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1~ CI 1111 CI 935 ... ..._ .. 
· -.-ıst kurultayı bu tarihi şerefsiz bir 

tarih olarak kabul etti ve 

Bila kaydü şart 
Musollnf nın 

gayelerine bağlı 
olduğunu blldırdi 

Çin 

Yunanistan yoıunda 
Venizeıos Krala 
genel bir af için 
müracaat etmiş 

.Kral Yunan duru111unu incele
. mek Uzere hem kralcı llderlel 

hemde Cumhuriyetçileri 
dlnleyecekmlf. .. 

ICqılla Kralı Emanüel'le, Musolini it alyan manevralarından birinde 
göriişürlcrken 

R.o.n., 17 - Büyük Faşist ku- ı grafla ıelamlamalarmı teklif etti. 
::l~Yı saat 22 de to landı. Mitin Bu teklif alkışlarla karıılandı. 
I~ yarısı 12,45 e ra~a--r~dr-e_~~Runimr~.xı~-.mın.-..an., ~ı :r.u~~ 

\''aı u· p ve zecri tedbirler hakkında b'r nu. 
ltaı e ı. ignor Federzoni bütün tuk verdi. Bunun üzerine 18 ikinJc. Yaıtların bili istisna ve bila 

Yda. .. ~ M 1. . . l • ci tqrini ferefıiz bir tarih olarak 
l ,.....-, UMO ınının gaye erıne 
"il kabul etmek için bir teklif J apıl-

ı olduklarını bildirdi. Ayni dı. Bugünü hatırlatmak için bele-
~a Şarki Afrika orduları diyelerde bir tll§ dikilmesine emir 
~~danı Mareıala bir tel • verildi. 

Yeni mareşal 
liebeşlere şiddetli taarruzlara 

başlamak için getirilen 

12 tank 

Atinaya gelmekte olan Y unaa 
Kralı, timdi Romaya ıitnıektedir . 

. Kralı Brendiziden alıp götürecek 
olan Yunan donanmasına iki ltal
ya n zırhlısı da refakat edecektir. 

Maruf kralcılardan birisi ta .. 
rafından Ati nada çıkarılan hafb
lık bir gazete Venizelosun Krala 
bir teklifinden bahsetmektedir. 

Venİ2:elos, kraldan, - kendisi 
istisna ~ilmeL-...pr.ti~ genel af 

Şanghaga doğru icap eden tedbirleri almak üzere 11ola ~ Japon dw. 
Zerinden bırl f 

( Yazısı 2 ncı sayfada ) 

lngiltere - Fransa 
ve Italya misakı mı 

hazırlıyorlar.? 
Akdenizde yaptlacak bu misaka 

Çamurlara 
saplanıp kaldı 

Yunanistana gelmek için yolda 

bulunan Kral Yorgi lspanyanında girmesi muhtemel 
verilmesini ve yeniden yapılacak lngiltere, Franaa, ltalya ve bel- ça kötü ve pek tabii surette tüphe 
serbest bir geneloy ile de Yunan ki de ispanya arasında Akdenizde uyandırır bir vaziyet ortaya ko -

ltalyan askerleri
nin arasında sıtma 

hastallğı pek 
fazlalaşmış 

milletinin doğru reyini inceliyerek bir mmtakari deniz misakı akte 
krallığın tahkim edilmesini iste • dilmesi ihtimallerinden etraf hca 
mekteymif... bahseden "Deyli Herald,, diplomat 

yar. 

Romadaki lngilizelçisi Sir Eri1' 
Dromond, muhteriz davranmak ve 
timdilik Libyadaki ltalyan aske,.. 
lerinin çekilmesine karıılık olarak 
Akdenizdeki İngiliz gemileri11~1 1 

aza!tılması üzerinde bir uzla,m ı. 
temin etmek hususunda talimat al . 

