyuldu: 
- Hmh .... diye rUlerek, Çele- - Kadm ... 

~ye niı&et verdi. • Bunlar çocuk· Evet, kadrrıaya bir kadm llyak 
lann bildiii fey ... Anladn ya tim- baımrttı ! ! 
di... Küreklerin baıında, &)olalcları 

Çelebi, r.aUnakqaya devam et
melc istemedi. Haıanı okıayarak: 

- Bu ma1111tın, ~ocuk defil; 
büyümiiı de küçülmüt ıanki ... Be
nim ifrettifim dersleri de ıu gibi 
bilir; yalnız Hninlrileri delil ... 

Bir müddet, lcüreklerin fıtıltı . 
ımdan bqka ... duyulmadı. 

Zübeyde: 
" D _._ k. b. · · - em.. ı, ız, remının ar-

kaımdaki fu kötk aibi yere yerle· 
fecejiz ... ,, diye dütüncki ve bak • 
makta dnam etti: 

Kadqa, iki direldiydi. Bunla
nn sabit kııımlları kraa ... Miitel.ar· 
rik direk kıamı, aabitlerin üzerin. 
de, iki yana ~lm19 kollar ıibi da· 
ruyor ... Üzerlerinde yelkenler sa • 
rıh ... 

"- Albertinonun mallarmı ta
fl)'an ıemilerin daha çok yelken· 
feri var .. Amma, 1Mı Türklerinki
ler, bir kere kalktılar mı, denizin 
ufkunda çabucak rörünmez olur. 
lar ... ,, 

ince ve alçak rüverienin ke • 
narlanndan kırk ayak 1-cakları 
aibi denize uzanan kürekleri ka • 
ranlrkta farketmeje batlamıttı: 

mapalara (2) ::incirlenmi! oturan 
(3) forıalarda, v~htice bir kımıl
danıt, hayır, bir atılıt görüldü. Zü-, 
heydeye en yakın, üçü, beşi, belki 
daha fazlası, yalnız gırtlaktan de. 
fil, kim bilir nice zamandır kadın 
hasreti çekmit ve denizin saf ha
vaıında idmanlanmıt, tavlanmı§ 
vücudlarının her adalesinden, her 
ıinirinden, her damarından gelen 
bir haykırma, bir homurdanrrn, 
bir uluma ile yerlerinden fırladı • 
lar ... 

Heyhııt! ... 
Şakırdayan zincirleri onları yer 

lerinde çivili bıra!dı... Ölümleri 1 
pahaıına bile olsa bir l{erecik el 
değdirmek iıtedikleri bu kadına 
ulqamadılar ... 

Türklerin bir haykrrıtı: 
- Heyt bire k~.firler ••• 
Çelebi baiırdı: 

- Mukaddesatı islamiye:r.e te
e&Yüz ha? .. 

- Nasıl darıllt' ıyayım Karta.. rini hi11ettirmemek için bütün ted. 
Aylardanberi, seni buradan uzak· birleri almıılardı. 
la~tırmaya çalııı:tonam. Fakat bir Yola çtkblat. 
türlü hatır, ıam.i! tanımıyorsun. Ormanın eti az bulunur tlnfe-

- Çok iyi ,öyHiyors\Jn amma, rinden biriydi. Günat daha yeni 
Ebulull.. Sen de hiç dUtünmüyor· dolmuf, buna rarmen •>·dmlıiır.
ıun ! Ben ormandan ba,ka bir )'er· la orm•nı ade~ boimuı ıililf.dL 
de yaııyabilir miyim •. Sonra ora- Yarım saatten fazla yol yüril .. 
da ne yaparım? Babam ıajken milf lerdi. ka •ta, orman hwla • 
söylerdi; amc~nı yatarken anlat .. d d · • lm d•"'-

. un an tamamıyıe ayrı a -. 
mıf tı. Şehırlerdc ya,amak, or · I ki k l ·• d l" C?-

d ibl d i·ı l ıın t yapra t, a ın ıov e ı ~ man a yaıam4k ı ı ı ID ş.. ... . 
B d"'ıu··nu··yor atacın altına nzıcık oturarak o~ - unu ıen neye u • . , . I 1 

B k d b d"•''neyim! nıanın tomtz . ıuıtııyle ıenit ı • ıun.. ıra a en u,.u d ld k • 
N v ? S"yl• de ak ğerlerini Joya de. va o unna 11• - e yapacagız. o .. • · 

1 m · tiyordu. ı eraın .• 
- Korkacak ve çekinecek hiç Kar;anın iı;aret ettiii bu afa • 

l»ir ,.1 yok. BUtUn ,UçUik Hortu~ cın bulunduiu l:er cidden çok ıü • 
ma ulaııncıya kadar .. Ondan ıon· zeldi. Yüksekti. Ormanın için• 
raaı kolay. de bulunma11na l'a}men her tarafı 

- Sonraaını ıöyle?. uzakta imlt ıihi .kut bakıtı ıörü • 
- Orada benim malım Yar, mil yordu. Tepenin etejir.de Afrl • 

kUm var .. Seneicrden ıonra kartı· kanın içlerine doiru uzanıp rıicla 
larına çıkacaiun kızkardetlerim, tlmaahlı ıu, ıUnet ıtılı altında & • 

elbette alabe1lerini tanıyacaklar det& yanıyor, µ?rı!dıyor ve uzak • 
Ye hiç çalıımuam bile bize Jete• lara dofru hai\i bir mavi bufu a • 
cek bir varidat lemin edecekler• raıına ı&mUIUp gidiyordu. 
dir. 

- Mademki ilrar ecliyorauıı E· 
bulull, ıidelim .. 

Karıanın bu heldenmi1en mu • 
vafakati Ebululiyı adeta f&§lrt • 
mııtı. Kulaklarına inan&madı. 

- Doiru mu ıöylüyorıun Kar• 
t•? Tekrar et .. Gidecek. miyiz? 

- Evet, gidccejiz. fakat bir 
ıartl&; orada ııkılırsak Mn dön -
meıen bile, ben dönerim. 

- KabuJ.,ı Kabul.. Sen naııl is-
tersen. 

Ebulula bunu söylerken Karta • 
nın boynuna sarılmıı ve onu olan . 
ca tiddetiyle sarıarak k~ndi ~tra -
fında çevirmeye batlamııtr. Bu • 
nunla tevincinin ne kadar taıkın 
olduğunu ıöıtdriyor ve reniı bir 
yürekle içten gülüyordu. 

h§ı daha ti!ratli oldu. 
Fakat, bu yüzden, birinci.ine 

niıbetle ıon derece büyük bir teh· 
likeye düıtil ... Çünkü, o tarafta da 
alevli, kanlı gözlerile aç kurt ıibi 
bakan bir ıürü fona vardı. 

İhtiraı fırtınası or~da da esti: 
- Kadm!!! 
- Bize geliyor! ! ! 
Hakikaten c!e, sendeleyen Zü

beyde, geminin güvertesindeki ko
ridor damı üzerinde bir rakkase 
krvranııile, ince beli ve ai'kaya 
doğnı uzanan kolları bir hilal hir 
gerilmit yay yarım dairesi resme· 
derek, botlufa, boşlukta kendiıi· 
ne uzanan naıırh iri ellerin tehYet 
ten titreyen parmaklanna doğru 
yuvarlandı ... 

(Deoamı oor) 

(1) Kürek çeken foraa, mahkAm ya. 
hut bu Yazifeyi gören Türk. Fakat 
bahsettiğimiz devrin kadırgalanncla 
Jtern'n bfitlln p:ıyzcn for forsaladandr. 

<2) Halkn. 

Karta, uzun uıun bu aüzel man 
zaraya baktı .. !iunu, IMJ1fe bir maa 
zarayr baıka bir yerde bulabile • 
cek miydi? • 

Koca ajaçl•rın, onlann yaam• 
da pek zavallı k•lan ufak çalda· 
nn ıüılediii ıırtJarı birbirini ta
kip ederek nib.y~t ıiliniyorda. 

Timıahlı ıuyaan fırılt11! tepelere 
kadar tırmanıyordu. 

Karıa, onun en rüzel, en teelr-
11 tarlalarından daha dokunakh 
ı .. ini dinledi. 

Dalmııtı.. Bu ormanda ıeçea 
çocuklufunu ve baburnm Ye km
cliıinin hakimİJ'etini dilfGndü. 

" "',.. ffi ~ .(D..,_,. IHll')' 
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Çocuia uıulla tordu: 
İnce, uzun, zarif bir teI<ne •• ·· - - Kaç kürek var Yirmi J;eı 

Vardiyada ( 4) duranların uzun 
sırımlı kamçıları §akladı ve bunlar 
dan biri, Zübeydenin ta yüzü ö • 
nünden timşek 1ıibi ıe;tiği için, 
ıenç Arap kızının kürekçilerden 
k'açınmak üzere arkaya doiru atı· 

(3) Harp esiri, yahut cani kürek 
mahkumları. 

. (4) Nöbette. - . 



Bütün AmerikallSarı tiksindiren bir dava 

Amerikanın en 
mükemmel güzeli 
Asansöre atla giren 

kocasından 

ayrılmak istiyor! 
Nevyork'tan ya

.Uıyor: 

Amerikanın 

lfte§hur güzellik 
matehass111 Flo 
Ziegfield, varye -
tlerin Miı Mil -
dred Riçardson'u 
iç\n: "Amerika -
mn en mükemmel 
güzellik nümune -
ıi,, demiıti. Koca 
Amerikanın bu 

Üze1lik örneğini 
acaba nangi hah -
tiyar erkek kapa -
caktı? 

Broadmoor'de :uister Hill'in çiftlik evi .. Bu ecm• 
Madam Hill'in J;ocasından bir çok dayaklar 11tmiş 

olduğu söylenmektedir. Bir 

Böyle bir kadını ancak hem ke- men olduğunu söyleyip durmu!, vakitler 

aeıi dolgun, hem de kendisi güzel fakat evlendikten sonra Montana- Amerika-
k ık ~~ ~e ya ıt h bir delikanlı bağ at-ı ~ın yabani manzaraları kadar 

mükemmel gü 
tına alabilirdi. Nitekim daha ge-. huysuzla§mışltr. zellik örneği,, 

!flaılam Bil, kocasının §ikayet1ert' 
karşı verdiği cevapta "bu adam be~ 
at kokusundan lıoılanmadığımı bildi' 
frin, oteldeki odama ot "'rtında ~ 
1w :.ık üzere cısanıöre girmcğe. uğrof 
nuıtır,, diyor. 

