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Yarım yamalak iş 
olmasml 

lstanbul ıehrinde, tramTay ~ 
ıalarmm sayııı a)aa yirmiyi ıeçı • 
J OrtnU§ •• B~nun da en büyük " • 
bebi, yürürken inmek ve binmek • . ., 
mı.... . ka 

Onun için Tramvay Şirketi • 
pılan deiiTtirmeie mecbur kalı • 
. er •.. Kenainin ifa:ietine ıöre, ~r 
arabanm dört kapııınm da yenı • 
lcttirihnai 200 liTaJ& maloluycr -

n.u,.... . 
Şirket, bunu, balkın ~'iliatı r.a • 

nuna ıö:ıe aldıi• bir f eda.Valıktır 
d' bize ııür:nıek isterse alc!anmı • 
ıye )' 

yacağtmızı peıinen haber vere rın. 
Zira, bur.dan hayli kan o)aC3ktrr: 
Basamaklara salkım uçak ud · 
mak adeti varken. liazı açık ıöz • 
Jer, biletçiyi görünce atlayıveri • 
yor, gidip gelme ücretinden kur· 
tuluyordu. Yeni usul bqladıktan 
aonra bunlar, kafese ıireceklerdir. 
Parayı vermeden, aeyahat edemi • 
yeceklerdir .. 
Kumpanyanın 319 vaıonu var· 

mıf. Şimdilik ancak üç tanesi~.in 
kapııı yeni 111ul yapılmq; dor~ 
düncüıü iki üç süne kadar yenJ 
tekle 90kulacakm•t·· Sonra. öteki· 
ler, tedricen (Yani, kapalı vagon· 
lardan fazla temettü hud olduk • 
ça deiiflirilecekmif .. 
ç) deiittiri1ecekmit ·· · 

Hepsi yenilenince ise. tirketin 
kirma kir katılacak! .• Bir varidat 
faılı daha ... 

Şimdilik it, kapı ..,killerinin 
Nafia Bakanlığınca kabul Ye tu • 
dile edilmeeiDe kalıyor. • 

Biz, kendi heu.bmtıa, Nafia 
Bakanbtma tavsiye ederiz, tasdi • 

apsın ve ıu noktalara 
ı 

1 - Moterler bosaldar; hiJhu. 
.ıa yağmurlu havalarda kontak! • 
Iar oluyor; sonra yollar fenadır ; 
,·agonlar hattan dıprı çıkıyor •• 
Sık ıık rastlanan hu 'libi haller, 
kumpanyanın vaıonlan aoo a · 
manlarc:la ula tamir etmemeli ae • 
bebiyle daha da artacağa benzi • 
yor. Ahalinin böyle vaziyetlerde, 
şimdiye kadar yaptıiı fuydu: 
Kendimizi kaldınp dıpn atar • 
dık .. Bu arızalann kat'I surette ö
nü alınmadan vagon kapılan ka
panına, tramvay kuuı kurban • 
ları bir hamlede birken, artık 
ye~İf yedi kiti birden mahvola • 
bilecektir. Alınan tedbir akıine 
çıkacakbr. 

2 - Yeni kapılı ÜÇ arabada, 

Esnaf ! Kahveciler 
cemiyetleri Oyun yasağı haberine 

bun bir toplantıda telAşlandılar 
ıdareıerı şekıı Cemiyet reisi 

gBrOştfldO d. ? 
Birle,ik Eınaf Cemiyetleri idare ne IY0f 

heyetleri dün Hamallar Cemiye • Ankara viliyetinin bir kararla 
tinde bir toplantı yapmıılard.;. 1 kahTelerde her nevi oyun oynan • 

Bu toplantıda birletik büronun ye- maaını menetmesi Ankara kahve • 
ni idare tekli hakkında ıörütül . cileri kallar lstanbul kahvecileri • 

müttür. 
Şimdiye kadar esaslı bir idare 

§ekli olmıyan nnaf bürosunun, Ti
caret Odasmm esnaf İf leri idareye 
bqlamumdan sonra bir idare tek· 
li vermek zarureti 1örülmü9tür. 

Dünkü içtimada bu vaziyet göril
tülmü' ve neticede büronun cemi· 
yet batkanlarından mürekkeb bet 
kitilik bir heyet tarafından idare 
edilmesine karar verilmiflir. Bu 
heyetin .eçilmesinden IODl'a heyeti 
idaresinin vazife ve ühiyetlsi 
hakkında mürakabe bürosu tara· 
fmdan hazırlanan nizamname ~ 
kunarak kabul edilmi§tir. 

--<>--
Şeker kaçakçılığı 

davas1 
Şeker kaçakçılığı yapmaktan 

suçlu Kara Bekir ve arkada9ları • 
nm muhakemelerine dün Gümrük 
sekizinci ihtiaaa mahkemesinde 
devam eclilmittir. Muhakemenin 
bu cel•aincle üç phid dinlenilmit
tir. 

~kup ara 
pulları 

ika 

20 Nisandan 1 Mayısa kadar 
mektuplara Çocuk Esirıeme Ku • 

ni de dütündürdü ve telitlandır -
dı. 

Vali Muhiddin Ostündağm İs· 
tanbul için böyle bir karar olmadı
iını bildirmesi bile lstanbul 
kahvecilerinin bu büyük endite•İ· 
ni gideremedi .. Kahvecilerin ve o· 
yun merakblannm timdi en büyük 
derdi ve biribir~rine aorduklan 
sual budur: 

"-Acaba lstanbulda da oyun 

kaldırılacak mı?.,, 
Bir muharririmiz hu buausta 

dün Kahveciler Cemiyeti Reisi Ce
lil ile konutmuftur· Celil diyor 
ki: 

"- Biz de ne olacaiımızı bil • 
miyoruz •. Bu haber eınaf üzerinde 
öyle bir tesir yaptı ki aormayın ! .. 
K11acaaı: Kahvelerden oyunu kal
dırmak kahveleri kaldırmak de • 
mektir. Birinci kararı vermekte 
ikincisini vermek müıavidir. Ha o, 
ha bu! •• 

Evet kahYelerde oyun yerlerinin 
istirahat yerlerinden ayn olmaaım 

cemiyetimizde öteclanberi clüşünü
yor ve-tetkik ediyor. Fakat bu Ut.,. 

mania olacalt bir teJdir. Zaıme ~ 
derim Awupada da •uiyet böJ' • 
Jedir.,, 

üç renkli kedi 
davası 

SlrJlecl Abmedln 
açtığı davaya dOn 

bakıldı 
Setimiyede ıirkeci Ahmetle Ga

latada Macar lokantası ahibi Çi· 
ki arasındaki üç renkli kedi dava -
ıına dün öileden sonra Beyoilu 
Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesin
de bakılmıttır. Bu kedi meseleai· 
ni okuyucularımız hatırlarlar. Sir
keci Ahmed, kendisinden üç renk-
li erkek bir keai isteyen Çikiye üç 
kedi 1ötürmü9, bu yüzden yedi ay 

dolatmıf, dükkanım aatmıf .. Çiki
den 360 lira istiyordu. 

Dünkü celsede ıirkeci Ahmed 
üç renkli kedi uiruna 7aptılı An • 
kara, lzmir seyahatlerini, aokak • 
larda rut ıetdiii renkli kedilerin 

Petinden nud kOflu.iunu anlat • 
mıt ve demiftir ki: 

"-Ben pazarlıksız it yapmam •. 
Çiki üç enkli bir kedi bulursam on 
iki bin clolara alacaiına taz verdi. 
,Ben de bu yüzden itimden rüeüm· 
den oldum .• DüWnmu kapadım. 
Emektar kabnmı ıattım .. Götür. 
dtiğüm son erkek kediyi, köpeği 
i~ korkutarak elimClen kaçnitı • 
Eakiden katırla ıirke aatarken, 
timdi sirke damacanalarmı omu· 
zumda tqıyorum .• Zararım 360 
liradrr. Bunları istiyorum.,, 

Reis Çikiye ne diyeceğini ıor • 
mutlur. Abmedin yarım ıaatten 
fasluiiren sözlerini din1edikten 
aonra Çiki: 

••- Bunlar hep yalan f •• Ben 
böyle konuımachm.,, demittir. rumunun bir kunıtluk Şefkat pul • 

lanndan yapııtınlmuı mecburi . 
dir. Kutulara ablacak mektupla. 
ra bu pul yaplflmlmazaa bir ku • 
ruf mürselüni1eyhten alınacaktır. 

Ahmedin Çikiden istediii taz • 
minat 300 liradan fazla olduju 
için, mahkemenin aa1ihiyeti bari • 

DUfclU cinde görülmiif ve evrakın Asliye 
Y emifte Huır iıkeleainde ha • ikinci Hukuk mahkemeıine sön • 

mal Hüseyin buzhanenin merdi· derilmeıine karar verilmtitir. 
ftDlerinden inerken dütmüf, ba- ------------

-<>--

Mimar Slnanın 
eserleri 

Büyük mimar Sinanın yapmlf 
olduiu eserlerinin plan ft resim • 
leri toplanarak Ankarada bir ıer
ıi açılacaktır. 

onlar da iman delil midir? Sekiz 
aaat lıtanbulun müz'iç kıtı çekilir 
mi?. Şirket, aahanbklan da örtme
ie mecbur tutulmalıdır. 

tından yaralanmıttır. 