Atina gazetelerinin yazdığına muhabiri fU malUınatı veriyor: 
göre, Venizeloı cumuriyetçi parti· "Romada çok sakinane, ihti-

<Yamı 2 ncide) ( Devanu z nclde) yatkarane ve pek karıtık bir dip· 
------------------------ lomatik entrika cereyan ediyor. 

M 1s1 rd a Senyör Musolini ile lngiliz el-

Kargaşalık 
Yeniden başlıyor 

Nümayişçilerin,kükumet tarafın
~--- dan silahla karşılanması Mısıra .._ ..... , .. b. t .. 

~"·"•• ... n::·;;~-::y.~~~r ır ecavuz sayıhyor 
~ ,!;.11 

- Mısır hüktlmeti bun. Uluslar Kurumuna Mısırır.l hallnf 
~~ne Habeş ne de İtalyan anlatmak için bir heyet QÖnderltmeSI 
' at ne toprakları iizcrinde uç- • 

~ ~e etıniteceğini bildir. k~~~r~aştırıldı 

çisi Sir Erik Dromond, gene Sen
yör Musolini ile Fransız elçisi a· 
rasmda yapılan mülakatlann me7 

mıttır. 

Fakat Senyör Muaolini ise iıu 
rında devam ediyor!,, 

zuıarmdan biri de: --..-;..--------

Fransa, İngiltere ve ltalya ara- lnebOIU faCİaSI 
sında mıntakari bir Akdeniz miıa · -- --- - - - - -

kı aktetmektir. Kayıplar 
Böyle bir miıak İngiltere ilt-

1 tal;~ aru.ı?da mahalli bir ittifak On beş k·ış·ıdı·r 
h;ılını alabılır. 

Eau fikir, İngiltere, Frans21. I· 12 Sinin isimleri 
talya (ve belki lıpanya) nın A1'- tesbit edildi 
denizde bir ademi tecavüz ve diğerleri 
kartılıklı bahri yardım muahede~i b l l I . 
imzalamaktır... nem 1 yor 

lngiltere tereddüt içindedir. Tahkikat lzmirde 
Çünkü ~1e bir misak için Muıo- yapılacak 
lini ile anlqmaya ıiritınek oldv.1'· ..-y aın 4 üncüde), 
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Sıtµısa 
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--- ............... • 
1 ltalyan - ş lngiliz 

intihabatından 
sonra 

İngiliz intihabatı şimdiki hüktlme -
tin tam bit' zaferiyle neticelenmiştir. 
tntihabattn hakiki galipleri Muhafa -
zakfi.rlar olmakla beraber Amele Fır
kasının da mühim bir terakki kaydet
tiği inkar edilemez. 

Askerlik muharrir·mizin g .. 
ve en so ge e telgraflar 

• 
erı 

Eski mecliste 57 ye varan amele 
meb'u.slarınrn miktarı şimdi 153 ü bu
lacağı gibi Amele Partisinin aldığı 
reylerin miktarı 1931 intihabatına na
zaran bir buçuk milyon :rey fazladır. 
Yeni mecliste muhalefeti 182 saylav 
temsil etdecektir. · Eski mecliste ise 
muhaliflerin miktarı ancak 102 idi. 

HükOmetfn kazandığı on bir buçuk 
milyon reye karşı, Amele Partisinin 
on milyon rey temin etmesi herhalde 
çok manidardır ve lngilteredc şimdi
ki h~füumete knr91 kuvvetli bir cere -
yanın mevcut olduğuna alamettir. 
İntihabatın asıl galipleri olan Mu -

hafazakarlar ise 380 saylavhk temin 
etmişlerdir. Buna rağmen hükumetin 
meclisteki ekseriyeti 242 rey olacak Te 

şimdiki durum değişmiyecektir. 
:(. :(. ... 

lng'iliı intihabatı neticesinin başka 
tUrlü olmasına imkan yoktu. Avrupa
nın birçok nhlm meselelerle karşı -
laştılr, U1.ak Şarkta işlerin karıştığı 
bir zarnnndn dahilt durumun derin de· 
ğişikliklere tahammülü yoktu. Ingil -
terede gittikçe fazlalaşan mali ve ik
trsndi faaliyetin dahiU siyasal kavga
lann tesiri altında knlnrak gerileme
.sine İngilizler gibi pratik bir millet 
tahammül edemezdi. 