Kadın bu iıtidanın bütün tjkt 
yederine birer karıılık verdiklfl 

son~A kocasınm otel odasına al 
çıkmak istediğini, yediği dayı) 
ları, gC:rdüğü hakaretleri yeni blf 
tar: birer birer döküp ıaym19trf• 

* * * Bu botanlll' 
davaar bütüıı~ 
merikalılan ti 
ıindirmekte ' 
iğrendirmekt•1 
dir. Şmıank ~ 
yoner bir / 

Montanadall 
Spokana tı-d 
le giderken ~ 
rnmı vaıo!1'1' 

deh,etli döv 
ğü halde 
ımlığmı y 
memit •e 
vaıondan d 
rrya atarak 
ıunor...__ 

rakmak içio 
dat itaretini 
kip treni 

durmuttur· 
Kcmdü~ 

~nlerde ölen Amerikanın demir 
1 

3 - Muameles; daima zalima- olan Madam Hill 

'laalı James J. Hill'in oğlu V.ılter ne olmuttur. Her yerde ve her-M.ld d R" d k 'k · ' ti · d" V• k 1 1 .. .. .., . . ı re ıçar son ·ocasının şı ·aye crınc ver ıgı ·an~ı ık arla A 
~. Hill bütün bu ıartları kendinde kesın onunde kullandığı dıl ıle kaı· merikalıları hayretlere düşürmüştür. 

teftren 
birçok yal 

loplamıt bir adamdı. Yirmi mil: dının heysiyetini kırmıştır. Dai- B b . d k 
)'on lira mirasa konmuı olduğu gi· ma çılgıncasına kiskançlik göıter- u et ay ıçın e ocall onu 
iri Amerikanın en yakı!ıklı deli· mi§tir. Bir defasında karısını ba- yalnız ~izr def1:ıı1 cıkk sbinemaya gö • 
nnlılarından biri sayılıyordu. yıltacak kadar dövmüıtür. türmüt. av~ ıcı ü~ü~ gününü 

Amerikanın en güzel kadıniyle, Bir varyete güzeli, milyonerle gazetelerin bılmecelerını bulmak-
lilkenin çok zengin ve yakışıklı evlenince Nevyorkta, Palin plaj- la öldürürmüf. itte bütün bunlar 
Clelikanlıaı evlendiler; fakat evle- larında, Pariı ve Rivyerada ba! için kocaıından ayrılma ve nafa
nir evlenmez de birbirini betbaht döndürecek kadar lükı bir hayat ka davasına mecbur olmuş. Mon
yapmak için bütün güçleriyle ça· ister; pırıl pırıl parlıyan elmaılar tana kanunlarına göre, boıanma 
hımağa koyuldular!. içinde bütün kadınlann kııkanç· davaları çok uzun sürdüğünden 

Sabık varyete laaliçe~i mahke- hklannı uyandırmak iıter;halbuki kadın buna ba,vurmamıttır. 
!Deye dayadığı boıanma istidasm- bu milyoner evlenir evlenmez kaı- Mister Hill ise karısının bütün 
Cla bir bir saydığı sebepler arasın- rısınt Montanada hayvan çiftliği- iddialarını reddt-tmekle beraber, 

Amerikada demiryolu kralı • 
nrn oğlu Va/ter J. Hill evli • 
likten yana hiçte talihli bir 
adam değUmlf! 

Bu ikinci iıtida doğrundan doğ· 
ruya botanma iıtemekte olma11na 
rağmen gene ar&ya girilmit ve a-

f&ğıdaki prtlarla karı koca barı•· 
tırılmıtbr: 

1 - Karııına ayda 1500 lira 
ceJi harçlığı verecek. 

2 - Seattle'de kadın namına 

npyakarm 
'dan ıoma 
le bir rezal 
hine 9111111!18111 .. 

miflıımi&. . 
Kadmm tadakabi ..... 

da şu tuhaf hadiseyi unutmamı!· ne götürmüı ve orada en yabani onu tenkit etmemek kurnazlığın- yaptırılan yeni konaiın, bütün 

olan tikiyetlere de Madaıo 

birer biTer karırhk vermİflİr· 

cumın Rene Saylor adlı lir 
yüz binlerce lira lıarcadtlllll 

nı: metreı olarak kullandıfı 

kendisinin de 3ç almak üzer' 
ik: defa sadakatsizlik yap 
m:ıhkemeye açıktan açıja tır: sığırtmaçlarla dü§ÜP kalkmağa da bulunmuş ve bir hayli para fq 

Zengin kocas kendisinin atlar- mecbur etmiştir. Avrupa asilza - da kir lığından sonra muhakemede 
dan nefret ettiğini bildiği için bir deleri yerine bu çiftlikte en bıç - barııarak it örtbaı edilmiıtir. Bu 
sün oturmakta oldukları Seattle km külhanbeylerini bile susta dur birinci ~arıtmadan ıonra karı ko· 
b"'f.elinin kapıımdan içeriye at anı · duracak Amerika kovboyları ile ca 1929 yılının ilkbaharına kadar, 
tında girmit ve oturma odalarına bir sofrada yemek yedirmiştir. . dııarıya hiç bir 11zıltı vermeden 
liadar böylece gitmek için aliyle Kızcağız öğleye doğru terb!ye- birbirini yemeğe devam etmit, fa
birlikte asansöre girmeğe uğra§ · 1i bir oda hizmetçisinin yavaı ya- kal o tarihte Madam Hill mahke· 
mıttır. Bereket versin ki, at a - vaf kapısını vurmaıiyle uyandırı- meye ikinci defa batvurarak ıu 
ıansöre girmiyec~k kadar büyük; lacağına, kokulu banyoda ılık ıu- tikiyetlerde bulunmuıtur: 
yahut asansör atı alamıyacak ka - larında uyku ıerıemliğini geçir • 1 - Kocasının içkiye dütkünlü
dar küçük olduğundan, bu iti ba - dikten ıonra, aynanın karııımda ğü; hayatı dayanılmaz bir hale 
ıaramamıthr. saatlerce güzellik tuvaletini yapa- koymaktadır. 

. * ~ ~ cağına, ıabahın ıaat altııında kal 2 - Karııını her gün, etek su-
lkiıi 18 mayıs 927 de Monta- karak kovboylar~ kahvaltı ha. dan ielinciye kadar dö·nnekte

namn Bivingoton ıehrinde evle~ zırlar ve bunlar gittikten ıonra ı&· dir ! 
mitlerdi. Bet ay sonra Madam at sekize kadar bunların pislikle- 3 - Montananın Avcılar ılıca
Hill mahkemeye ayrı Ya.tama ve rini temizlemekle uğratır, anasın- ıında karııınt dfü-t gün yatakh. 
11&faka içia._verdiği istidada ıebep dan emdiği ıüt bumunda gelir· bitkin bir halde yatmıc:ık k•dar 
elaralr.ıfDlclfell.Pzmııtır: mi~! · p.a~aklamıttır. 

' "" 20 llka.yıuzluk. · Böyle çahtaeak olduktan sonra! . 4 - Fırsat buldukça evde kart· 
.......... ,-:.anlı iken kendi- ne diye bir milyonere varmalı? smı merdivenlerden a~agıya yu 

edilir bir centil- Ne diye evlenmeli?.. varlamııtır. 

vergilerini, sigorta11nı, ıu ve ten
virat masrafını, mahrulc:atr, ve 
tamiratı, hizmetç; ve utak aylıkla
rını ödiyecek. 

3-kadının seçeceği bütiln mo· 
liilya ve düıemenin bedellerini Ö· 

diyecek. 
4- Diğer ev ır.asraflarına mu

kabil her ay ilaveten 400 lira ve
r~ek. 

S - Kadınnı 9000 liraya va-

mittir. J 

Genç milyoner };undan,.._ 
de iki defa evlenmit ve her • • 

rrsından da botanmak ıu 
ayrılmıttır. 

Kadından yana talii o 
bu mirasyedi, mahkemeye 
en son iıtidada, babasmdaıt 
lan mirasın büyük bir kısnıı 
kadınlar yüzünden uçup ıi 

rar. borçlarını ödiyecek. yazmıtbr. Jr 

6 - Kadına 70.000 lir'lhk bir i- -==========*== ,J JI 
rat temin edecek. _ .;::::::7 

Milyoner delikanlı bütün bun -
ları yapmıı ve karı koca son ay -

lara kadar görünürde barııık gi -

bi yatamıtlardır. Madam Hm 
. artık hayatından memrıun gibi 

görünürken bu sefer Mösyö Hill I' 
mahkemeye hl~vurarak bo,anmA l 
daaıı açmıttır. 
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DiJnkü maçı 3 - O kaybeden Bulgar IJCvimki takınu Dünkü maça muhtelit takım bu kadro ile başlanuştı. 

IK©\lrDŞDlk t~kDliifi1011ili1D~ 
Dün Levinskiyi 3 - O mağlfip etti 

1'1aç heJ1·ecansız old11. BııL~·arlar ek,çik bir kadro ile gelmı~~lerdi 
Bugün de Bulgarlarla Fenerbahçe karşılaşacak 

1 Bulgar is tanın Lelinski takımı ilk ı 
maçını d\in, Rus ı;porculariyle yapı-\ 
lacak maçA hazırlanmakta olan muh· 
tein takımla yaptın a . o mağhlp ol· 
du. 

Bir müddettenberi :Mıodada knmptn 
bulunnn muhtelit takım elemanları -
nın başlıcalnrı, böylece - hasta olnn 
MüncV'\·er müstesna - dün ilk tecrÜ· 
beyi geçirmiş oldular. 

Fakat ne yazık ki, hu ilk tecrülı(', 1 
çok ~ksik bir ımaro ile karşımıza çı
kan Bulgaı· takımı karşısında bizi ta. 
mamcn tatmin eden bir netice \'ere -

medi. ı 
Bulgar takımından hirisinin bize 

söylediğine nazaran, Bulgar takımr. 1 
kaleci, sol müdafi, merkez ve sağ llaf 
'lltüstcsna tamamen ihtiyat Ye oyun -
culardan mütc ekkildir. ('iinkü takım, • 

başkanı için yapılan tören de böylece 
geçti. 