Hafff yaralandı 
Osküdarda Nuh kuyusunda otu

ran hamal Niyazinin otlu dört 
yatında Muzaffer evine ıiderken 
vatman Huanm idareeindeki 
tramvay arabaarDJn önüne düt -
müf, hafif surette yaralanmıttır. 

fakadan kavga,. 
Galatada Tevf tin kahvesinde 

oturan Sadık otlu Rıza arlcadqı 
Şakirle pka ederken kavgaya tu· 
tufllluttur. Riza bir arahk eline 
ıeçirdiii aanclalyeyi Şakirin ba • 
tma TUr&rak aiır aurette yarala • 
nnıtır. Yarah hastahaneye kaldı· 
rrlmıt, Rıza yakalanmıttır. 

a 

Libertos yann 
geliyor 

Y ann Galataaarayla, Pa7.ar ,U.. 
nü Güneıle ve ıelecek Cu!Daya da 
Fenerle birer maç yapacak olan 
Viyanamn birinci lik d6rd6ncüıu 
Libertu takımı, yarın aabah aaat 
10,20 de konvanaiyonel treni)e 
tehrimize ıelecek ve Avustury-11 
aporcular birçok aporcular ve klüp 
rüeaaaı tarafından karıılanacak • 
lardır. 

Yarın T akaim ıtadyomunda 07• 
nanacak Gelatuaray - l.ibertu 
maçından evvel lstanbul (8) 
muhteliti ik, milli takım namaet· 
leri takımı da bir maç yapacak • 
lardır. 

Stadyom idaresi izdihama mey· 
dan vermemek için saat 12 don 
itibaren bilet venaek suretile ka • 
labalıirn önünü alacaktır 

Bundan bqka balkonda numa. 
ralar yapılmıfbr. 

Maçı, genç ve çok kıymetli ha· 
kemlerimizden Halit Galip Ezcü 
idare edecektir. 

Sumer spor kongr 1 
Siimer•por Klübii BÖf ktınlifın • 

tlan: iki haftadır tehir edil~n kon· 
gremh:, 12 Nisan Cuma gdnü sa . 
bahleyin saat 1 O da muhakkak 
toplanacaktır. Üye arkadaılarm 
klüp binasına gelmeleri tndirilir. 

Dış işleri bakanı 
Cerevreye gitti 
Uluslar Kurumunun on bet Ni 

sandaki toplantısına batkanhk e 

decek olan Dıtişleri Boknrumt~ 
Bay Tevfik Rilttü Aru, herabf' 
rinde hUIUll kalem müdü..tii B y 

Refik Amir olduiu halde dün aJc. 
fUDki ekıpreale Cenevreye hare· 
ket etmi9tir 

o 

Belediye eNtsh ted· 
birlere IOzum gUrdO 

Belediye Ekmek Yapıcıları Ce· 
miyetine bütün ekmek yapıcılann 
tescili lazım ıeldiiini bildirmit 
ve her hanıi bir it yapamn sür'atle 
belediyeye birer beyanname Ter
me1ini istemittir. Eea1en Belediye 
talimatnameai icabatmdan olmak
la beraber Belediyeyi böyle lcil 
hir karar ftl'llleie seneden seb,p 
aon zamanlarda tehrin muhtelif 
yerlerindeki fırınlarda tahıiyeti 
ve sıhhi veziyeti belecliyece ma· 
IUın olmayan bir takım ekmek ya .. 
pıcılarm ıöze çarpmasıdır. 

--0-

timdiye kadar ıunun farkına ft • 
nlmıttır: '7ramvaylar kalabalık 
olduiu sıralarda,, biletçi, her du • 
rakta kapıya yanatmak atedikçe, 
llirtüne, itekaka halkı yanyor; 
1ahanbta aeliyor; kapıyı açıyor .••• 
Mütkülltı cliplnün.. Bin•enaleyh, 
JUİ usul bqJadıktan IODI'&, bele • 
diyenin nizamları kat'iyetle tatbik 
edilmeli, tramvayı... ahali do'ldu
ralmamabdır ki, iıkemleler ara • 
11ndan biletçi kolaylıkla seçip ka· 
prlan açsın.. En iyisi, vatmanm 
önünde bir elektrik düimeai bu • 
hmdurmuı, buna basarak kapıyı 

Mademki tramvaylarda ıslahat 
yapılıyor, bu itin temelinden halle
dilmesini nafiadan dileriz .. Yarım 
yamalak İl olmum .. 

(Vl·ftO) 

Kızla konu,urlcen 
Taksimde Şi9li sokağında otu· 

ran tofiSr Kenanın dün Galatada 
Şeftali sokağında Fani isminde bir 
kızla konu9urken Kasımpqalı En
ver kamına tekme ile vunnuf, ya • 
ralamıftır. 

KBprUden ge~erken 
Tophanede oturan arabacı Ah -

med aarhot olarak araba İ'le köp • 
riıden geçerken Muzaffer iaminde 
birine çarpmıf, yaralanmasına ıe • 
beb olmuftur. 

y eni maarif m8dtlrt1 

[ • 
ŞEHRiN DERDLERİ 

yetişdiren çarşı! 
otomatik auretfe açıp kapaması • _ Aman. ne igi gaptını: da geldiniz. Çok teşekkür e-

dır. w ~kı'n, , .. ı'rket buna yanq. deriz. lfte ıize 'lmr çarşısının dertlerini madde madde 
AA ,. bildirigorum. 

rmyor. •• • Mısır Çarşı!lında otuz bet senedir koltakculuk yaptı· 
3- Şirket, vatmanların durdu· tını 8iyli)en dükkan sahibi anlatmata başladı: 

- U ıulen evı:ela ltapıaından lHıflıgalım: 
ıra yeri kapatmaia da yanqma • ı- Vç ~ne var ki çarıuun Yenl P011tane kı•nıına ba· 
maktadır. Onlan, kıtta dondu~.· ktın kapuında tamirat yapılacak diye iakele kondu. HU; 
--1....a_ d ec:I k OtümetlD· bir tamirat yapılmadığı gibi iskele de kaldınlmadı. lılte
llMUU& evam ece .. . legltefkil eden ağaçlar ve fahtalar da firiJdü. Çivikr aö-
ler diye vatmanlara, kıtm çızme külerek kendi kendine düıtüler. Şimdl Allah göatermeıin 
YWilmesi "dütünülüyonnut!.,, •. bir ııla. rüzgar çıkarıa yıkılmak tehlUce"1ıMdir. 

2 - Çarp ben bildim bUeli tamir güz#J gir'JMınlftlr. 
Sahanlıklarda yalnız yatman· Kubbegi içerden örten ıwalar kendl bndlne '"'""' dil· 

'-delil, halk da durmaia mec • pgorlar. Iki gün evvel kocaman bir'""'~ kaJıDe. 
bw tatutdof • • f aıhhat cinin tabela1uuı dllıtil. Ve tuzla buz dtl. Sıvalarda Mtr 
1Ja --d u ıçın, umum H ' ı ıece diifmed oerek çarpdald eınal .. ve gerekle INr gün 

ıu. en zarar ıörüyor. em l 'eUp IJfJPn binlerce halle ,__ MıM 6lr ,..,.... 
orah •de ntmanlar d1ft& bile. 3 - ÇtırfUUn lı.tilnll kapl111an "'"fU"- ve ldnrnltl~r 

bozulmuıtur. Klflll ~rl11e mlltenıadigen ıu sı:ıgur. lJu 
sızan ıular una/an nuıllanm bozuyor. BillUWla koltukcu 
rşyalan, boyalı, ve cUcilı efgalar f erıkaltJde berbat olu
yor. Pamuk, ,,W11 ~ine de dolup bunları küflcndirigor. 
Netice itibariyle halkın da aldanmcwnı intaç edigor. 

4 - Bu,.,,n blr Mtleni olarak da rarıı c•lfaf ırun aıh
hati bozuluvar. Duvarlar rutubetten gam11aı. Bu bozuk 
ı.oe 9"1/rl ııhld laaııa lflnde çolıfan eınal h01talanıgor. Bil· 
h01ıa teverrim ediyorlar. Nlteldm bir iki ay evvel çarıı· 
da vargancıhk l/fJllOll lwbolulu AhtMtl, ve Şehreminli 
oeM l/Organc& analuıdan kel MeNMd. rereme tutuldu· 
lar. Dllkk4nlaruu kapatıp f1fll'lannı yoklarını tattılar, 
Şimdi luulahtllW ,.,.rinde •at&110rlar. Benim de,..;. 
tfnnalann ~k fena.. KlfU& a.ıa.ı. #iç /Hlldalon oi""1o
rum/, Bef """'1uı llOI lfirllraeın Gl/fl/danm "-'llgor~ C•· 
malarımı evü dizlerimi 1111mnüdamak, Wml ~ 
la tlfldrlllorıunl. 

111İ1r -cartmmm dertlerlnt bir atinde anlatılacak dbl 
dejfldlr Yarin ela ba aaldı •enu deft• edecejtz. 

ta1ln edildi 
latanbul Kültür müdürlüiüne 

lıtanbul Lisesi felsefe hocaların • 
dan Mehmed Eınin tayin edilmit • 
tir. 

Mehmed Emin eskiden Danilfu
nun prof esörlüiünde ve Kükür 
müsteıarlığmda bulunmu9tur. 

---0-

kltanya vapuru 
karaya oturdu 

Londra, 11 (A.A.) -~ 
ya Tranı - Atlantik 8rambil 
kumluklannc:la karaya oturnnıt
tur. Bu kumluk Sutampton nehri
nin medbelindedir. Doka röın~ 
kör aemiJi kurtarmaia pl11111a ... 
tam. 

HABER - Bu Tranı Atlantftc 
CMI ltet liin kadar enel lhDa1U111ı:
za ıelmi!ti. 