Denizci bir ulus olan İngilizler böy
le fırtınalı zamanlarda kaptanlarını 

nasıl değiştirebilirdi? Buna İngilizle
rin ne 11n'aneleri, ne tarihleri, ne de 
tabiatleri müsaitti. 

Evet, A vrupanın bu karışık zama -
nında biiyük şahsiyetlere malik olmı- · 
~·an fazla tecrübeli insanlardan mah
ntm olan Antt>\e Partisine İngiltere -
•·in hali n? istikbali teslim edilemez.,_ 

1 

Dürt Afrikadan gelen haberle
rin en mühimmini, Musolini'n(n 
General dö Bonoyu Mareşal ya· 
parak geri çağırması, ve yerin~ 

Mareşal Badoglioyu tayin etmesi·· 
dir. Ayrıca Roma f ırkaıı kuman
danı general Grissoniyi de Eritre 
valilieine tayin etmesi mühim hi;· 
hadisedir. 

Bunun sebebi henüz kat'i te
kilde bilinmemekle beraber lta~
yanların Afrika durumundan pek 
memnun olmadıkları, ve bu yeni 
tayinlerin bu ıebepten dolayı ya• 
pıldığı tahmin edilmektedir. 

Maka ile 
cephesi 

Bu cephedeki en büyük faali· 
yet ıimdilik tayyare1ere inhisar et
mektedir. On ltalyan uçağı dür. 
Antaloyu bombardıman etmi,ler· 
dir. Şimdi de Antalonun cenubuıı 
da Buiodayı bombardıman et· 
mektedirler. • Takaze nehrine doğ• 
ru ilcrliyen Habeı kuvvetleri de 
Tzembel mevkiini tamamiyle e!e 
geçirmişlerdir. 

Diğer taraftan Habe, kuvvet· 
leri de bu cephedeki hazırlıklarım 
bitirmek üzeredir. Yakın bir is· 
tikbalde bu cephede İtalyanların 
üçüncü bir ileri hareketlerini, ve 
Habeılerin de buna mukabil tid· 
detli kartı koymalarını duyaca
jız. 

Habeş kuvvetleri gittikçe artmak· ı 
tadır. 

Cephe gerisi 
MenellOln oOlu faallyete mi 

geçti? 

Roma, 16 (A.A.) - Menelikin 
oelu olduğunu söyliyen Birau Me 
nelik, tekrar siyasal faaliyete geç
miştir. Bu haberi, Habeşistanm 
iç kısımlarından Alcsuma giden 
kervan şefleri getirmiş ve bunl\, 

imparatorun otoritesinin zayıfla • 
makta olduğuna delil telakki et 
tiklerini söylemişlerdir. 

Ayni tefler, seferberliğe muha
lefet eden Godjam bölgesi ahali· 
sinin bu husustaki muannidane mu 
kavemetini bildirmektedirler. 

Yunan kralı 
( Baştarafı 1 ncide) 

leri liderlerine de krala karşı gü
decekleri siyasada ihtiyat ve ba• 
sireti elden bırakmamalarını bil
dirrni§tir . 

Gene ı.yni gazetelerin yazdık -
larma göre, Kral Yunanistanın 

durumunu incelemek üzere kralc1 
liderlerden haJka cumuriyetçi !i· 
derleri de çağırıp fikirlerini anh
yacakmı, ... 