Dakikalar geçiyor, iki tarafın oyu· 
nu da bir türlü açılamıyor ,.e maç ay
nı zevksiz hava i~inde de\ıım ediyor -
du. 

14 üncü dakikada da, Muhteşem topu) 
kaptı. KarŞJsmdaki müdafii geçti. Fa. 
kat bu sırada biraz ayağından açılmış · 
olan topu kaleci kaparak kurtardr. 

Bunun üzerine Bulgrlar mukabil hii 
cuma geçtiler. Ve bizim kale ilk teh
likeyi, topun avuta gitmesiyle, at1at • 
tr. 

Bundan sonra oyun, hemen de hep 
Bulgar yarı sahasında oynanmağa 
başladr. Top ve oyun hakimiyetini 
lJiz almıştık. Fakat kale önünde ça • 
buk ve becerikli .hareketler yapama • 
dığrmızdan fırsatlardan istifade ede • 

f F 

Bulgar kalecisi bir l:a1' rıcı·i böyle krırtardı. 
0 Y1111culanrun en iyilerini, Çekoslo • f miyor, topları, çok seri \'e canh oynı
l'akya ulnsal takrmiyle kaı"§ılaşacak yan Lcvinski müdafaa.qmın uzaklaş -
olan, Bulgar ulusal tnlomma bırak - l tırmnsrnn meydan bırakıyorduk. 
mış ve diğer bir kısmına da asker ol - Çok güzel oynıyan Necdctin yerin. 
duklanndan izin alamamış olan J,e - de ortalayı;;-ları sayesinde hücumları
'rinsld takunı, dün bütUn bunlara rnğ- ~ mrz gittikçe inkişaf ediyordu. l\f uhte-
men :Petcl\lfl bir oyun ~rkarabildi. şemin ,.e J.'ikretin birer şütü kale di. 

~ 1i- ~ reğinin üstünden dışarı gitti. 

:\laçm ilasıl oynandığına gelince· Rir aralık Bulgar sağ içi beş daki-
~k hc • l'ecansıı geçen bu bir buçuk sa. kalık bir sakatlık devresi geçirdi. 25 
ati şöyle hUlasa etmek k b"ld" . inci dakikada Bulgarlar iistüste bize S tt.am aı ır. 

a:dares. l6 da, :hakem Sazi Tezca • hirkac hiicum yaptılar ki. lrnnlar, mü-
nın ınde takımlar ~haya cık -1 
tıklan zaman bizim '·akı .,.. 1 d •.. 1 1 
df: • A • "' m ..,oy e ızı •

1 Avn~ - ~ılltfı, >:aşar - Mehmet Re. j 
,at, Ru$eyı~, lbralıim - Necdet. Mu/ı-
teıem,, Rasılı, Şeref, Fikret. 1 

.JJk !~ze çarpa~, Bulgar takımının 
Tiicut ıtibariyle bize yakın old ğ 1 u u. ,.e 
genç oyunculann ekseriyeti t .....1 •• 1 t 1 
tiğiydi • e~" 1 c -

llk hücumu, güneş altına dü~ .. .1 
l b. . h 1· :. muş o 1 
nn ızım ~~ te ıt ~·aptı, Fakat daki. 

kaJar gcçtigı hnldc ıki taraf d., a 1 1 
"' • çı a . 

mıyor, maç rastgele vuruşlarla dcl"am 
ediyordu. ı 

7 nd dakikada Rasih topu kaptt. 18 
J>as içinde bir şüt ~ekti. Fakat top dı
oarı gitti. 

dafaanrn lrilzel oyunuyla atlatıldı. Ve 
bizim takım tekrar hakimiyeti aldı. 
Sağdan ve soldan inkişaf eden hü . 
cumlarla Bulgar kalesini sıkıştırma
ğa başladık. 

Dünkü maçta /ıakem Şazi Tezcan ve 
iki takım kaptanları 

Takımdan Ha..-.an çıkmış, Ldtfi mer
keze geçmiş, Faruk da IAitfinin yeri. 
ne girmi~tl. 

Arttk, devre, sonuna yaklaşmıştı. 

Kanşıklrk arasında Faruk ~pu srkı 
bir vuruşla I..evimıki kalesine soktu. 
Fakat Rasim o(s:tyt vaziyetinde oldu
;hmdan gol sayılamadı. 

Ye hira:r. sonra da ilk devre O - O 
beraberlikle bitti. 

ikinci devre 
!kinci derrede, Necdetin yerinde N; 

Yazi tecrübe ediliyordu. 
• Oyun başlar başlamaz, sıkı bir hU. 
cuma geçtik. Ye ha akmr durdurmak 

···················································•····• Yarmkl sayımızda 

SERTO~LU•nun 
atletizm federas
yonuna hücum 
eden bir yazısını 
bulacaksınız! 

• ..................................................... __..ı 

istiyen Bulgar müdafilerinden birisi 
topu ceı.a sahası :içinde eliyle tuttu. 
Ve takımıntı7'., flk golü, böylece penal
tıdan attı. 

Bundan sonra, Bulgar kalesine yap 
trfnnu: tazyikler daha Caılalaştı. Bir 
ara Levin.c:ki mühacimleri bizim kale. 
ye beklenmiyen bir iniş yaptılar. Aı 
kaldı gol };yorduk. Fnknt Avni, ~a -
katlanmak pahasına, bunu kurtardı. 

Ve sakatlanarak oyundan çıktı. Yeri. 
ni de ihtiyat kaleciye brraktt. ı 

tık devredeki zevksiz oyun genel 
devam etmeğe başlamıştı. 

20 nci dakikada Fikret güzel bir hü
cumla herkesi geçti. Kalt>ye köşeden 
sıkı bir şüt çekti. Fakat çok i)i oynı. 
yan Bulgar kalecisi zaviyeyi kapamış· 
tr. Topu sıkı bir plonjonla kurtardı. 
Şimdi Bulgarlar da ~eyrek fakat teh-

Ye bu sıkı şüt de böyle kurtuldu. O

yunun sonları yaklaştıkça, maç daha 

çabuk ve heyecanlı oluyordu. Bulgar

lar da hir şeref sayısı yapmak için 

çok çahşıyorlardr. Tam bu sırada, Ni 
yazi topu aldı. Mükemmel bir . ıyrrlış. 

Jn rakip kaleye indf. Ve bekletmeden 
~ektiği bir şütle gUnün en güzel golü
nü yaptı. 

Bundan sonraki birkaç dakika da 
bizim kalenin uzun vole paslarla fl!r -

kışmasiyJe geçtI. Ve oyun böylece 
3 - O bizim galebembk bitti. 

Hakem Şazi 1'ezcan, maçı çok iyi L 
dare etti. 

• • • 
Dünkü maçta. galip &'elmenıi7.e rağ. 

men, neticeden memnun olamadık. 

Necdet Bulgar kalettine müte mad.igen hücum ediyordu ... 

1ikeli hücumlar yapmağa başlamış - l 
)ardı. 

Oyun ilk devreye nazaran blru: da

ha iyi oluyordu. 
Fakat ne çare iri aynı can!'lrZ tempo 

1 
pek bozulmamıştı. 

23 üncü dakikada güzel bir hücum 
yaptTk. Top Rasihe geçti. Rasih sıkı 

bir şütle ikinci golü yaptı. 35 inci da

kikada Bulgarlar bizim kaleye bir fri. 

kik atblar. Top kalecinin eline geldi. 

Çeklere, Fran.c;;ızlara meydan oku -
yan Rus futbolcuları karşısında iyi 
bir varlık gösterebilmek itin, takıntı. 
mız, birinci takımdan ancak C:ı) oyun
cu bulunan bir Levinski takımı kar
şısında dün gösterdiği Yarlığm çok 
üstüne çıkmak için g<'celi gündüzlü 
~ah~maJıdır. 

Çünkü, hiç şüphe yoktur ki. gele • 
cek Ru~ takımı, dünkü LeYinskidcn 
en az lO kere daha kuvYetlidir. 

Yazımızı bitirmeden şunları ilave 
edelim ki. futbol kampına bazı ele -
manlar daha çağırmak Ye kli~ik ta -

kım şeklindl'n kurtulmak için, geçen 
seneki Jik maçlarında .sivrilmiş genç. 
leri de tt'cıiib<' etmek lazımdır. 

Mesela bunların içinde, Vefa takı -
mrndan Latif ic;mindc •>i.· genç vardır 

ki, formunda <llmak şartiylf' bu genç, 
sol haf mevkiinde t·n iyi istifade ede
ceğimiz bir eleman olabilecek kabili· 
yettedir. 