HABER - :l\kpm Posfasr --~~~193~ ~ 

B~u::=:a~k:ş:am:=~S~A~RDA~Y~==s~in~e:m=:a=:s=:ın::d~a~==:iii-iliiiil=iiii-•· iiill1T~a~rz~a;;n~,tB~e~y~a~z~g;o&·· ı~g~ek:ter T rader Horn ve Eskimo 
filmleriai yaratan S. W. VAN DYKE'nin en son vücuda getirdiği 

4 

~.n~.en~,,~fil~cyo~ Aşk Yüzün en Katil 
Oynıyanlar: GEORGES ARLISS - BORIS KARLOF ve Baştan ıonuna kadar çok heyecanlı, çok hareketli, aşk ve macera filmi bugün matinelerden itibareO 

LOREITAYOUNG ı· p EK sı·nemasında 
Milyonlara mal olan bu emsalsiz renkli filmi herkes ~örme· 

lidir.Yerlerinizi evvelden aldJTmIZ. Telefon: 41656 Başlıyor. OynıyanJar: Warter Baxter-Myrana Loy-Phillpp Hoıme 
FOXJURNAL • Fransızca sözlü Metro - Goldwyn mayer filmidir. 
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.. . : ' ·. . . , ~ .. öcü 
Dün akşam SUMER &inemasında 

Ali reis inebahti kundakcıların
dan tam zamanında öc almıştı 

Bu akşamdan itib•rcn 
yine iki büyü film birden 

1 
gösteriyor : 

FRANZISKA GAAL 1 
tarafından 1 

ilk defa olarak gösterilen ve 
MARlE BELL - PlERRE RICHARD '1VlLLM -

CHARLES VAN EL ile FRANCOISE ROSA Y 
tarafından bir sureti f evkalidede temsil edilen 

Yorgi yerinden kalkmak 
kımıldandı: 

ıçm 

- Efendimiz şüphesiz bizimle 
şakalaşıyorlar ve teref veriyorlar. 
Lakin, bu söyledikl~riniıı ancak 
bir masal olabileceğini tuüheai;ı 
kendileri de biliyorlar. 

Ai Reia Y orıinin önüne aeçti: 
- Haytr, hayır! .• Doğyu aüylü. 

yorum.. İnanmıyorsunuz, değil 

mi? Bunu aize isbat edeceğim .. 
Türkler buraya da gel~bilir'Jer ve 
onlara fenalık edenleri kendileri · 
nin haklı gördükleri 9ekilde öldü . 
rebilirler .. 

Kdıncını bir çekşite çrkardı: 
- Ben Ankonah tönly~ PaoJi .. 

no Beneventi değilim !.. Ben, Şa • 
hin Reisin oğlu Ali Reisim!.. 

lki baskıncınm yüzü yeniden 
karışnnf, gözleri büyümü§tü .• 

Ukin bu. olabilir miydi?. 
Hayır •. Hayrr !.. Bu olamazdı. 

Şahin Rd"din oğlu buraya gelemeı· 
di işte .. Tepe den tırna~a kadal· 
tam bir §Övalye .. La.kin kılıcım da 
~ekti ... H~ halde delirdi .. Gözü • 
müzü açmalıyız! .• Yoksa 'bizimle 
yaptığı !akayı son keTteaine ka. • 
dar ıfü·düı·mt!k mi istiyoT !. Soğuk 
bir şakadır bu ... Hiç de iyi delil!. 
Eğer bol parasını ve bol bahti§ini 
almasaydık bu kadarına dayana . 
mazdık doğruau ... 

iki kardeı böyl~ dü~nüyol'lar. 
clı ... 

Yani de yerinden kalkmıttJ .•. 
Sırıtarak AH Reiıin omuzunu ok -
§ayacak ve bu soğ14k takaya ıon 
vermesini yalvaracaktı. 

U.kin AH Reis göz kapayıp aça· 
cak kadar bir uı:nı~nda, bir aclrm 
geriye ~ekilmif, kılıcım herifin 
kalbine saplamı~tı .. Kanlı ucu ıol 
kiirek kemiğinin altından &örül • 
nıüı. baıkıncr, olduğu yerde bo • 
ğuk bir h.arhara çıkararak yıkıl • 
mı§, ağzından burnundan kan bo • 
tarmıııtı. 

Yorgi büıbütiin ta§kına dön .. 
mllf, ağzmı açnuf, kollarm1 hava· 
ya k&ldtmıı§, bağırmak iç~ tepini
yordu. Llkin o kadar kor1mıu9 ve 
§&!mnıttı ki bir ıaniye için hiç 
sea çıkaramamıf, olduğu yerden 
bir adım bile aynlama.mııtı .• 

Ali Reis bu şa§kmhk geçmeden 
onuD da İ§ini biti?mck lizmı gel • 
eliğini biliyordu. 

Yaninin bağTJndan çektiji kılıcı 
bu ıef er ıene bir f imtek hızi ile 
Yorgi PaJamakisin kalbine ıaple. -
mtflr .•• 

O, bpğazlanan bir horoz gibj 
hafif bir ıeı Rk&mu§ ve bu ~ Ali 
Reisin hom'Qrtusuna kantmıttl ~ 
~ Af?.klal'.. Gene geliniı ! .. 

Gene Venedik kumanda11lanna 
cuualuk yapm !.. Gene Türkl~H 
ka1'ıtrkbk c;,din ! .. Türkün Ck;\t, ne
~e olta OJtA fenalik ~panl•'1 J"6• 

kalar ve cezalarım verir! .. 

Kılıcım ~ekti... Baskmcılann 
elbisesine sildi yerine koydu .. Tam 

SUDAPEŞTEde 
iSKAN DAL 

ve 

•• •• BUYU TUN 
o sıra.da aıağıdan otel U§ağınm HAROLD LLOYD 
ıesini ve yakla•an ayak seslerini 

'J tarafradao 

Şaheseri görülmemi§ bir muvaffakıyet kazanmıştır. Bu filmi, 
genç kızlardan maada herkesin görmesi Jazımdır. 

du~~:~~ fırladı... EVELALLAH Oaveten: FOX JURNAL. Suvareler için yerlerin evvelden 
aldmlması rica olunur. Telefon 42851 

Uşakla kar9dqtr.. 1 suvareler 8.5 her iki fılm birden 
- Patron •. Patron bura.da değil 

mi efendim .•• 

-Hayır! .. Onlar çoktan ıritti • 
leJ' ••• 

Ali Rea kapıyı dı1arıdan iyice 
kilitledi. Kara Yuıufla Sanıarm 1 

yattıklan odanın anahtarı da kili- 1 
1 

din üstündeydi .. Onu da kilitledi 
ve u§ağa: 

- Ben patronlara ıöylemİ§lim . 
Gidişimi bir kaç gün daha geçik • 
tirdim .. Odaları boıaltmıyorum. 

- Fakat eşyalarınız gitmifti 
de .... 

- Utaklarm1 h"r ~,ı n ~Çin~ • 

cekJer... j 
- Başüstüne efendimiz .. 
Cebindw:?n bir altın çıkardı .. U§a-

1 

ğın avucuna koydu .. 

. . . . . . ' . '?.~: 1 •• } ., ' : ·.\. • • ·~ • 

Dünyaca meşhur B U i Otomobilinin 
Gelmek üzere olan lüks 1935 modeli 

T. i. C. i. E YA PiY ANGOSU Şanslılarına verilecektir, Utak patronu unutnıuşhı ar· 

tık ... Patlak gözlerinde mes' ud biı- J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!![!!![!~~~~!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
parıltı ile kulaklarına kadar sırıt • ı , 
lı ve Ali Reisi yerlere kadar eğile- · 
rek selamladı: ı 

- Bq ü:für.n muhterem şöval • 
ye hazretleri ..•. 

Ali Reis hiç bir ~ey olmamış gi
bi ağn• ağrr merdivenleri indi • 

Kapıda11 çıktı ve kahıbahğm a ~ 
ras.ın.c!o. zikzaklar çizerek Sen 
MJLrk ın~ydanma. ve nhtın-ıa doiru 
koşar ıihi gitti . .. ! 

"' "' il"• 1 

Bir bozgun, bir zafer... 1 

Za.Yaya varıncaya kadar ve ora.
dan çıktıktan sonra belli ba§lı hiç ' 
değitiklik olmadı. j 

Ali Reis, gcınisinin bumunu 
doğl"uca An.kona.ya çevirdi. Sonra. 1 .' 

baılıca leventlerini kıç kasar ada 
1 

toplayarak onlarla kon'U.§tu . 

'Heı·kes işin zor]u~nu kabul e . 
diyordu •.• 

Ukin hiç biri de bu işten vaz 
geçmeyi a.kıllanna. ıetirmiyorlar • ı 
dı. 1 

B-un dan baıka, Venedikliler 
Türklerle çarpıtmadan evvel Şa. • l 
hin Reiıi kurtarmak lazımdı. Eğeı· ı 
'böyle yapmazlarsa ve beklenen 

1 

harb olursa, Şahin Reiai de ami • · " 

ral Barba.rizonun gemisiyle birlik· 
te O.tabilirdi ••••. tıen. 5hetaetaeee 
te batabilirdi. Eğer amiral harb1 
~anına o ~aman da Şahin Reis 
gene Venediğe götürülecek, itler 
bU.bütün Mrpa taracaktr •. 

(Devll1U var) 

En halis ve en nefis kahveyi 

KURU 
A. • 

1 
ticarethanesinden edebilirsiniz. 

Çünkü: işbu ticarethane sattığı bütün malların 
halisiyetini olduğu gibi nefasetini de 

içinde 6 ve 7 n mara gibi 
Aşağı cins kahveler bulunduğunu isbat edene 

1000 lira rmek 
sureti le temin eder. 