Japon gemileri 
i naa 

l 

imparator para tedarikine ı 
çallşıyormuş 

Cibuti, 16 (A.A.) - Habeı hü
kumetinin, Fransız • Habeı demir 
yolunun imparatora ait aksiyonla
rın yarısını Hindi~ini bankasın:• 

vermeği teklif ettiği bildiriliyor. 
Habe~ hükumeti, hu suretle ya 

hancı ülkelere yaptığı harp gereç.i 
siparişlerini ödemek için para t-:? 
darikinc çnlıtmaktadır. 

llalyan'arın yeni pllnları 

Asmara, 17 (A.A.) - Yabancı 

mütahitlerin kanaatine göre Ma· 
retal Badoglio yeni vazifesine baı 
lar başlamaz taarruzu daha tiddet 
li ve daha seri bir tarzda ilerlete
cektir. Böyle bir tabiyenin bir ta
kım tehlikeleri varsa. da Habetle-

rin elde edecekleri münferit ın"' 
vaff akiyetler ltalyanlar hedef • 
}erine erİ§tikleri takdirde hük\jtl1' 
ıüz kalacaktır. 

Diğer taraftan, ltalyanl&fl1' 
ağır ve bir sistem dahilinde ilet; 
lemeleri zecri tedbirlerin artacJ 
olan tesirinden başka Habe§ıere 
daha iyi hazırlanmak zanıar.ı;ttı 
kazandrrmaktadrr ki bu da beıJe
nilen nihai zaferi güçleştirebilit• 

Asıl çarpışma zamanı 
11 

Roma, 17 - Mareşal Badog1io'nU. 
di Bononun yerine ~şkumandaıı S:. 
~ilmesi ltal.ramn Habeşistan sefcrııı, 
de ikinci safhaya girmiş olmRSt oll 
t·ak tefsir edilmektedir. • 

Yeni kumandanın tn)ini ltaJyanl•, 
rın asıl Habeş kuvyetleriyle çnrP1&. 
mak üzere olduğu zamana müssd 
tir. 

di. 

' Musaali cephesi Nankin, 16 (A.A.) - Çin kayr 
naklarmdan bildirild\ğine göre, 
Şankhaikuda Çin aeddi boyunca 
yapılmakta olan Japon tahtidatı 
artmı§tır. 