M. S. 

Bugünkü mac 
Fenerbahçe Leviskl 

Bugün Kadıköy stadında, L<'vinskl 

takımı, ikinci maçını Fenerbahçeyle 

yapacaktır. Bulgarlaı·m, dünkü oyu • 
nu oynamak şartiyle, Türldye şampi-

lO uncu dakikada. hakem uzun hir 
ltldmtle Grttna dnrdardukfan sonrn. 
herkes olduğu yerde bir dakika hazır 
ol 'a7.lyette ht>klcdi. \'" e gct;.en l~rde ı 
birdenbire ölen Bulgar spor teşkilatı /Julyar kalecisi Muhlc§c·min ayağından bir top kapu ve bir gol kurtardı.. 

yonu Fenerbnhçeyc daha hü) iik bir 

farkla ;}'enilecckleri tahmin cdilebi • 
lir. 
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irETKIKLER 1 
MAC E 

Nüfusun ve nüfus Dlbhfily~ L)arra~oz 
. sayımının 1 ID©Daş~o 
önemleri 

Jnsanlr..r Atasında nü(us düşünce ,ruştır, bunu ttıvik ıelmi!kılt ve 1'u i • 
(tellkki) I, tUrlU zamanlarda türJU dcol fçln uğrQ§lttaktadıı·. 
~ekiJJerde fdf. ~imdi, görülüyor ki mllletlerfn. 

llk çağbrda fili tenasülün hayat - mevcidiyetlerini muhafaza bah!ltnda 
la olan ilgisinin zoru uı:un müddet nüfWI meselesi en ba§tageleıaidir. 
anlaşılmamıştır. iş böyle iken, bu kadar önemli bir 

Sonraları, c 'ki milletlerd~ nUfusJ kuı:vetin kemmlyet t'e l.."eflfiyet ltl•a· 
artması conkişlerin tutarını yükselt - rlı;le lıcsap ve tutarının lıc,. gönden 
tiğinden bir sosyal kar.anç sayılma~~·. açıkta bilinmesi de en önemli iş değil 
başlamı§ ,.e çabuk üreme bir içtimai midir? 
siyasa temeli olmuştur. Bunun için Bir milletin kendi benlffini tanı -
evlenme teşvik edilmiş, çok çocuk do- ması ve bir devlefüı yurdunu iyi ida· 
ğuranl~r mükl\fntlandmlmts ,.e bekar re e:lebilmes i tçln bütün kuvnt , ·e 
knlanlnr ~ıalandmlmı:;-tır. .. kudretini bilmesi lazımdır ki onlara 

Hefo e.3ki milletler içind! Rqma gi- btitiin hunluı ancak ıtatistik anlatır. 
bi si~.':ısa ·ı imparatorluk olanlar icin, Statistik, hadiselerin ,.e meyzuların 
istila muhare!M!lerinde ölenlerin yerl • bir ne\·i bütçesi ,.e onların ront.keni. 
11i dolduracak insanlara lüzum ,·ardı. barometresi ,-eya ayna!'<ı oldu}u gibi. 

Oı:ı altıncı yüzyılın ortasmdan on hem rakibi susturucu J<un·etll bil' \'&· 

sekizind yüzyılın ortasına kadar te • sıtası hem de bir milli n1üdafa.a st • 
cimen ulusiarın muhteşem sarayları - lahıdn. O, tElhminlcre yer vermiyen, 
Ju, ma.srafh büyük hükOmetlerini bes apaçık bir Eöı.:clür. Ayni zamanda bu 
lcmek n U!lltiinlUğünti muhafaza et - açıklığı ile de sonuçbra tirat bir kıy
mclt için. bUyUk ordul,ra ve paraya ih met Yel".ir. 
tiyaç Yar<lı. Bunun lçın, . oralarda da Şimdi bizim de insan kunetlmiıl 
in.sanlarm ~buk~a ve pek çok üreme- anlamak i~in tekrar statistlfln yar -
Ieıinc önem nririldi. dımmı istiyectğimiz r.aman geldi. 

Nüfus artımına a) kırı olan dU:ı;ün - Yw·dunıu:da ilk ve ilmt 
0

11üfua ıa • 
celer on sekizinci yüzyılın başlangı • yınu 1921 yılında yapılwftı, ondan 
cında mayalanmağa baş lamı,. t~r. Bu beri 8 yıl geçti. Cumhuriyetin bu fe • 
zamanlarda M:ılthusün fikirlerine rahlı 8 yılında çok arttığımuı bazı 
<loğru bir akış \'ardı. Nüfusun artma. 11erlerde yaptığımı: deneme ıa11ımla • 
sı kıtlıkla sonuçlanacaktır. Bununla rından anladık. Şu halde, finldi önU -
'beraber bir taraftan da gene, düşün- nıüzdcki ilkttfrin ayında 11apacağunı: 
ce adamlarının pek çoğu Malthusün sayım sonucu eskisine göre daha çok 
meşhur nazariye ine aykırı olarak tutar göatercceğinden bizi scvindire • 
milli refahın nüfu~ çokluğunda ol - celdir. 
duğu f;kri11dedirler. Yapacajntu:r. bu son eayrmda da 

:Malthustan ~onra daha pek çok nü- kaç ki;şi olduğumuzu hiç yanh~ız or -
fus nazariyeleri orta)'a atıldı. Bu na- taya çrkaracağr giblt bututann kadın· 
zariye1erCten ktml nil(u~un artımr, ki· lan, erkekleri, çocukları ve bunlann 
mi d az.:ılmMt ,.e kimisi de ıslah edil yaşlarr; ana 11Mn'larr, atntm, okuyup 
mesl · kendi naınriycle · yazma bilen \ııe ;J,ilmiyenleııt,. edi, be.ti 
rinin insanlık için dajta'°.faydah ol~ca- . kar, dul olanlarr, meslekleri ve sanat 
ğınr ısbata c;ah:ıoıyordu. Fakat bu laf- tarı hatta sakat ,.e sağlam olanları 
lar nihayet kitap sayfnlnrında uyu · ve daha bir çok ) önden özellikleri de 
yordu. anla~ılacaktır. 

Bilginler nar.ariye1erlni kuradur • 
sunlar, hakfüat dn öbür taraftan koş- Statlstlk medeni ln!nnlann işidir. 
masına de\ıım etmekle n nütus artı • Şimdiye kndar biı bunda ergin1iğimt
mt siya~:ısı ntill~tler için eski kıymeti- zi gösterdik, bu kez de elbirliği ile 
ni mllhaCaza eylemektedir. çalışarak ve sayım günü gösterilecek 

BugUn belli olan flldur ki; hır mil· yollarda giderek bu sayımın kolayca 
let, ke::di ı•arlıfiuıı koruyabilmek, ötc..

1 

yapılmasına ,.e stati~tikJerln dôfru tu 
kindin dtılıa IJstün olab:lmek için •a· tulmasına yardım edelim. 
yıca da çok olma/~ gercl;dlğini anla • Server ISKIT 
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No. 7 .---------------·~ 
Yazan: Seppi Popf inger 

1 am üç lıafta sandalın muşambası 
altında ~izlendim 

Elime birka~ kuru peksi • 1 
metle bir tite tarap sikııtırdı Te 
rahat kamaramdan katiyen dııa· 
rıya çıkmama!dığımı öğütledi. 

Bir cankurtaran sandalında 
kendinize rahııt bir yuva kurmağı 
liiç denememi.ı İ•eniz, çektiğim 

azabı, nafile anlıyamazıınız ... San 
dahn dötemeıi araıında uzana • 
cak kadar yer yoktu. liem 1an -
dal, cankurtaı·an kem~rleri, kü • 
rekler ve koc"lman bir dümenle 
doldurulmuıtu . Rahat rahat yer · 
leşmekten vaı;aıeçtik, h!r yandan 
abür yana dönemiyordum. 

Bununla beraber azıcık uyu -
maia muvaffak oldum. Erteıi 
ıünü aktam üttü Corç. beni yok -
lamak fıraatnu buldu. Sandalın 
y.t.nından seçerken üatündeki mu 
9ambayı çekti, içeriye bir demet 
lngiliz ıazeles\yle birlikte bir pa
ket kuru peksimet, bir 9işe de ıu 
attı. 

itte bu rahat kararıihta üt 
hafta, daha doiruıu on dokuz 
ıün )'&tadım. Vakti, gün ııığıyla 
gece karanlıiından ölçüyordum. 
On dokuzuncu ıünü City of ~ar· 
viç ıemiıi Kap ıehrine bir gün u
zak olan kUçüTt liir limana girdi. 
~orç. hergünkü erzakım olan t>ek
ıimetle ıuyu ıetirerek, beni kara· 
ya çıkaracak bir yol buhıncıya ke; 
dar bilhassa dikkatli davranma· 
mı söyledi. 

Erteıi gün öğleden s.mra kayı
ğın üstündeki tenteyi birııinin tır
maladığını duydum. Bunun Çorç 
tarafından yapıldiğmi sa'narak er
zakımı içeriye atması ve benimle 
konutabilmeıi için muıambayı 

çektim. 
Fakat birdenbire nıu9amba biiı· 

bütün çekildi, suratı hiç de 'hoşu 
ma gitmiyen biı gemici i!e burun 
buruna geldik. Gemici beni gÖ· 
rünce ağır elleriyle yakama ya • 
pııtıiı gibi beni güvertenin üs -
tiind~ ıürükle.:ai. lte kaka beni 
kaptanın karşısına çıkardı .. 

Bu adam Londra ıiıleı ine ben· 
ziyen kırçıl yuzlü. havadan yan
m19 ıuratı tam tip bir lnıiliz kap 
tanı idi. Söylediklerini hiç anla
mıyormuı gibi davrandım ve ge
miye nasıl airdiiimi sö7de bHmi
yormuı gibi ifi aptallığa vurdum. 
Kaptan bu dolmayı yutmadı. Gü
vertede çalıımakta olan dört tay· 
fayı ça.fırdı. Bunlar ko,arak ıe. 
lince: , 

- itte ıize bir kaçak... Ona 
mutat olan ıaf a geldiniz törenini 
yapın bakabm ! ... 

Tayfaların jkiıi beni merdiven· 
den ~iıya, ana ıüverteye ittiler. 
öteki ikiıi de arkadan geıldi. Sonı 
ra da bellerinden kalın kayıt ke
merlerini çıkarıp beni ıüvertede 
dCS•erek, aanki bir tilki a ~dına düt 
mut kCSpekler gibi kovalamaia 
bqladılar. Bu lüzumıuz zülme 
kartı kalbimde dehıetH bir iayan 
d111duiumdan ben de onlarm üa
ttıne atıldım. Fakat za&·ar vere • 
miyecek kadar zayıftım. 

Acı ve ke~ierden ağlaY.ıncaya 

kadar tayfalar beni dövdüler. Son j 
ra biriıi beni ~artaldadığ• gibi ıe· 
ne ite kaka kaptanın yantna götür 
dü ve yeni talim:ı.t bekledi. Kap· 
tan da: 

BEDAVACILAR KRALI TUNUSTA 

Batı Alrikadald Tunrhukto şehrine 
uçmak üzere bulunan Fransız aıkert 
tayyarC$İnc gizlenmeden bir gün evvel 

alımıuı fotoğrafıdır. 

Kap mcındalarının bir fotoğrafı. Bu 
manda kızınca Afrikanın en korkunç 

ı;e telılO.cli hayvanı olur. 

- Bu kadar yeler! dedi. Lima
na varıncıya khdar herif! bai ıar
nıcına kilitleyiniz. Sonra polise 
teılim ederiz. Ötesini de onlar 
dütünaünler. 

Bundan üç Jört saat ıonra Kap 
limanına vardı~•mızı sanıyorum. 