Satı! yeri yı!loız ı . 1 
Istaubul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahveci lıanı. altınds 
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Tlokçe,. cEBi'OELiKLERl Çiller •0 Lekeler·· 
Geçirea: Cebldelikler Şahı Açıkgözler Padltahı 

illll-"aıA-ıa:ı:ll::ml :mı=:.-..:_.~ .. -~.~::..::~:.:::=..~.::.:.~~~__I 

Kanıuk eczanesi müstahzarlarından 

Güzeller Ekslrl 
Balsamın Llkld 

Cildin daimi yumupklığını , .e ta· 
zeliğini arttırır. Yüzdeki çil1eri ve le
keleri alır. Shilceleri tamamen yok 
eder. Traştan sonra cilde latif bir ta
zelik le serinlik nrir. Tanınmış ec
zanelerle ıtrıynt maiazalarında bu· 
lunur. 

Müzayede ile 
SATIŞ 

Mecburi Satış 
1935Niaanm12 inci CUMA gü

nü ıabah ıaat 1 O da Beyoğlunda 

Pangaltıda Hamam caddesinde 

M E V L U
• T Döviz kaçakçılığı Bilezikçi ıokağında 50 numaralı 

AZIZ BEY apartnnanın 5 inci 
-u•"kltin•• 7 Niıan tarihli sayımızda bir dö-,., daireıinde mevcut ve maruf bir 

ALt RıFAT CAG • TAY viz kaçakçılığı hi.diaeıinden hah· 
aileye ait zarif ve müzeyyen qya • 

12 Nl'ıan Cuma oünü öğle na· sederken Mizrahi adlı bir zatın Ü· 
0 

1
. b l d w lar müzayede suretiyle satılacak • 

mazın a Ka ıköy O&man ağaca- zerinde de 1500 ıret u un ugunu 
,...... ... ,._..lliiılllwf/ı.-• at ,,....-ık. Gtletwd11 Mw•f1iY•r.a1u,u •• r_._ .... ,...,,.,.....,._.w 

Caf.u.,.,, nahaaa mevl4t kıraat e - mnda 25 - 27 numarada S. Mizra • abOD ~p(.m&iı modern sa • 
lilecektir. \ hi kendiıinin bu bidi9e ite alikaaı :ret zarif yemek oda takımı, sayet 

Ai1eıi • Çocııklan blunmadılmı bildirmektedir. güzel modern tifonyerli yatak o· 

••••••••••··~~~~~~·-~-~-~~~ da takımı, kübik pomJe aaion ta· 

M • N Q R A "wt kmu, salona ait etyalar, kwnq ve 
1 tül perdeler, biblolar, au takımla· 

Tırat bıçağı herkeıin tırq bıça 

ğı namile töhret kazanmq tek • 
mil Boenos • Ayrea ahaliıi Mi· 
nora tıraı bıçaiı kullanır. Tür • 
kiyede dahi ayni fiyatla böyle 

n, tabak talumlan, aümüt yaldız 
tepsiler, duvar ıaati, tablolar, 
portmanto, elektrik avizeler, çini 
sobalar, aynalı dolaplar, kolonlar, 
vazolar, duvar tabakları, ve ıair 
lüzumlu eıralar. 

-33-
Naci, çok namuakirane hare · 

ket ettiğini ıöyliyerek Ahmet Bey
den kızını kendiıine vermeıini ri· 
ca etti. Ahmet Bey: 

- Pek lli dedi kız vermek ko
laJ •• Fakat onun meı'ut olmaıını 
ne ile temin edeceksin?. 

Naci bu ani ıualden ıatınnıt · 
b: 

- Ne ile mi? diye ıordu. Bü· 
tün hayatımca devam edecek olan 
atkımla .• 

- Atk!. Bu minasız ıey .. Ben 
evimde çok mes'uttum .. Fa.kat &§· 

kın ne olduğunu bilmem.. Atk 
p&ra değildir ki insan onunla ka· 
nıma elbiae ayakkabı alım. 

- Ne aöylediiinizi anlıyorum 
efendim ..• Fakat ayda ap.ğı yuka
n iki yüz liralık bir iradını var .. 
Sonra yazacajım romanlarla da 
bu miktarı artırmayı ümit ediyo • 
rum. 

- Benim kamun ümit ile kar· 
nı doymaz .. Bana hakiki ve maddi 
§eyler lizım. Sizin romanlarınız· 
dan elde edec.eiinizi ıöylediğiniz 
rakama pek inanamam. Ben kızı· 
mı kat'iyyen biT mulıanire ver • 
mem. Onun da zengin ve iyi iş 
yapan bir tüccarla evlenmeıini iı· 
terim. Benim aon aözüm bu.. Bu 
töıümden dönmiyeceğimi de tek • 
rarlamayı faydalı bulurum. 

- Mademki böyle •• Kızınızdan 
ayn yaııyamıyacaiıma söre ben 
de edebiyatı bıraka tüccar olu • 
rum. 

- O halde .. O zaman .. İyi itler 
.,..pmaıa batl&dılnm zaman sö· 
riitiirim. 

- Seni gördüiümden dolayı 
bilsen ne kadar sevinçliyim. Dün 
geceki KÜZel yemek ve üzüm ho • 
ıafından aonra Nacinin dönüfü. 
lnaana ıaadetin yalnız gelmediği
ni ıöyliyenlerin hakkı varmıf .. 

-Neler diyorsun, Demir? 
- Bir ıey değil.. Sonra anlar· 

sın.. Olunana .. 
- Haydi elbiıelerinizi giyinin 

de ıidip bir kahvaltı edelim. Sizi 
bunun için almıya geldim. 

Kahvaltı ıözü üzeı·ine üç arka
da§ büyük bir sevinç titremeıine 

tutuldular .. Fakat ıevinçleri uzun 
ıürmedi. Te1itlı tavırlarla birbir· 
lerine baktılar. Naci, bu ıırada o -
turmak için bir ıandaye aradı ve 
ilk defa olarak odayı gözden ge • 
çirdi ve aandığrn üzerine otura • 
rak: 

- Ne o yahu!. Odanızda otu
racak bir ıey de kalınamıt·· Ben 
gitmezden evvel hiç. olmana bir 
kaç ıandalyeniz vardı ... Ya bu ya
taklar. Bu perdeıiz pencereler .• 
Haydi haydi •• Ne yaptığınızı bana 
anlatın .. Aramızda gizli bir ıeyi· 
niz kalmamalı .• 

Nejad, Demire, Demir de Ali 
Cengize baktı. Nacinin bu ıualine 
kimin cevap vereceğini düıünü
yorlardı. Naci cevap vermedik1e • 
rini görünce haykırdı: 

- Diliniz mi tutuldu, söylese-. ., 
nıze ..• 

Nejad nihayet ıöylemeğe karar 
vennitti. Naciye yaklaıarak: 

- Sefaletimiz o dereceyi bul· 
du ki itirafa bile dilitniz varını· 
yor. Fakat aöylememekte ıarar et• 
mek ıana kartı milnaaebetaiz bir 
gurur olacak.. On paramız bile 
yok .. Nemiz var, nemiz yokta azar 
azar elden çıkardık .• Eıyalarmıızı 
elbiıelerimiz, elbiıelerimizi çama· 
tırlarımız takip etti. Son kalan 
elbisemizi de Ali Cengiz param 
parça etti. Dün gece döğüımüı 

bıçak yoktur. Bir tecrübe kafidir. 

lO dedi 50 kuruştan 35 kuruşa indirilm ştir. 
He; yerde satıhr. 10 adedi 35 kuruştur. 

GÜZEL BiR GRAMOFON 
Pey ıürenlerden 100 de 25 te· 

minat alınır. Satq petindir. 

lıte Naciyi JUi haptmdan a • 
yıran ıebep bu .. Bunu ıırf Müzey· 
yenin kencliıine b.rfı heslediii 
qka mubbele edebilmek ısın 
katlandı. Ticarete de edebiyata 
ıöıterdili dütkünlükle bağlandı. 
Daha bu mealeiin acemisi idi. 
Daha çabuk mahlmat edinebil · 
mek için, çalııkanbiını bilen bir 
ticarethane heıabma yapl1ac.ak 
bir ıeyahati üzerine aldı. 

Sekiz ay aüren bir dolaımadan 
ıonra latanbula döndü. Artık ken· 
di heaabma i9 ıörebilccek kadar 
tecrübe ı~irmiıti. Müzeyyene 
kartı olan muhabbeti de artmııtı. 

parça parça yapmıf .. lıt.e vaziye
timizin k11a bir hulasası. Seninle 
gidip kahvaltı yapmak bizim isin 
büyük bir zevkti. Fakat ne yapa· 
hm ki dışarıya çıkabilmek ıçm 
11rtımıza geçirecek elbiıemiz 

yok .. ---
Yerli Erkek 

SüMER BANK 
Yerli Mallar 
Pazarlarında 

sattığı her mal 
şapkalar da 

Pazarların 

gibi yerli 

GüZEI 
SAGLAM 

ucuz 
son modaya uygundur. 

ı.ta.blal • Aakara • Beyoila • lımir • Samıun 

Şapkaları itte tercümei halini öğrendiii· 
niz Naci daha lıtanb\ıla geldiği 
pnü takip eden ıün aahahının ıa· 
at dokuzunda eıki doıt1arını gör • 
mek için Kalender sokaima gel· 
mit ve kendiıini panıiyona atmıt· 
tı. 

Naci doıtlannı kucakladıktan 
sonra: 

- Nuıl oluyor?. Saat dokuz 
hlll kalkmamıınnız. dedi. E .• Ben 
ayrı1dıktan beri latanhulda nele" 
var neler yok .. Söyleyiniz baka -
yım, iıleriniz, aıhlıatiniz, eğlence· 

teriniz ne alemde? 
Nejad Nacinin elini tekrar ıık· 

tı ve: 
-Hakiki doıt .. Bak bizi unut. 

mamıt ! dedi. 
- Sizi unutmak? .. Bu da naııl 

lakırdı? Sizi ı~rmiyeli kibirlen • 
dim mi Mndnuz. Öyle olaa bile 
ıizi temin ederim, ne ıervet ve ne 

-Nasıl? Siz bu vaziyette oluı• 
nız da bana bir f8Y aöylemiyesi • 
niz .. Bu nasıl olur? 