Makineler durdu. Vinçlerin e,ya .. 
yı anbarlardan alarak mavnalara 
boıaltırken yaptıkları gürültüleri 
duyuyordum. 

Bitkin bir halde idim. Yarı uy
kuda, yarı baygın olarak yere 
çöktüm. Biri~inin omuzlarımdan 

tutarak beni sar~makta. ôlduğunut' 
duydum. Alaca l:aranhkta bu a· 

damın Corç olduğunu gördüm. Fı· 
sıldıyarak çabuk olmamı söyledi. 
Süzülerek güverteye çıktık. Bin • 
bir ihtiyatla batft doiru ilerledik. 
Gemici bir kayıia dolru ip nza• 
tarak arkasından gelmemi iıa:-et • 
le anlattı. O kadar za} ıf ve aızı 
içindeydim ki ipten aıa~ıya kay • 
mağa korktum. Fakat uuıl :>ldu 
bilmem, çok geçmeden kendimi 
kayıkta, Corcun yanında buldum. 
O da hemen kilreklere ıarılarak 
sahile çekti. 

Bereket versin ki rökte yılclns 
yoktu ve karanlık, limanın üıtilnll 
bir battaniye gibi tirtmüıtü. Ka• 
yılın bumu rıhtıma çarptı. Cott 
yukarıya çıkmama yardım etti ve 
elini ııkarak teıekkür ederken 
bana: 

- Bunu hiç khmeye yapma .. 
dım, dedi, fakat dayak yedifia 
halde beni ele vermediğin için it
te seni karaya da çıkardım. HaJr 
di güle aüle, tafün açık olsun : .•• 

Gemici, usun ve kunetli çe • 
kitlerle ıilebe doiru ıitti. Kayı • 
ğın karanlıkta kaybolmaımı si • 
zetledim. Sonra '.Afrikanm en 11 • 
camdaki hu .. Grin 1t11darın- doj • 
ru ıitmek üzere rıhtımda Jilril • •• 
düm. O ıece dem la7um.dalri a • 
çık anD&l'lardan birinde blr hal;ij 
üıtUnde uyudum. Erteai slnü de 
tanyeri alarırlien Kap ıellrhai do• 
l&§mafa. haıladım. 

Çok birıeyl"r ı&rmele ftldt 
kalmadı. Keskin ı&zlG bh- polW 
kılılımm kıyafetimin peritanlı ... 
nı ve ıuratrmda Uç haftadanherl 
alabildiline l»tlyümüı sakalımı 
ılSrünce yakama yaf)ıftı. 

Namuslu ve iyi hir ıezain ol • 
dulumu, cenubi Afrika ittlha•ı • 
na benden hiçbir zarar gelmiyr 
ceğini, elimden ıeldiği ve dili • 
min yettiii kaaar anlatmaia ui • 
ra9tım. Ona Johaneıhuı'i cin • 
rında bir çiftlikte çalııtıfunı .. 
Kap ıehrini gôrmek için tam llOO 
kilometre yol ;ürüdüğümü söyle • 
dim. O da bana vücudumla ıehr• 
bir ıüs teıkil c-tmiyeceğimden ıü• 
batmadan evvel buradan defolup 
gitmemi ıöyle.ii. 

Bereket verıin ki Kar. tehrinitl 
hemıehrileri bu poliı~en daha 11' 
adamlarmıı; şehrin hududundall 
epeyce u:ıakb.ıtıktan ıonra uy • 
yahatim hem eğlenceli, hem d• 
çabuk olnıağa baıladı. 

Cenubi Afrikalılar, lngilislef 
ve Amerikalılar gibi yokıu]Juk 
halinden anlıyan kitilercJir. Ka, 
§ehrinden çıktıktan on iki ,Ud 
sonra Johanneıberaa vardım .811 
le günde vasati 150 kilometre yo1 
almıı oluyord-.ım. 

Fakat bütün bu entereuan yol
culukta 100 kilometre kedar \a1' 
yürümüt olduğumu hiç de saıl' 
mıyorum. Bir ık) defa bir aamatt• 
hkta yattım. Fakat ekseriya bil' 
tün ıecele1'1mi yolda bir kamro• 
yahut hir otomo~Ude ıoyuklu1•• 
l'ak geçirdim. 

JDevamı var l 
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ZAYI 
Galata ithalat gümrüğünden al

mıt olduğum 24/6/935 . tarih ve 
53 sayıh kayrt ~uretini zayi eyle -
diğimden ve yenisini çıkaracağım· 
dan eakiıinin hükmü yoktur. 

Gavril Sukidiı 

ı~ı~~~~~~ 

ııaıı ·--
ilk okuma kitabı çıktı 

Devlet Basımevi tarafın dan, yeni dil devrimine göre bul 
lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mektepleri 
ikinci ımıfmda okutulan okuma kitabı çıkmıgtIT. Deieıri on ye 
di buçuk kuruıtur. 

Dağıtma merkezi - VA KIT YURDU - Ankara caddui 
lstanbul. V AKIT'm Türkiyenin her tarafında bulunan aatıcrla 
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın lstanbul vilayeti sabcıla 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisan caddeıi - numara 
Bakırköy: Vehbi - Tiıitün, ıigara ve kitap ıabcx11. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak 

kak numara 226 
Beykoz: Muhittin - Fevzipata caddeıi numara 78 
Be§İkta~: Ali Yusuf-Tramvay caddeai numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap ıatıQSJ. 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi numara 2. 1 

Umumt Jdrar tahlili 100 kuruştur.I 
Bilumum tahlila.t Eminönü, Emlak 
ve Eytam bankası karşısında lzut
bey hanı. 

---------------------------- WWWWSZWL WI Wi1 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Fındıklı: Remzi - Kırtasiyeci. ~ .. ..f 
Kadıköy: Sabri FailC-AnadoJu kitapeTİ- ~tıJolaln. 
Kartal: Bakkal Cemal. 

T.hakkuk ve Tahsil Müdürlükleri için 550 çeki "13750,. kilo ku
ru m«:_~ odumı beher 250 kilosu 250 kuruşdan 15 gün müddetle ale
ni müzayad~ye konmuştur. Yevmi ihale 17/10/ 935 Perşembe · günü 
ı~a-~ wl4 dedır. %7,5 teminat akçesi 104 liradır. Taliplerin şartname
yı ogrenmek üzere Müd" · t" · 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sarıyer: Ali Kemal - B1'~ere caddeaind4 numara 250 . --~---
Oıküdar - Sabri Cemal - Kitapçı •. 

Sabık Haaeki ha.ataneıi dahiliye 
müteluıaaısı 

DiKKAT: ır 

· - VAKiT YURDU, De•let Burme'ri ve Xültlr Ba&..Jrlı 

unye ımıze mümca.ntlan. (6083) 
U.1eli Lutüf apartımanı saat 4 • 7 e ne§riy~tınm genel ıatıcıııd11' -

172 -
- İdman yapıyornm. Sevgili Ilü • 

ıetim? Hıapishanede bulunduğum on 
ı.un ~çlnde kolum uyuşmuşdu. Neyse 
tımdı bunu bırakalım. Biliyor musu • 
nuz böy~e ara sıra odamı ziyaret ede •

1 rek benı ne kadar sel'indiriyorsunuz. 
Haydi kendinizi bo~ yere müdafaa et. 
meyiniz. Siz hakikaten ~n D · enıs 80· 
Jcağının incisisiniz! 

- Oh, Mösyö Iö Şövalye .. 
- Evet, doğru söylüyorum. Sizin 

PariBhı en güzel otelcisi olduğunuzu 
tasdik etm~yen birisi varsn. karşıma 
~oonn? .. 

- Aman, merhamet ediniz mösyö! 
d Pardayan kadının beline sarılarak 
udaklarrnd~n öptü. ~1\ladam Gregu · 

Tar: 

d - Böyle ansızrn odanıza girdiğim. 
~n dolayı kusurumu affediniz .. Bu • 

raya .. sözlerini kekeledi. 
- Ne :r.aran '\"ar Hüget! Daima tam 

.7'.ama~ın<'a geliyor-ıunuz. Dudakları -
nrzı ~ımdhe kad h .. 1 .. . ~ . · ar oy e pembe, goz· 
Jerınızı bu kadar parlak .. . t· . . k • gormemış ım. 
Bır pıs oposu hile ba~tan k 1. 
k d 

.. 
1 

:. cı araca \ 
a ar guze siniz. , 

- Buraya şunun icin g l . t• k' J> d ~ e mıs ım ı .. 
ar wayan Hügetin ınasanın~üzerine 

bmıktıgı yuvarlak bir torb . .. 
cuyla bakarak: aya goz u. 

- Bunun için nıi? dedi. 
- Evet Şövalye te'Vkı·f ed"Id·w· . . • ı ıgmız 

gün paranızı burada unutmu 
ş.sunuz. 

Ad nlry~-rrs~ntuz }'a~ ben onları sakla . 
rm. "c ış e gerı veriyorum. 

Pardayan biraz düşünerek: 

- Madam Hüget, Yalan söylüyor
iiattaz ! dedi. 

- Ben mi? Aman yarabbi! .. lster -
ıenfz Y4!min biJe ederim. 

- Yemin etmeyiniz! Bu paraları 
ata değil usta. Greaınar almıştı! GaJJ:et 

iyi bil' kadın olduğunuz için şimdi ba. 
' na geri veriyorsunuz.! 

- Her ne ise.. · 
- Madam Graguvar, bu hususta 

haksıssınız .. Den bu parayı usta Gre • 
guvara borçlu idim. Onu burada unut
madım, kendisine bıraktmı. lşte bunun 
için güzel Hüget, bunu gene kotanızın 
kasasına götürünüz!. 

- Fakat siz ne yapacaksrruz? Hiç 
olmaz.-.a yarı yarıya paylaşalım ! 

- Iluget, şunu iyi biliniz lii ce • 
bimde beş param olmadığı '\"akit ken • 
dimi son derece zengin sayarım. Hem 
bakrn daha bu elmasım da var. 

Pardayan pal'mağı i1e Navar kra -
, liçesinden hediye olarak alıp şapkası
na taktığı elması gösteriyordu. 

Hiiget i~ini çekerek torJ>ayı tekrar 
aldı. Şövalye kadının beline bir daha 
sarılarak sözüne devam etti: 

- Emin olunuz ki sizi çok seviyo· 
rum. Pek iyi kalplisiniz Ruget, Hem 
giizel hem de iyisiniz. 

- Jyi belki, fakat güzel değilim I 
- Size güzelsiniz dedikten sonra 

neye inat ediyorsunuz. Pek az gördü • 
ğüm güzc11erden biri de sizsiniz. Bu 
tombul gerdaıunrz, pembe yanaklarr 
nız, beyaz dişleriniz, baygın bakışııuz, 
giizel koJlarımz beni kendimden geçi
ri}'or. Sizi ne kadar sevdiği.mi biç bir 
mkit anhyamazsınız Huget!.. 

Genç kadın başını eğerek gözlerin • 
den iki daıiıla yaş döküldü. 

Pard:ıyan, gözlerinde bir yeis ka • 
rartısı belirdiği halde: 

- Ne, ağlıyor musun, Hügd? Se. 
nl sevdiğime yemin ettiğim sırada ağ· 
lam.ak ha! diye bağırdı. 

Hüget yavaşça Pardayarun ko11an 
arasından sıynldı. Sakin bir sesle: 

- Ne kadar üzüleceksiniz! dedi. 
Parday.an titredi: 

PARDAYANt.;:Alt 169 

Bu milthl~ vazifeyi kabul eden veJ 
kardeşinin cinayetine ortak olan Par
dayan ismindeki o canavara linet ol • 
sun! 

Fakat işin alt tarafını da bilmen 
lazım. Sen gidince meçhQl bir şahıs 
lnzrmı bana getirdi. Sana her şeyi 
söylemek için şatoya koştum.. 

Fakat sen Parise hareket etıniı bu
lunyordun. 

Ben de durmadan seni takip ederek 
Parise koştum. Konnetabli gördüm. 

Herşeyi ağzımdan öğrendiği halde 
baban ya kadın olmaktan vazgeçmek. 
liğimi yahut seni bir daha. çıkmamak 
üzere Tam·pl zindanma hapsedeceğini 
ve bunlardan birisini seçmemi söyle • 
di. 

İmzaladım? 

Evet, o uğursuz mukaveleyi imza • 
ladım ve bir deli gibi oradan kaçtım. 
Böylelikle her şeyim elden gidiyor ba. 
na yalnız kızım kalıyordu. Onun için 
yaşadım ve hala da yaşıyorum .• 

Şimdi sevgili kocam, bu müthiş ha
kikakti öğrendin. Sana yemin ede -
ı·im ki eğer yalmz ben olaydım uğra. 
ınış olduğum bu felaket yalnız bana. a
it o1saydı bu sırn kendimle beraber 
mezara götürürdüm. 

Bu sll'rr sana yazdım. 
Bu mektubu ölürken göndereceğim. 

Fakat öldüğüm sırada Luizin hak et
miş olduğu bir asalet ünvanına sahip 
bulunduğunu ve saadetin baba kuca
ğında kendisini beklediğinden ~min ol 
malıyım. 

Sevgili Fransuva, imdadıma koş! 
Hangi sene, hangi gün, hangi ay

da olun:ıa olsun ko~ mektubu sana ge. 
tireni takip et, Seni sevm~kten bir An 
'Vazgeçmiyen masum karmın imdadı
na. ko§ .. Babasmm kucağına teslim et. 

mek istediğim Luizin imdadına ko~ !,. 
· "Jan dö Piye11n 

''Düşes dö Monmoransi,. 
Şö~lye dö Parda.yanın okuduğu 

mektup bundan ibaretti. .za't'allı Jan 
bu mektubun alt.nı manevi hakkı ve 
tam masumiyeti yüzünden. DU.. 
dö Monmoransi diye imzalamıttı. 

Mektup, llÖyledifimlz gibi, Parda • 
yanın elinden düşmilıştü. DeUbah 
sanki müthiş bir fel!kete uiraml§ l'fbl 
birkaç dakika kadar krmılda.ımw.clan 
durdu. Hakiakten bu biitün eğırJıtı:y • 
la üzerine çöken bir fellketti. · 

Se8Sizce ağlryor ve gözyaşJn 111. • 
naklarmdan :,,ağıya akıyordu. Ntha" 
yet kağıdı yerden alarak tozla.nnı stı. · 
di. Ve felflketlnden daha .fazla emin 
olmak için önüne koydu. Bakışı imu,. 
ya takıldı. ! 

- Düşes dö Monmoransi! .. Ve Lu .. 
iz, Monmoransilere mensup bir kız! 

Bu düşünce, ıstırabmm bir krimıını 
meydana. koyuyordu. Hakikaten pa. " 
rasız, pulsuz olan Parda.yan namusiy. 
le çalışan terbiyeli bir i~fniıı km 
Luizle evlenebiJirdi. 

Fakat Mar~l dö Monmoransinin 
kızı olan Luiz, Şövalyenin kansı ola. 
mazdı. 

Çünkü krallann çoban lm:lari:tl• 
evlendikleri devirler geçtiii gibi. pren 
seslerin de; çıplak, isimsiz, terem. 
serserilerle evlendikleri zaman henüs 
gelmemişti. · 

O zamanlar, Monmoransl isminin 
kuvveti kralmkinden fazla değı18e dt 
az da değildi. 

KraUığın en muhteteın e.n temis 
bir ailesinden sayılan bu sül!le Kon· 
netab1in sayesinde şanın ve şer~fin 
son nalda.sına yükselmişti. 

Forma: ZZ 
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Ye Konne~bl ti1dQii halde bile ba 
asalet Unvanı btlt&n haımetini muha. 
faza etmi~tl. 

Fransuvanm bir taraftan Gizleri 
öbür taraftan kralı titretecek kidar 
kuTI1et11 bir parttnfn rmt oldufa aa 
düşUnUUirse Pardayanm Lulzle kendt 
arasındaki ıpesaf enfn ne kadar uzak 
oldufunu ani.ayınca ufradıji yeisin 
derecesi pelt 1't>la1 anlaJılır. 

Siyah elblsell kadının yanJ Jan 
"dö Piyeain mektubıincla okudufli !CSı
lerl yeisle tekraı:lıyar.k: 

- Her,ey maJıvold&ll .Hzitııil mınl 
dandı. Haklbteıı bu bir saadet hülya. 
sının yıkıJmuuidan başka bir ıe1 .de
iildL 

Bununla ber~ber bu 4A&cla Şöval. 
:renin kalbinde biraz ümit uyaaur fiJ,i 
oldu. Ya Luiı kendisini Mviyorsa? Ya 
kendialae kucak açaıı aaadeı ve deb -
debedea lt11111u blbiimezst? 

Pardayan kendi kendfelne ~y)e • 
niyordu: · 

- Jlanr. hattA Luiz beni sevmiş hl· 
le olsa acaba babası böyle münuebet • 
BlZ; bir evlenme,e razı olur m11? Ben 
kimim? HJç bir şey deiJlirn. Baııları • 
nın nazarında bir serseri, yersiz, yurt. 
suz birisiyim. Dünyada atımdan, lu -
Jıcımdan, köpefimden batka bir feylm 
yok .. 

B~ anda Pipo da celdi. Ve lıqını 
ıahihlnin dizlerine sürtmeie bqladı. 
Pardayan da onu tatb tatlı okpdı. 
Gene sözüne devam etti: 

- Bundan maada. kızın beni sevdi. 
ffnJ kfm söyledi. Ba benim icat etti -
tim 1ılr Tehfmc!en ibaret.. Onmıla bir 
kelime bile konuımadım. Kmdlalae 
3ptlctik gönderdiffm gün danlmacb. 
Beni .imdadına çafırması b8yle bir 
ısnıinln kafamda y_er balmaama se ~ 

bep oldu. Alt ahmak herif!" Haydi 
böyle ,eyleri akltndan çıkarı 

Ayal& kalkarak odanın içinde hız. 
it adımlarla dolaştı. Yumruklarını sı. 
karak: 

- Az kalma uautuyordum. Luq 
benlm obnaıulda, beni HVJMmekl• 
beraber baaa difılaAnhlc beslemeie de 
mecburdur. Annesi babamın yaptıjını 
kendi8ine söylediği, ve benim iamimin 
J>anla,,_n olduiunu öirendiii gün 
hakkımda kin ve düşmanlık beslemek 
ten ba§ka ne yapabilir. Ah baba.. ne • 
yaptınız? •• Ben evlldınız olduğum 

halde niçin nasi.hatiniıi dinlemedim? 
sözlerini ıöyledi ve tekrar mektubun 
yanına ıiderek babasını itham ede;ı 
satırlan şüphelerini gidermek için, 
bir daha okudu. 

Fakat itham itikir ve müthifti. 
O, Luiıi seviyordu. Ve babası da 

bu Luizi canavarr.a.sına bir maksatla 
.kaçırmıttı. O halde Luiziıı kalbinde 
kendisi ve babaaı için hakaret ve kin • 
den bafka bir teY bulunamaıdı. 

ŞöYalye kadurmUJÇaama bir hare· 
kette balada. 

- Pek&JL Mademki mesele böyle • 
dir, mademki birlbtrimizden aynlma. 
ğa mecburuz, mademki bana kar§ı düt 
manhk besliyor, o halde onunla meı • 
gal olmamahynn .. Evet, bu mektubu 
niçin ılttirecefim? Bahma IAnet ve 
beddua edeeek oJan Madam il Dü'N 
dö Monmoranslclen ne hayır ıördtim 
ki1 .. Km lıana ne iyilfk etti ki? On • 
lar felakete mi uğradılar, peklll, öy. 
le ise lmüt1anna be.fkuı kbfeun ! 
Moamorallll aDMRıclen bir kır.a llyık 
olatak 7.llllrfn, lliıii ıeçer bir Janti • 
yemclan yarclım iste.inler. Haydi, ar .. 
tık ba kadar yufka Jtinklillfe Jttzum 
:tok. Babaap, zavallı bt~cıtım Di,, 

• 

marteıi aaat 15 te 

COCUK 
Bealer • KuvY:tıendirir • 

D&kOlmelfai keser arahr. 

PETROL NiZAM 
Tecrlbe edilmiı ea i1i aa~ illadır. 