( D.-vamı \'ar) 

HABER ' 
Akşam Posta~. - -iDARE EVi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Tf'lgraf Adresi: lSTANBUL HABER 
Tf'felon Yazı: %387% idare: 2-1110 ......................... _ .................... _ 

A BO"E ŞARTLARI 
ı J 8 1% a 3 lık 

Türkiye: 120 3MI 860 12MI Krı. 

Ecnebi : uo •ts sıo 1110 

il.An TARiFESi 

30 
Ticaret llAnlannm satın 12.60 

! Ree:nl UAnlor 10 kunıttur. . ................................................ . 
Sahibi ve Neşriyal Müdürü : 

HASAN RASiM US 
Baaıldıfl ~ er: (\' \KIT) Matbaa .. 

doıa mevki beni ula değitliremez. 

1 
~a inanacak kadar kendimden K U p ON ' 
... hıba.. ' 

- Ali Cenımı ft ') 
B d • . ded" s · ı ı~ ..,~ t - en • emınım, ı. enm 

ea1d arlcadqlamn unutnııpcai•· 11·.tl·93S 
nıMHrlm. 

Demir .CSze bnftı: -
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Türkiye Ziraat Bankası idare Meclisinden: 
. 

Türkiye Ziraat Bankaaı Umumi Heyeti, 9 Mayıs 1935 Per§embe günü, saat 16,30 da Ankarada, Bankanm Umum Müdürlük bina· 
amda fevkalade olarak toplanacaktır. Aıağıda isimleri bulunan murahhularm x.ukarda yazılı ıün ve saatte toplantıya gelmeleri rica 

olunur. 

Görüşülecek işler şunlardır: 
1 

Eıu mukavelenamenin qağı da metinleri yazılı 76 ve 85 inci 

değiıtirilmeai. 

maddelerinin, hizalannda gösteri len tadil dairesinde, ı 
i 

metinleri 

76 ncı mcu:lclenin culı: 
(Heyeti umumiye, her sene Teırinisani ayında Meclisi idare 

tarafından vuku bulacak davet üzerine tayin olunacak mahalde akti 
içtima eder. Meclisi idare hini hacette Heyeti umumiyeyi ıureti 
fevkali.dede de akti içtimaa davet edebilir.) 

16 ncı mcu:lclenin cleiifiklik teklili ; 1 

(Umumi heyet her yıl Temmuzdan evvel idare meclisi blrafm. 
dan yapılacak çağırma üzerine gösterilecek yerde toplanır. idare 
Meclisi lüzum görürıe umumi heyeti fevkalade surette de toplantıya 
çağırabilir.) 

· 111\ fSA~ - 1!'.>35 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM SlRKETI .. "' 

l&tanbul Acentalığ1 
Liman han, Telefon: 22925 

lzmir Sürat Yolu 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri saat 
16 da Jstanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR· 
DEN lstanbula kalkar. 

MERSiN YOLU 
GERZE Yapuru l 4 Nisan 

PAZAR saat 1 O da Mersine ka· 
dar. 

85 inci maddenin culı: 
(Li.akal 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murahhaslar 

tarafından mümza olup Haziran nihayetine kadar Meclisi idareye 
tevdi olunan teklifatın ruznameye derci mecburidir. lıbu teklifat 
heyeti umumiyede müzakere edilebilir. Bun:.ın haricinde vaki ola
cak teklifat ruznameye dercolunamaz.) 

85 inci matlclenin Jeği§iklik teklifi: 

(En az 3.000.000 liralık sermayeyi temail eden murahhaslar 
1
•----•·------

tarafmdan imzalı olup Şubat nihayetine kadar idare mecl1ıine ve· 
rilecek tekliflerin ruznameye konulması mecburidir. Bu teklifler 
umumi heyette müzakere edilebi 1ir. Bunun dıtmda yapılacak teklif. 
Jer ruznameye konulamaz.) 

T eodor Vafiadis 
Zemberek Fabrikası 

Halis lav~ç ÇS' 

Ziraat Bankası Umumi Heyetine vilayetlerden seçilmiş olan murahhasların adları : . . ((, ... ,,.; !iğinden yapıl " 
mış gramofon ve 
saa l :ıe.mbereğj 

sabyor. Kilosu 

Vilayetler 
Afyon: 

Amuya! 
Ankara: 

Antalya: 

Aydm: 

Bahkeair: 

&yazıt: 

Bilecik: 

Bolu: 

Bu.rdur: 
Bursa: 

Çanakkale: 

Çankm: 

Çoruh: 
Çorum: 

Denizli: 

Diyarbekir: 
Edime: 

Eli.ziı:: 

Erzincan: 
Erzurum: 

Eakitehir: 

G. Antep: 

Gireaun: 

Gümüpne: 
lçel: 

latanbul: 

.. 

Saylav 

,, 

" ,. 
,. 

" ,, 
" 
,, 

,, 

,, 

., 

" ,, 
., 
,, 

Murahhasları 

Ali Çetin Kaya (Bayındır· 
hk Bakanı) 

izzet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Saffet Ankan 
Ruih Kaplan 

Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 

/ 

Dr. Mazhar Germen 
General Ki.zmt Özalp (Sü 

Bakanı) 

Hayreddin Karan 
Tevfik Fikret Sılay 
Ihsan Tav 
Salih Bozok 
Ali Şevket Önderıev 
Behire Bedi~ 

,, 1ımail Hakkı Uzmay 
,, Mustafa Şeref Özkan 
,, Refet Canrtez · 
,, Dr, Galip Kahraman 
,, Sadettin Ferit Talay 
,, Ziya Gevher Etili 
,, Hilmi Ergeneli 
,. Şükrü Ya~m 
., Mus\af a Abdülhalik Ren da 

,, 

,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,. 

,. 

,, 
,, 
" 
" 
,. 

,, 
,, 
1t 

,, 
,, 
,, 

" ,. 

" ,, 

" ,, 

(Kamutay Ba~kam). 
Rifat Ünür 
Fuad Bulca 
ismet Eker 
fsmail Kemal Alp'8D 
Dr. K&zmı Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Ba§kaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Mehmed Ali Yörüker 
Fuad Ağrah (Maliye Ba· 

kanı) 
Ha.san Tahıin Berk 
Abdülhak Fırat 
Nakiye Elgün 
Az;z Akyürek 
Celil Bayar ( Ökonomi 

Bakam) 
Emin Sazak 
Ali Kılı~ 
Nuri Conker 
General lhıan Sökmen 
Münir Akkaya 
HMan Fehmi Ataç 
Hamdi Ongun 
F etid Celal Güven 
Emin lnankur 
Selah Simcoz 
Abdülmuttalip Oker 
Ziya Karamuraal ~ 

Vilayetler 
lzmir: 

lapart.a: 

Kan: 
Kutamonu: 

Kayıeri: 

Ktrklareli: 
Kırıehir: 
Kocaeli: 

Konya: 

Kütahya: 

Malatya~ 

Maniaa: 

Marq: 
Mardin: 
Muğla: 

Mut: 
Niğde: 

Ordu: 

Samıun: 

Seyhan: 

Siird: 
Sinop: 

Srvaa: 

Tekird&ğı: 

Tokat: 

Trabzon: 

Urfa: 
Van: 
Yozgat: 

Zonguldak: 

• i'lh ı. 

Murahhasla1 
Saylav Mahmud Esad Bozkurt 

1• - Rahmi Köken 
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Şükrü Saraçoğlu (Adliye 
Bakanı) 

Kemal Turan Ünal 
Mükerrem Onsal 
Baha Ö~gören 
Dr. Tevfik Aılan 
Sami Erkman 

Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga 
Reıid Ôzsoy 
Şevket Ödül 
Mehmed Seyfeh 
·Af. Dikmen 
Ragıb Akca 
Tevfik Fikret Sılay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulutan 
Receb Peker (C. H. F. U

mumi Katibi) 
Muhlis Erkme~ (Zi;aat 

Bakanı) 
İbrahim Dalkılıç · 
General ismet lnönü 

{Baıbakan) 

Said Fırat (Z.K. Ko. Reisi) 
Refik ince 
Yqar Ozey 
Turgut Türkoğlu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Halit Mengİ 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha Pars 
Etem Tuncel 
Dr. Asım Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egena 
Damar Arıkoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal T engır§enk 
Hulusi Oruçoğlu 
Rasim Ba§ara 

Remzi Çiner 
Cemil Uybadın 
Faık Öztrak 
Süreyya Tevfik G.enca 
Resai Eritken 
Danit Eyiboğlu 

Şevk~ Kıroğlu (tüccardan) 
Ali Saip Ursavat 
Münip Boya 
SDTt lçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan Karabacak 

. .... ' ) ' 

. , ,., .. .. . . • . .t . 

140 kuru§tur. Bu çeliğin lsveÇ 
olmadığını ispat edene 100 lirs 
tazminat verilecektir. 

Adreı: Beyoğlu YükıekkalJ 
rım Kulekapı No. 665 

(#PA ~Ar{)(.A 
Müslahı~ralJ 

HUBUBAT UffLA RI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Menbaıdm 

• ·--- DiKKAT --..-. 
EMLAK ALIM SATIMI, VE

RASET ve iNTiKAL, iFRAZ 

muameleleriyle her ne,•i vergi 

i§leri mütehassıslar tarafından 

takip ve intaç edilmekle beraber 

bu itler için yapılacak MAS· 
RAFTA YARDIM ve kolaylık 

gösterilir. 