.. 

- -- --· ---- ----------- -- -- - - -

çin bu& eeAl'et veremek için yanım· 
da bulunmıyorsun? Fakat bulunma • 
san da nasihatlerin kulafımda.. Bu 
11efer, artık bunlan dinllyecejime ye. 
min ederim. Artık adam olmalL Saa • 
det ve zeasinlik her 7.&lllan en kuvve~ 
li olanmdır. Biz de kuvvetli adamlar 
gibi hareket etmeliyiz. Zayıftan eze • 
Jim. imdat seslerine kulaklarımızı 
tıkıyahm. Kalblerlmiıi •ertleotirelim ! 
l\lademki Madete a§k yolundan iri§e • 
medim, bunu kılıcımla kazanmaia ça· 
lı~IJ)'Im. 1 

Tuhaf bir heyecan delikanlının zih. 
nini dağıtryordu. Genlt adımlarla ge· 
zinlyor, eliyi• bir takım ipretler ya • 
pıyor, en hlddetlf zamanlarında bile 
nezaketi elden bıraknnyarak yanı 

Y•"•~ llkırdı llÖylerken ~imdi batıra 
bafrra konuıuyordu. 

Bulundutu vaziyeti kısaca göıönü 
ne ıetirerek onu çok korkunç görüyor-
du. 

1 

O devrin en gaddar, en kuvvetli ka 
dınlarından biri olan Katerin, ağır su. 
rette tahkir ettiii Dük Danju ile genç 
Jantiyoınları, &stilde seçen şeyleri 
Kitalan tara,ından derhal haber :.~ -
dıiı ıüphesiz olan Dük dö Giz onuna· 
leyhindeydiler. Katerin dö Mediçi, 
Kralın kardefi, din taraftarlarının 
reisi!. Bunlar ne yaman ne mlitbi~ 
birer amamız dütmandılar. 

Fakat kendisi gibi fakir, kılıcın -
"dan maada bir ıeyl olmıyan bir ada • 
mın, her biri Frama krallıfında bu · 
Junan en kuvvetli en sözü geçer sen · 
yörlerin kendisinin müthiş birer dil~· 
manı olmısr ona ıurur veriyor ve dö. 
'\"ÜflDek, kavp etmek flteji biltiln var 
hğını kaplıyordu. 

- Kraliçeye, Anjaya. Gize kar§• 
~alnız bulunmak •• ..\dam tende? ölaem 

171 

bile herkes ldz, &df dflpwılarla de
lil en kuvvetli, en mahtefem diipnan• 
larl& YUIUf&rak kahramanta öldUU. 
mfl aöyliyecekler. 

Acı acı güldü: 
- Az kaldı anutuyoraaın. ~man 

larrmın arasında Monmoransl de var. 
Hay ,eytan alası!. Bu da az bir teY. 
değildir Hani .. Dam dö Pfyenden ha • 

bamın kızını kaçırmıı oldufuna wk • 
rar ettiği zaman, h'nUz Medfçl beni 
bir zindana tıktırmamıı olsa, Dök 
Danjunun Jantiyomlanndan biri bir 
sokak köşesinde hanç.erinl kamıma 
sokmasa, Dük dö Giz bir Kruse, Bir 
Pezu ve, bir Kereviyer vasrtaslyle be
ni öldürtm~e bile bu meşhur senyör 
herhalde işimi bitirmek için beni arr 
yacakbr! Kavga, dövüı! .. Oh,_bunlar 
için yaradıldığımı anlıyorum! Kendi• 
nizi kollaJ,nız mösyöler .. Ben kendi • 
mi kolhyorum siz de kendinizi kolla· 
ymızl 

Böyle söylenerek Pardayan kızgın 
bir tuırla kıhcmı ~'ktf Te beş altı 
kere dunra çarpar:ık her vuruıunda 
birer yarık açtı. 

Tüyleri dimdik olmu~ gözleri kan 
çanafına dönmüş, alnı terlemiş oldu· 
ğu halde dudaklarında acı bir ıtililm· 
seme belirerek, gözlerinden yaşlar a• 
karak bu anda hem gilzel hem de kor. 
kunç bir hal almıştı. 

Tam bu sırada tatlı 'fe okpyıcı bir 
8es ile: 

- Ah, aman yarabbi! .. gene klmh•• 
le kavga ediyorsunuz Mtieyö lö ŞhaJ .. 
ye! diyerek Hüget LA.ndrl içeriye dl" 
dl. 

rardayan hemen kendisini tophya. 
rak Jibuleyi kınına koydu. Ve şen bir 
tavırla cevap verdi. · · · 
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R ABER - Akpm Posfuı 
il 1 1& ! s:::::a 

Tfttft:EDftlk Küpe modası 
Yemek yenen yerler için geçmek üzere ED~emdöırl Şimdi en çok tek taş porlantaıara raObet 

ecllllyor. Eski geırdanDoklar, daD lğneBerı, 
taçlar ve bro•l•r hep bozdurularak ufak 

Sokakta abdesthane yanında 
pişirilip yenen köfteler ı 

ıınel•r ve yüzükler yaptırılıyor 
Geçen tün ıaaetemlıcle, bir 

abdesthanenin yanında ~ılmıı 
seyyar bir Jobntadan bahıecltlcll. 
Pek itlek bir uırafın yanı 1-tın· 
daki •ettin Uıeri.,• bir JdiçUk mal\ 
gal, bir dolap kunmut .. Dolaptan 
köfteler yapılıp ç.:lu1or. Manıal
da püfür pUftlr knıtrıyor V • l»IT 
çok batka hav&l•r ela arıtarak 
mü;teriye ıonıduyôr. 

Sonra mütteri içln. bu ıettln 
yanında hir klçuk )'tr ele l»ırakd. 
mıı .. Orayı bu atnar klrtect h 
sabah ıüpUrilt1 ürerine bir uı: 
kalıt koyuyor. Ahali cila ~kvek 
:ahut ldmbilir, belki de ufak bl; 
ıalcemltye illıarelc. ora•a çalıp a1· 
ma karınlarmr clo711NYerl10rlar •• 

* tnıanın r•naine clokan•n ko 
kul•rın hir vakit tonra attık teairi 
Y.?km~t ıibi ı•lm•I• baıladıfı 
aoylenır. ihtimal bu kiiçtlk HY· 
yar lokantanın da taftan mataıı 
batında "ittahia,. kBfteleri Hkle 
mele ıirittikten ı onra, mUıterİ u 
tık, pek yakın olaa ufratın ha
vuından mUtee11ir olmamata Kf 
lıyor. Ne de ol1a r.~lılrbr ... Tel&f .•• 
İhtimal ite ucuıhakta kan111or •. 
BUtün bunların aı asında İft• bir 
günün öile yemelinl, tlJI• kann. 
calıza indirip 0 k"Jrudan da kur· 
tuluv~riyorlar, öyle mit?. 

* GlriinUtte ihi c•ılt Jem•k ,. •. 
meni~ yalnıı abel..thane yanında 
o1maaı dolayı;iyle itiraı iltUrece. 
ği •anılır, billd a. k&fteci1• kııı· 
Iır. Kafttciyi o tehlikeli muhitte 
nuılıa ı&rmemit memurun :d'k . 
k t" • L.__ ' a ını Çe&mele çalrımını•.. Fa. 
kat ıokalrta )'Omfk )'emenin hat . 
ta bir bakıma lokanta aitti durup 
da, içıriıi ıokaktan f arkaız olan 
yerlercie hiç 1ıkl16biacı karın 
doyurmanın, tenkit eciilKek bir 
haıka tarafı Yarı 

. .Müıteri de,ıen adamın biyle 
~ıçımaizliie katlınmaıı... Ondan 
tık . •ınnıemeıi ... Tikainmemek ılS . 
zün" u •ncalc bu al- deıtbane yanın 
da kurulmuı •'lokanta,: lar için -
peh hotlılı olaralt - kullanıyo· 
rum ... Fakat ielıti ıüzel Yaıiyet
le~d~, . •••kle düzeltilmemif, te . 
~~zhiıne dikkat edilmemiı, mev· 
kıı, han.11 .. h' . . 1 , ıervııı ıç ıyı ,, mı. 
yan lokaııtala:da.., hatta bu tartlar 
katlanan lnıaandr · t k"t d'I 

k
f • en ı e ı e· 

ce .... 

* Vaktile ı • ı f aıcan alan olan biri-
nin yer ıofra•undan maı k aya ~ı · 
~k, ~rmaktan çatala ıeçmek 
ıçın evıncle karraiyle yapt y 

k
. . • k . . ıgı çe· 
ııme11nı ço ıy1 hatll'lar B 

ım. u 
adam bana §Öyle diyordu: 

. --: z~, ~e~ırnelrle lrolmtlllı. 
Bızı de tl•ilftınyor. Davetine •1_ 
t •v• bİ • • ili 
ıgım r yenı ınıanı, evimde ay-

ni ıartltır 'intle karf1lcuncJı zo 
nın-

tla kalıyorum. ~onra laOfııma tla 
gidiyor. Bey.ız bir örtü, lıalaylı 
bir ıinitlen Jalıa C"cuip •• Sonra ye
mek rnaecrmrn ortt111rttlo meotl
mine göre, bir tl1.met si,ele •önlü
"'i! açı,.,· T abtıkltmrm MOlyo. 
rum. 

Yeme~ cJaıı eJinJifim bir o
tlanun tluuarlanna 6frlıaç 11111111 

roim '•atım. Yemeltlerln ,,qı. 
rilmeei, ..,.,.,,,... Wlnrwl· ... 
"'" lfittUılerlntl ,,.,, ........ .. 

Hallerinden şikQqet eden Çarşı 
tam. o ... '-"rrınM w ... .., 
°''•· lllinierw 791.,,,.q1nee,.. 
IKıt .,,.,,..,lfinl, Uhmleıle Wf 

kuyumcuları böyle diqorlar 
Eler yolunuz dUttil de Çarıı .. , - Halk ıimdi en ziyade hanıi de ka1betmiıcir. Bu niıbetlni, it 

durumundan dofan buı tein•• • 
Yilçler bertaraf edilirse, muhafa· 
n etmektedir. 