Köprühaşı Eminönü han No. 5 

Telefon: (23100) -
P. mütehass111 
H-=- Cildiye ve Zühreviye ::r::ır.I 

in Dr. Bahattin Şevki 1 
Bahçekapı T &§ Han 2 inci kat 1 

:=:;:saat 9 dan 7 ye kadar. mı::ı:I 
--or. HAZIM---

Cerrahpaşa hastancııı sabık 
cildiye ve zühreviye mütehassı• 
sı: Beyoğlu l8tiklal caddesi Etu· ı 
al sineması karıısında Bekar 
sokak No. 9 ikinci daire her gÜl1 

sabahtan akşama kadar. 

DOKTOR 
•• 

Kemal Ozsan 

Basurdan Amell·yatsız Yalnız HEDEN S 4 ,·ıe ZAYi-Maarif Müdürlüğün- Vroıou-operatör 
den Topkapı Leon Vartuby .. n E-- Bevliye Mütehasıusı 

t M l 
~ ~ • Krakiiy - «kSelatyor nıaACUid' 

kur u.urıuıuouz. eme eri kurutur, mahYeder. Kanı. ag-rıları keser Dünyada • , b ~ menı me.irte i için aldığım teıir l 'ıanında. ller gün ög-leden sonra 
milvo"luc:t iT'aanı "urt;1r.,,111hr •••••••••••••••••lil•llllİlıiiı•iİIİİİılliıiliİl••••••••••••ıll ru~asatnamesini lmybettim. Hük . 2 • den S • e kadar.. Tel: 41235 

mii yoktur. (77). Ovağüm 

• 
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,lf Türkce ~ Osmanlıca - F rans 
lstanbul aeıedlyesı ilanları 

Senelik Mu,_:akkat 
Kirası 
Lira· · 

Bebek Cadde. Bebek Bahçe ve Gazinosu. 1200 

G l F ·ı r Cad 16 163 yem No. lı 
atı ata ermenecı e · 

360 
kigir dükkan 
B S kb b y akupağa mahal. Tramvay 
eyazıt e . an aşı h 5 

T~minatr 
I:ira K. 

90 

27 

11 

a 
::5 

u . . " s ·ozLuK "--· .. 
-

Dictionnaire Turc -~--0 /smail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lfıgat öz 
1) 1 fir.kçe . ke#melerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca v~ 

C 28 - 30 yeni No.h iki katlı 5 odalı a !ap ev. l 6 
1 ~pkapı Arpaemini mah. Topkapı C. 97 - 117 

• N l btıap 5 odalı ı mutfak ve kuyuyu ha· 

Ottomaen . - Français 

R
\. aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göst~rnıektedir . . 

Herkesin ve hatta ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK ... i 
Jl intişar etmiştir. Flalı 100 kuruştur. i 

yenı o. ı a ~ 120 

T
vi eYk. A aemini mah. Tramvay C. 95 - 115 

op apı rp ı· h 180 
• N 1 5 oda bir mutfak :ve bahçe ı a şap ev. 

y~ru o. r M 240 
U k Yavu-ersinan Mah. 12 . 2 arsa 

n apam M • • N 

9 

13 
18 

~o::;:,,;::::Kanaat kütübhane.si:~ı:uıw.:~M~.; 
.. d k5y Osmanağa Kumluk !okak 53 yem o. 
~a ı 1« 
Iı klgir dükkan . 
lı:adrköy Osmanağa rıhtım meydanı 1 yem No. 

120 

10 80 

9 
1ı kagir dükkan . 
Kr.d1köy Osmanağa rıhtım meydanı 4 yen~ No. 

. 132 
kagir dükkan . 

Beşiktat Sinanpaşa Haafırın S. 7 yenı No. 1ı 
60 

dükkan ve odasr. . . 
Be&iktaş Sinanpaşa Hasfırın S. 6 yem No. lı ka· 

'l' 60 
gir dükkan 
Ortaköy Muallim Necati C. 1 yeni No. 1r ahşap. 

60 
kahvehane. k'' .. ~ 
E 

..... Seyh Mehmet Geylini M. opru aag 
rnınonu ~ 540 

larafr kagir gişe. 
Galata Yeni Cami Fermenec:il~rd~. 11.- 161 ye-

. N lı ÜJ)tünde odaı;iylç kagır dukkan. . 384 
nı o. C K.. b d 
Beyoğlu Kamerhatlln istiklal . oıe atın a 

. d .. kk. 600 46 
194 yeni No. lı kagıı· u an. . 

Y k d 1 m ahaller 936 seneıı Mayt:5 ·· sonuna. kadar u ar a yazı 1 • 

. ·ı k i in ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. ls · 
kıraya verı me ç .. 1 M:.d .. ] .. ~ .. 

l ·ı "t' lamak üzere hergun .. evazım u ur uııune. 
tel< 1 er ~era1 1 an .1 · · 1 

· k isteyenler hizalarrnda gösterı en temınatıy e 
rırthrmRya gırme b .. .. 5 

'h ı ·· ·· (an 18 - 4 - 935 Perşem e gunu saat 1 beraber ı a c gunu o " 
D 

• • .. nde bulurımalrdır. 1646,, 
de aımı encume . !l'lllll!!Jilll~~m~l-J~IDı... 

.. ııwım~ıııı~~ıwın~mmım~mım ıı~~ıı::ııı ını~:mıııı~ııwmınwııııııııııınıımııııııı~muı1 ~ YEnı cıKTı ı 

9 90 

4 50 

4 50 

4 50 

40 50 

28 80 

MAZON 
Meyva Tuzu 

. MÜFERRiH ve MÜLEYYiN. 
dir. Mide ve banakları botal • 
trr. KABIZLI(il ve HAZIMSIZ
LIGI izale eder; MiDE ti§kinlik 
ve yanmalarmr giderir. 

MAZON isim ve markasına 
dikkat ...• 

Deposu; Mazo.~ ve Bolton 
ecza deposu, Bahçeka.pı. ı, 
Bankası arkasında. No. 12 

Büyük T~enzilat 
Ku!lÜyü yastık~ - : 75 kuru! 

Ku,tüyiinün kilosu 75 " 

01Jll~llll 

keser .. uzatır. 

PETROL NiZAM 

~R//foJJi 
tid'<1<-lf/l,~ima, 

;cetirti,cx:.;;Je/bı~k.~n;Jı~/l 
fCZANELERDE SATllfR 

-· ~'!i '
1 111 - aJll 111!!ımınnııı:a ı rt~""ll!mmtllflllh!ıı 

Ala franga 'e alaıurk~. 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
Bir ki~iJik §İlte 12 lira 

,, ,, yorgan 12 " . ,, Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günüu badisefujne ait fo. 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğllnlb spor hare· 

izin ölümünüzle onun bütün şan H 

,.,, '.efi ),kılacaktır. Onun için Sczar-
"rı 1 ~üphelennıeniz doğru değildir. 

an s lk . 
Bilhassa şu sıralarda hn ·m ısyanı· 
nr bastrrabilccek biricik kunct Pap~· 
Jık makamının elinde bulunan denn 
, , etidir. Hu makamda bulunan Pa· 
1\ U\ \ • • • • 

] k tacını taşıyan zat ısc sızsınız. 
pa ı - k d' . 
O halde Sezardan korkmaga: en ını-
.zr Hhimlc iizmeğe ciddi bır sebep 

yo~. Doğru söylü) oı-sun kızım! 
- Sezar yarın geli) or .. Kont ~ima· 

k da , arrn Sczarın metresı ola-nm ızı . . k 
l\tır. Jstcr istemez ko) nuna gırece -

ca • · kadar tir. herclcşimin bu J.;ıı; ıçın ° • 
şiddetli bir arzusu var ki .. '~a.r~ıı~ ~~
gasbın da gelip bi7.den .e"gılısı~.ı ~:s: 
tesin .. Biz de ona canlr bıı· p~çana '~ 
Tiriz! • . Anlıyor muımn haha ... Pa~a'· 

d.. .. bı'ı· kız veririz.. Bunlar 
ra~a onmuş 

l . ·ı . 1 . . . ·oı·Jar Ba..,kaı;ının ıı rı m· erı nı sen) .. ... . . 
ek ıçm olmamak. ha~kasmı se,mem 

and i ~mişler, ) emin etmişlerdir .. l~ızı 
paç:n rnJ a dönmüş bir halde gen v~r
diğimiz zaman bu iki scvdalınrn hır
leşmesinin artı), na ıl olacağım, biri·' 
11in ne kadar mahçup, öbürünün ne 
hadar yei~Ii htıluırncağrnı :..iz diişü· 
nün baba! 

- Yeter kızım .}eter.. Bana lfQ ık 
bir e' liit olduğunu ispat ettin! 

• r;ret! llalis. hııkiki bir Borfüa 
kızı lı~mnkla öviinüriirn babacığım!. 

1 01\;CS bıı basının yanından çıl\tr. 
J :ıt:4n~vrclce Gial\omoyu görmüş ol-

d
·:-'1 ıiactan gc,.mccli. ~'apanm ocl:ısı-
uğu 0 • li ıı· d d d n; baRatı c;ofala rı an. ır o a an o· 

- G- ~ n bu odada bıı· adam mı mı~ 
la.,fı, u'• 1 .... d .. 
. "'b: .. helenrrek ;ıcelc ncc e ~uru u. 

gı ı şup . ktu 
Halbul'i ocladn liıJllSe ) 0 ' 

\. kar~r ta.rafta bulunan ka· 
Lfıkıes ) ·· .. nde bir memnu· 

pryı ffüratle açtı. Yuıu .. .. 
. . 1. d' ~oranın obur ucunda j 

•betm beır ı. •. ö·d .. Lükres 
hayal gibi bir gölge. g ~I uBu Papat 
hunu tanımakta gecıkme • 

. l . ı. 

Salon yattıkları 

Ku~tüyüne mahıut kumaşlar ketlerine " ait . f ~tograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. ,,,.., ..... 

Kitabevi 1 
Çakmakçılar, Sandalyeciler so-

. kak No. 18 Tel. 23027 

ı,üçük .salona varınca Papaz Anjelo
) u yanına çağırttı. Bir ka~ dakika 
sonra genç papaz ~alonda belirdi. 
Liıkreş; telaşla sordu: 

- lş ne Oldu? Azizim Anjelo, zan
nedersem Maga biraz yaYaŞ hareket 
edi) or •.• Pek gecikti. 

- Bu husustab.i emrinizi b~kli) o
ı-um 1\fadam ! 

- Öyle ise yap! Lakin sihirbaz ka
dının ı_,e başlayıp ba~lamıya,ağından 
emin misin? 

- Eminim Senyöra; l\laga işe haş
lamak için emrinizi bekliyor .. 

-Pek iyi, bununla beraber şimdi· 
den her ihtimali düşünmeli) iz. Eğer 
ihtiyar kadın daha bfr iki giin bekle· 
mek tarafını tutarsa demin babamla 
aramrzda geçen konuşmayı kendl!'ıine 
aynen anlatırsın!. 

- Hangi konu~mayı ~adam?. 
- Hay körtehor hay! .. Yandaki o-

da) a saklanıp da bu konu~ma) ı di11-
Jediğinizi ben bilmiyor miyim ıo;am

) orsun? .. Haydi Anjelo haydi çocuk 
olma! Git çabuk işi bccerrneğe bak! 

-70-
sos AZl.tt VE SON KARAR 
Bu konuşmayı dinliyen yalnız An· 

jelo değildi. Şen Sarayın kethüdaı-ı 
d:ı bu müzakereleri işitmişti. Giakomo 
pek t•ok kereler I .. iikre~ ile birlikte 
Kaprera ~tosuna gelmiş olduğundan 
hu büyük e'in köşesini bucağını i) ice 
tanıyordu. Lül.:resı gizlice bakmak i
cin şatonun her tarafında bir çok de
lil..Jer açtır.mrştr. Papa lle kızı ara~ın
da geçen özleri Giakomo bu de1iklc· 
rin birinden ~inlemişti. Anjelodaıı hi· 
raz soma Giakomo da yola çıktı. An· 
jelo balıkçı kulübesine vardrğı zaman 
gece yan~r olmuştu. Genç papa~ l'a· 
pa ile kumsalda aralarında geçen ko· 
nu~maF kendisine sormak için geldi
~lnf :ıanneden Magaya birdenbire şor· 
du: 

- lşe baŞJamak zamanı geldi. Ne 

B O R .J t V A ~İ 3 
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CeTa bını vcrer<>k lt'e~sii rün ii gitl<'· 
meğc çalıştı. Ilalbul~i bu haber onu 
çoh: üzmüştü. Çünkii bu c ·r:ın•ng-iz 
ısaray onu11 e' iydi. Derin bir göğü" 
ıeçirdit.:tcn sonra Gialiomoyn sordu: 

- Başka ne hahcr var bakalım?. 
- l\fon..,cn) ör Sczar llorjiya bura-

ya gelmek iizcre yola ~ıkmrştır .. 
I,Okrcs bu habed işitince fe,·kalft· 

1 
de scYlncli: 

- Emin mbin Giakomo !. 
- Kat'iyyen eminim Sen)Öra!. 
- Dinle Giakomo! Sarayımın )an-, 

drğr knr:ı haberini Yermiş olduğun i- 1 

çin sana tamam on sopa vurdurmak 
istiyordum. L;lkin karde~im Scıarııı 

huraya gelmek üzere yolda bulundu
ğuna dair gçtlrdiğin miijdeclen doltı.
yr on sopa yerine şimdi on altın ka· 
zandın. Git, hazinedardan paı·alarr 

al. SeYgili karde~im ~t.•li>or! Ah. m• 
kadar mes'udum ! 

On altın l:ifmı rtu~ unra Gialrnnıo· 
nun yüzii giildü. Giclfp paralan almal, 
i<;ln ayağa kalktı. Lıikres bab:ı..,rıun 

)anma clöndii. Giakomo)a gelince, da
M odadan c;rkaı· çıkmaz ) üziindeld 
gliHiş ~ilindi n~: 

- Ah engerek yılanı Ah! Senin ze. 
hirli dişJcrini söknwk zamanı ~·C'ldi.. 
Sör.lerini :iÖ) Iedi 

Bu cı:-nada ihti)'nr llorjlya ela, ~a
toda mahpus bulunan Beatrisi kur. 
tarmak için kızı Lükr<'si na. ıl kanclı-
1·acağrn1 düşiinii) ordu. Ru ~ırada 0 • 

nun gözll'ri parlr)arak \e yiizii giilt'
rek geriye dön,Hiıfünii göriinre surdu: 
-Galib:ı İ) i bir halu•r :ıldın J,11.ım:'. 

F't'k ııe.felisin !. 
- ihtimal ld. Lakin rica ederim . 

.-- Deminki kon_u~roumrzr ı1erech· bu·ak· 
trysak gc_ne oradaıı başhyalım. 1 

-: PPkı kızım Deatri sana ne yap-1 
_tr _kı al.eyhfnclct hu knrı:u· ldn ,t: cH.iı.;
ınanJrJ, hağladın? 

- O mu?. ~ir..c şimrli nnhıta,ağıın. 
ya lnrL.- daha e~"" ı>1 bir "ey soraca~ım • 
lleatrisin burada bulundu un iz e-

reden haber Rldınıı? 
- Birazdan söylerim .. Sen yalnız 

t.•,·vclki sorguma ceyap \"et' •• Onu bek-
li) orunı. 

- O basit bir şey .. Sizin her husmı
ta kullaııdrğınıı politika}, daima tak
dir ettiğimi bilirsinfı •. Derslcrinizclm 
btifadcye her zaman çalı trm. Nite
kim Beatrfsin anne~i Kontes Alma. 
size isinizde cnı,:el oldu. Onu.. 11'men 
zehirlediniz. ~imdi de kızı bana engel 
ohı) or, ben de onun vücudunu orta· 
elan ı,a ldır:ıcağrm .• 

- Peki .. Ya ben !IPıtden nnurı haya
tını b:tf,rşlamam f!!itiyecek olun::an1 ? •• 

- l\at'iyyen recldecleceğim .. 
- Ya onun hayatını bağı laman. 

dan nıaada sağ ve NaJim olarnk Ttnl
yaya dönmek üıere ı:ıeı·h~t bırakıl
masmı talep cdt>r~em?. 

- Benimle eğleniynr D1US\lll l>nba?. 
- L:ıkin benim de hay!ltımın hun;ı 

bağlı hulund~1rnu !!Ö) ler~m, nt di
J ecL•k..,in l>ızım I.iıkre~ ! 

- .An tanı adım h:ıb:i ? .. Sizin hayatı
nn nedl'n dola~ ı l'ltahisin fierhest bı
r:ıl\rlmasma hağh JıuhtDllJOr .. 

- Dinle l..lıkrc~. Romada pl"l\ hii· 
~ iik bir ~öhrct kazanmış olan ihti) nr 
bir sihirbaz ka,drn Ta?dR'. Ilu kadrntll 
başı~a i"mi hilinnıcdiği için kendisine 
l\taga elenilir .• 

- Evet, Romada bö) le bir sihil'ha.z 
kadınm fmlunduğunu ben de işitmi,
tim. 

- Bit kaf; kere hayatımı kurtaran 
YC ~on derece itimıuhmr kazanını~ o~ 
lan hu ı,adı.l şimcli buradadır. Kendi
~i) le görfüıtiint .• fümuştul\ r 

- 1\oııu~tlınuı mu?. 

- E:ı. et I., ..Ett11fımda Qenin muhıt•~ 

f rzla nn varken kumf;alda ) •mıma 
yaldasmağa mu .. -affak oldu. Bu da 
bu adamların VJl'Zifelerint itina etmr 
diklerini gö terir. Il11 gündc_n ittbarr.n 
lıir daha şatodan dr~arıya 3ynk baı;. 
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Polis Hafiyesi ( X: 9) i ...... ~~~-;-~~~·~:;;·;:~···~:::;:·-;;;·:~;~;··:r 
dürüp servetini elinden almak istiyor. Fakat -ı 
vetin asıl sahibi Evelin ismindeki yeğenidir· 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan kaçırı i 

-ııııı111111111ııııııııı1ıın ııı aıı1111111ıwı:ın .._......_............,..111~11111111ııa»lll1Uıı ~ 

Türk matbuatında bir yenilik olarak sayılacak bu roman .. birınci 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir sinema seyreder gibi takib 

edecek, heyecandan heyecana düıecekıiniz. lan genç kızı kw·tanyor. Ve çetenin reisini arıyor.; 
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Miki iare köpeği Bobiyi yanşa antre man yapıyorlar. 
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mıyacağım- lşte l\Iaga bu suretle ya· 
nıma geldi ve bana dehşetli bir söz 
söyledi. 

- ~e :;öyledi·?. 
- Ilayatımrn tehlikede olduğunu .. 
Lükrcsin benzi atmış, renkten ren· 

ge girmeğe başlamıştı. 
- Hiç öyle şey olur mu baba? Bu 

1·ehimden ibaret bir korku .. Adeta bir 
hayal.. 