~,,.,.., .,.Aı. ,.,.,, ""Ol• 
Jaf•na el7'1,.Na. 

aır aN llftlNnlm Wr ...... 
nln ,.. ........ h,.,.a ~ 

..... """"' """""""" )Wn•~ İirMI .,,,,,.. 

Şlnwll tM flY,. ,,,.,.,. '""• rol .,. IQl,,. .,.,.,.,.,._ ,,,., ,.,,dr ue ,._ rn..ı.zıaıiır. 

Her-.... )'Cirim...,, .. lal• 1ol ... ..,Nmn iehtl.-l1'• .,,.,.. ,.,. 

* Bence .... adam mnln J&t&JI• 

sincle kuywncuların bulunduiu mücevherlere raibet 1ötteri1or? 
10kalctan ıeçtiyıeniı ais ele bilir· - En ziyade tek taf pırlantala 
ılni•, inıanlık hali bu ya, cebinia ra ... Eıki ıerdanlıklar, dal ltne -
de ancak bir iki lira harçlıiımz ler, taçlar, broıl1r bozdurularak 
ya Yardır, ya yoktur. Fakat ku - ufak pllk iineler, yüzükler yap 
JWDCular çar,ııından ıeçerken, tırıhyor. Küpenin moduı tama • 
mutlaka fu hitcıplara maruz ka • men ıeçmek Uaere ... 
br11nız: "Orta ıınıf tan kadınlar daha 

- Buyurunuz bayım. Temiz ziyade altın bilesildere heYea e • 
tqlarımıa Yar. diyorlar. Bu bileaiklere ralbet et· 

- Bi.r ·~~ mi arıyor~unuz? En mek akıl klrı bir it dotruıu ... Çün 
laymetlı ••cevherler bıade bulu- kü ne saman ati& ıene para eder. 
nm. A.z blr aararla elden çıkar. Bu 

- HannnefentU, tek tat nadi· fark malın kıymetinden delil, İt· 
de pırlanta yüzüklerimiz yar. çilik ücretind•n ileri ıeliyor. 

Yanınııda biri ıenç, diferi yaı - Bir mücevherin kl)'IDeti de· 
1ı iki bayan ıörürlerae hemen lafı litmediline 16re. neyı, ıatılırken 
7etl1tirlrler: düıük fi7ata tatanror? 

- Gelinlik broılarımız, pırlan· 
talı, itlemeli zarif nitan yüzükle· - Sebep buit •.. Bir malı 100 
rimi• vardır, bu~urunuz. liraya alınını• 80 liraya 1ataraı • 

Geçen ıUn ~o,um düttü, gene n12. Aradaki l5. 40 lira fark ele-
buradan ıeçbordum. meli farkıdır. Bir malı ilk defa ıa 

"GUmllt fiyatları biru fatke .. 
ti. Merke:1 Bar.kaıı rümUt alma -
la baılıyalıdanberi 35 kuruta o
lan ıilmUt Mocidiye 80 kuruta 
yükHldl. Şimdi ham aUmUıUa 
dirhemi 2 kuruıa ıablmaktaclJI'.,, 

Bis konuıurkeıı dükklna iki 
dirhem bir çekirdek bir baf&DClk 
ıirdi. Silrmilf ıürüttiirmU,, ta1' • 
mıı tala9tırm•tı parmaidarcla ura 
yüzükler .•• Ro:>unun yaka tara • 
fında bir iri ptak iine, lımla1da • 
rmda fındık i>üvüklüiünde laci 
kUpeler... KuJUmcudan 1iir \in• 
modeli aradı, ouiamaclı. aitti ... 
. Bia aenar bir kuyumcu .ılk .. 
klıuna dlnmilı, tık kaclmın arka· 
ımdan bakıyorduk. içimdeki duy 
suları 1aklı1amadım: 

- Kimbilir banal ••atinin b-

tmı bir biçime aohnakta 
hayli ıecikmlı biridir. Fa·· 
kat hif lelerlne rulamak süç c1 .. 
lilcllr. Bir kaptan J'•enin •rar
larını belki lnııUniln mekteplerin
de okuyan çocuklar, ••l•rinde 
anlata anlata, anne•• Hbalanna 
iilretebili1orlar. Karın cloyu11· 
malda heraber 16alerf terl.l1e e· 
debilm•ln, 1•hut ılaleri okta· 
IDl)'lıtÜ, ıeTki inceltmi:recek 
tartlar içinde 1emek yemel• iı • 
11on etmeala, lna aotfetenia daha 
çok lncellıinde büyük rolü ola • 
caktıt. 

ur_ __ • 
1 

h ı· • tarken elemeli ele he1ap edilir. 
~ıı aaman o ur, aya ı cı· 

ban deler.,, derler. lıt• 0 "hayali Müıteri mal satarken elemeli ka· rıaı ... 
1 al ... -... Vahr·- omu•lan111 ıl~ •• e-

cihan eleler,, zamanlarda buraya • .. _.,, - - mu 

... 

utrayarak ahtverit ettilimia 11 • KuJWDCubatınm nalıncı keı•· tindeki pertanmı t;ıraliarak llJ• 
ralarda tanıdıfımız meıhur ku • ri ıibi kendi tl\l'afına yontan bu lendi: 

Abdeıtlaan• 7anındüi bir HJ· 
J&r lobntanın t.;lttet! 1MalQtO 
kwb~ bir 1•1ıiir. Canı bir tanı 
ciıtım, - belki ıiıı biraı qm ıe· 
lecek bir lln•le - yemek ocluı· 
nı eYinl en Bıt katında, •n haYah 
Ye ıöiilnliıU ıil'lel yerinde ayırı· 
yor. Hanıi ••• çıba böyle ya 
pıyor. Yemekler odalardan oda· 
lara taıınıyoT, ne o 7 .... Yemek, il 
le ıevklı ve ıüsel tartlar içinde 
yentctktir. Artık bu adamın, bir 
•Un dııarda yemete bile mecbur 
olaa, camları pırıl pınl yanan, 
masaları ıakız ıibi beyaz Hrtülii, 
takımları mükemmel, iyi piıiril -
mlt ft kotarılmıı 19meldi bir lo • 
k•nla bulam&dı ını, aç ıez.ece . 
iinden emin otunuz! .• 

yumculardan Bay Vahran önllme muhakemeıine ne buyurulur? Bu· - Bilmiyen s4aler alclantt. Ni• 
çıktı. s.ıa., kalim, derken: nu anlamamıt ıörünerek, aorclum: ıan yüailtunelen batka taldıkla • 

_ ille biaim dükklna ıldellm. - Elmaı fi1atları nuıl? rınm hepli taklit mücnlMrier .. ; 
Bir 10luk alır un.,, dl1• tutturdu. - Elma• fiyatlan çoktuberl Topuu bir papeıi::'. ~~~~ 

Ben ayak diredikçe ı kıymetini 7Uade 30 • 35 niıbetln- ,,. v-,,.,-· 
- Canım b\r ocı kahYemtze de ·--.... --------------

mi iltifat yok?,, diye ıitemler et • 
mel• baıladı. iyi ıUnler doıtunu 
kıramadım. Küçücük dükklnma 
ılrdik, oturduk. Vahramn etkiden 
büyük bir dükkanı vardı. Kira a, 
iır ıelmit, onun için kut kafeıi 
kadar daracık bir yere çekilmiı ... 

Adamcafız iıarete bakıyor • 

muı: 

- E, daha nasıl11n bakayım?,, 
der deme•, botandı: 

- Naııl olacatız bayım 1 Şu -
nun ıuraıında yuvarlanıp aidiyo
ruz. Eıki itler, eski ticaret kalma
dı. Harbı umumiden evvelki bo1-

Zora katlanmalı, Pratik ol • luk, zenıinlik &ünlerini timdi 
malı bir mezlıet sayarlar. Fakat mumla arıyoruz. Neydi 0 günler!. 
iyi ve düzgün ,artlar içil:de yaf&· Mücevherat üterine alııverİ! e -
maia kendini alııtırmak mihnet. . den1erden göz gözü g3rmezı çar
ttn kaçınmak deiildir. Bu tıdan ıeçilme-ıdi. it yetiıtiremez
ıartları ortaya koyabilmek baıh • dik. Fakat, timdi esnaf ıinek aY· 
batına bir zorluktur. lıyor. Fakirde birıey yok. Zengin 

Pratik olmAkaa, bunun neti • 1atmaa. Orta tabakadan çıkan it 
cesidtr. K&tll m&nıaralara, ne de karın doyurm•.ıyor. Şimdi çar· 
kadar yüz verirsek, bu manza - ııda kuyumculuk eden kırk elli 
ralar o kadar çok tü1"9Jecektir. kadar dükkln kaldı. Adedi bin -
Bizde yiyeceii, yenecek yerleri, )ere varan kuyumcu esnafı da 
güzel göstermek gayreti Jok de . 200 - 250 kitiye indi. itler eıkiye 
iildir. Bazı dükkanların came • niıbetle yüzd~ 30 - 35 azaldı . 
klnlarına verilen dolıunluk, çil "Şimdiki halde te,!t tük aatıılar 

Amerlkaya 
Türk 

kaçırılan 
kızı 

YAZANı 

lalralt. Fırtli 

A•k, 
entrika 
va poll• 
romanı 
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ve piımiı 1i1ecelderin konulut olufor amma taltız ... 
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Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığını.z 

menfaatler temin eder. 

~"E BiR EKSİK NE BİR FAZLA·" 
Devlet ve ulus yurtdaşlar:ın sa~,smı 

bilmek istiyor-
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GENEL NÜFUS SAYIMI 
llaşrıckôlet 

Statistik Umum !Jlüdürlüğll 

Habeşistandaki vaz~yeti _ gösteren harita 

Gazetelerde gördüğünüz yukardaki ilan 
• • 

HALiDE EDIB'in 
11 ilkteşrin Cuma günü 

H A :.·.B ER 
G-aze esinde n0şredilmeğe başlıyacak 

olan son romaLnının adıdır . . 
' . 

Hal i d e Edib' in, asllnı HABER gazet:e sine verdiği bu eserin lngillzceye 
tercümesi, bu günlerde. Londrada neşredilecektir. 

Türk edebiyatının en kıymetli bir eseri olduğu şüphesiz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden gaze
te~erini aldıkları satıcllara siparişte bulunmahdırlar. 