- Bu kadına son derece itimat et· 
tiğimi sana tekrar ediyorum. l\faga 
bana şimdiye kadar ne söylediyl:'e 
doğru çıknuştrr •• Mademki bugün ha· 
Jabmın tehlikede olduğunu haber Ye
ı·iyor .. O halde muhakkak ki hayatim 
tehlikededir. 

= 
mi ayak altma alamam. t'ize ~emin e~ 

derim ki ha}atımz. k:ıfiyyen tehJit,e· 
de dcğil<lfr. Burada, ltomada \'ati
kanda olduğunuz kadar emniyet i~in· 
desiniz. Şato sağlam, erzal, ve silfıhı· 
mız çoktur. ~\skerlcrimiz bir i~areti

mizle kendilerini yüksek kayalardan 
:ısağrya atıp ölmeğe, uğrumuzda ı-e,-e 

.;el"e can 'ermeğc hazırdırlar. Bun
dan başka adaya kimse ;ıyat, h:ıı; :ı

ınaz. ~ahiller nıuhafaıa altındadır. 

Her tarafta casuslarım vardır. Be· 
nim haberim olmadan adaya kuş u
!:Urmazlar. l•'arzedclim ld diismanla
rımrz adayı i-:;gal ettilE'r .. Hc ıı ,c; i .... ·ı · 
tonun hendekleri dibinde ölmeğe 

mahkumdur. En ;,;iddetli bir muhasa-
-1\laga daha neler söyledi'!. 
- Beatris serbest bırakılacak olur-

~a tehlikede bulunan hayatrrnm da 
kurtulacağmr temin etti. 

' raya bile tamam bh· sene hiç imdat 
almadan karşr koyabiliriz. TH.itiin 
bunlardan sonra hnya tınız nasıl teh
likede lnıl una bilir. 

L\ıkres kurnazca dauanarak Be
a trisin serbest bırakılmasım l\faganm 
niçin bu kadar şiddetle istediğini an
lamak istiyordu. Nihayet ihtiyar ka
dının planınr daha. iyi tathik edehil
mck için Papanm itimad1m hazanma-

1 Ji.a ~alıştığı kanaatine rnrdı. Bu itİ· 
madı sarsmak ise LtikrC'c:ıin hiç işine 

gelmezdi, dedi ki: 
- Baba dediğiniz gibi bu ihtiyar 

Maga;rn itimat etmekle haklr~ını:r. .. Ye , 
itimat etmelisiniz de .• Rnnunla bera· 
ber sihirbaz kadın zannında aldanmış 
olabiliı· .. 

- Lükres! .. Heatrisin sertıc:-ıt bı · 
rakılmasmı senden mutlaka istiyo· 
rum. Anlıyor mu~un kızım ' .• Beatri~ 
kurtulacak olursa benim de h:ı~atım ' 
kurtulacak •• Bunun üzerine artık te
reddüde lüzum var mı? .. Sana haya
trm tehlikededir diyorum •. 

• J,ükres a}ağa kalktı: 
...__ Baba! .. Sihirbaz kadmm hakkı· 

IH'r.dıt göstermiş olduğu sadakat ne 
kadar biiyük oluı-$a. olsun Ö) le ihfr 
yRr hir clelfoin vchmiııdfln ibaret olan 1 

ısaçma sözlere uyarak şalı&f menfaati-' 

LUl,resin bu sözleri yanı~ 
t<'sirini gösteriyorciu. Lukr<"..: 
etti: 

}HYaS 

clernm 

- Baba! .. Siz Yt.>him ' c hu yak pek 
<;ok kapılmışsınız. H:ıttit deıninn•k 

Bcatri"'i bahçede görüp annes i I\oıı

tes Alma sanıp da korkmamı-.; mi) clı · 
nız? .. Bu ne kadar n.l;~m .. 

- Doğru!. ~'ok lwrkak olclunı. kr-
zım !. 

- Ben sizi temin ederim ki korJ,a
cak hiç bir şey yoktur. ln!;iaallah ya· 
krn zamanda Romaya h<>r zamankin
cfon daha kudret sahibi o!arak sağ· \C 

salim clöner~inizI Lfıkin haha! Bir 
devletin yıkıh<~ı için azim ı-ahibi olan 
bir adamın biraz atılganlık g ösl<>r
me:--iniıı kafi gdect'ğ-inc inanır mı.;ı · 

mz .. Ben ~ize haber Hre~ im ki hali 
hazırda böyle bir adam rnrdır. Ye bii
tün felaketlerimize o sebep olmuştuı· .• 
Sezarın mağlup olması, sizin buraya 
iltica etmeniz hep o herifin ~ üziin
dendir.. 

- Hiliyorum. O adam Rag as1an 
dt'nilı:>n herif değil mi?. Ah alçak ah t 
Liıkres bu adam aleyhinde o kadar 

=-······························ ..................•• , .. : 
----• Emrazı dahiliye - --• 
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şiddetli bir kin ve düşmanlık besliyo-
rum ki, onu mahvedebilmek için ca· 
nımr, tacımr, tahtımr tehlikeye koy
mak lftıım gelsıe çekinmiyeceğim! 

Lükres seYincinden titremcğe 
başladr • .Arbk babasının dizginini eli· 
ne almıştı. Onu istediği gibi oynata· 
caktı • 

- Baba, siz Ragastanın mahvolma
sını istemiyor musunuz .. Ilen size ha.· 
her vereyim ki bu olmuştur. 

- Ne diyorsun Ltikres.. l\lahYınt 

haber verdiğin Ragastan l\Tonteforte
de kalenin galip bir kumandam ola· 
rak bulunuyor. 

- Baba, sana doğrusunu söyliye· 
yim mi? Riz gayet mahiı· bir diplomat 
olduğunuz halde diplomatlığınızm 
yapamamış olduğu, Sezaı· müthiş bir 
cengihcrk<'n ~iliıh kunetiyle becere
m<'mi~ bulunduğu bir i~i, kullandığım 
ı,admca bir diplomatlıl\, kadınca bir 
silah sayesinde hen pek güzel becer
dim ye muvaffak da oldum!. 

- Ne yaptın bakalım? .• 
- Ne mi yaptım .• İntikam hançe· 

rini tam kalbine ' 'urdum .. Daha <loğ-
1·usu Yurrnak üzere bulunuyorum .. 

- Lukreı:-.. Sen eğer bunu yaptınsa, 
7.ek:ı ,.e beceriklilik hususunda süla
lemiz içinde dahiliği, hirinciliği ka· 
zanmrş olmakla iftihar edebilirsin kr· 
zım. 

- Evet baba!. Yaptım .. Şimdi bir 
kaç kelime ile hepsini anlarsınız .. Ra
gastan bir kıza gönül vermiştir. Çıl
dırasıya seviyor! .. 'Eğer bu krza ka· 
'u~amazsa yağmur gibi gözyaşı dö
keceği ycisinden öleceği muhakkak· 
trr. :Sevdiği Kont Almanın kızı Beat· 
ı·istir! .. I\ontes Alma yahut PrimYer 
derler. 

- Oh ne aHi r .. Kederden patlasın 

kerata!. 
- Rezar kaçtığr, sizin de 'firnli 

köşkü.nii acele terketmeğe hazırJandı
iınrz sırada hen düşünüyordum. Çün
kü ailemiz i~in bu Ragastan müvaze. 

1 

neyi bozan bir kum tanesi gibiydi. Bu 
kum tanesini herhalde ezmek lazım· 
geliyordu. Ragastanı vurmak için in· 
tikanı hançerini , ·uracak en iyi nokta· 
yı sl'çtirn. Kılıç, mızrak yarası iyile
~ebilir .• Lakin aşk dolu bir kalbin ya· 

rası hiçbir rnkit unutulmaz. Onun için 
Beatrisi esir aldım. Buraya getirdim. 
~imdi benden tekrar onu serbest bı· 
raknıakhğınu ister misiniz? .. 

- Hayır kızım. Hayır!. Kat'iyyen 
i-.tcmenı .. Hatta benim için hakiki bir 
tehlike mevcut bile olsa gene iste
mem .. Hagastandan intikam almak 
beııim için en büyiik zevktir. Böyle 
bir zcyki ltalyanın en güzel \'İlaycfr 
ne değişmem. Lrıkin Ragastandan in
tikam almak için kıza ne yapmak fik· 
ı·indesin?. Herif kızı aramaz mı? Hat
t[t bulabilmek ihtimali bile akla gel
ıner. mi? • 

- Zaten Ragastanın klZI uzun müd· 
det aramağa. ihtiyacı olmıyacak ki ... 

- Niçin? 
- Kızı hen kendisine geri verece· 

ğim de onun için. 
- Anlıyamı~orum Liıkrcs .. 
- Evet kızı ben kendisine geri ,-e· 

receğim .• U'ıkin ne halde bilir misi· 
• ? 

nız .• 
- Ne halde?. 
- :Namusu berbat edilıniş bir hal· 

de .• 
Liıkı-cs hu sözleri söylerken hiddet 

Ye kinle bir canarnra dönmüştü. İh
tiyar norjiya Jrnrkudan titremeğe 

başladı. VCılcre!l dernm ediyordu: 
-Sezar yarın buraya geliyor .• Kar

dc~im hakkında ne kadar yanlış, ne 
kadar haksız bit· düşünceye kapılm1ş 
olduğunuzu bilirim baba! Gerçi Sezar 
her türlü cinayeti yapacak tıynette· 

dir. Bunu ben de tastik ederim. Bu· 
nunla beraber airişeceği bir ~ tine .. 
den iyice düı~ünüp taşrnmak adeti ina 
k:ir <>dil<'mcı. Siz hayatta olmadıkça 

kt"ndi ha..,ına hiç bit· iş yapamıyacağr
m Sczar pcl\ ala bilir .• Gene bilir ki 