Eritreli ltalya n süvarileri / 
~~~~....--~~~~~~~~~~~~~--~ 

lngiltcrenin Avrupadnkl gaileleri 
iEe bir değil bir çoktur. İngiliz adala
rı eski durumlarını, denizin karalara 
knrşı onlara ,·erdiği faikiyeti, muaz -
1.am bir donanmanın temin ettiği fay
cla!:m artık kaybetmişlerdir. Tayya -
re hcr~.?yi altüst etmiştir. Almanya 
günden güne kuvvettenmekte, İtalya 
ise Akcienizdeki İngiliz hakimiyetini 
Mısırı, Hindistan yolunu açıktan açı
ğa tehl~ etmektedir. 

Uzak Şarkta il!e günden güne cesa -
ı-etlenen JaponJar Çini istilaya devam 
c•'mekte. lngiliz fabrikatörlerine bü -
1··n Şark pazar1annı kapamaktadır -
ı~r. 

Bu büyük menfantleri müdafaa et
mek için kuvvetli ordu, donanma, ve 
tayyare kuv,·et1erine ihtiyaç vardı. Bu 
apaçık hakikatler karşısında bu kuv -
vetleıi hiçe sayan insanlara, bütün 
diinya sil~hlanırken, silahlan azalt
mak isteyen bir Amele Partisine ln
giltcrenin muk:ldderab nasıl teslim 
edilebilirdi 1 

Simdiki hükıintetln meclisteki ekse
ıiye~i faz!~. pek fazlaydı. J{uvvetli 
bir muhalefetin olmaması yüzfinden 
bir~oli defalar hUkCımet yangelip otur
muş, birçok vaatlerini tutmamı~tr. 

Bu..,lnra rağmen ortada birçok işler 
var";1ı. Jş.<ıizlerin miktarı alınan tedbir
lerden dolayı üç milyondan iki milyo
n:ı indirilmişti. Bütçeden Amele Par
tisinin l.ııraktığı 120 milyon İngiliz li
rası açığa mukabil 30 milyonluk faz
lalık vardı. İşler genişlemi~ herk~ ne 
fes almıştı. Bunları temin eden ıinsan
lar iktidar me,kiinden nasıl kovula -
bilir YC herkesin parası Sosyalistlere 
nasrl te.slim edilebilirdi? 

• • • 
Jote lngHlzler rey verirken bunları 

dll~iindüler. Yalnız hali değil biraz da 
geçmi§i ve pek çok da geleceği ı;özö · 
nünde bu1undurdulnr. 

Bunun için de Muhafazakarlara, 
tecrübeli insanlara rey verdiler. Mec
liste teabmda hükt\metl ikaz etmek 
fçfn mu!\allf mebusların çoplma.cnnn 
yardım ettiler. 

.y. •• 

Yeni seçimin içerideki en büyük ne-

Bu cephedeki hadiselerin içyü• 
zü bir türlü anlaşılamamaktadır. 
Buradan gelen haberler asla bir
birini tutmamaktadır. Kah ltal· 
yanların, ve kah Habeşlerin mü
him mevkiler kczandıkları iddia· 
ları bir türlü teyit edememektt'" 
dir. 

Dün, ltalyan menhalarından ge
len bir telgrafa nazaran, ~imdili!< 
Da nakil çöllerinde ne yaptığı bi :
türlü anlaşılamıyan bir ltalyan ko
lordusu, tayyareler vasıtasiylc 
kafi miktarda erzak ve ilaç almı§
tır. Bu suretle mevcudiyetini duy· 
duğumuz bu kol, bakahm ne ya .. 

pacak? 

Somali cephesi 
Bu cepheden gelen haberlere 

göre şimal ve ~ark cephelerindeki 
ıükuna rağmen burada tiddett; 

muharebeler cereyan etmektedir . 
ltalyan tayyareleri her gün Sassa· 
beneh ve Dagaburu ıiddetle bom· 
bardıman etmektedirler. 

Japonlar Pekin ve Tient.§in höt 
gelerinin tahliyesi için Çinlilere 
son mühlet olarak bu ayın yirmi
sini tesbit etmiştir. 

Tokyo, 17 (Özel) - Alman is· 
tihbarat bürosunun buradaki ay· 
tarı Japon hükUmetinin buradaki 
Çin sefiri Aryo§iye ve Şanghayda 
da Japon general konsolosu iti 
tarafından Çinde öldürülen Japon 
tayf ası için Çin hükumetine ve
rilmek üzere bir nota vermittir. 
Japonlar bu notada Çinden §Un
ları istiyorlarmıı: 

1 - Şan.ghayda Japon tayfası
nı öldürenlerin ıiddetle cezalan-

maaı, 

2 - Tarz iye ve tazminat, 
3 - Çinde yaşıyan Japonların 

hayat ve n.amuslan ic;in teminat. 
Ayni zamanda Japonya h'ükfı

meti Çin sularındaki donanması
na "icap eden tedbirleri almak ü
zere,, Şanghaya gitmesini emret
mi~tir. Harrardan gelen bir telgrafa 

göre de, yeniden tiddetle başlıyan 
yağmurlar ltalyan harekatını du! Hukuk Fakültesi 
durmuıtur. Gene yaimurlar yü - Talebe Bi rli§i yıl ilk 
zünden 12 ltalyan tanlu çamurlart\ topla ntıss 
sap!anarak hareketten atil kalını~· Bugün Halkevi konferan.s sa-
lardır. Bir taraftan da ltalyan aa· lonunda Hukuk fakültesi Talebe 
kerleri arasında sıtma hastalığ ; birliği cemiyeti yıllık kongresi ya
pek fazla artmı§tır. Bu cephedeki pıldı. 

ticeleri ise sosyal yardımın artması, 
işsizlerin miktarım azaltmak için ted
birlerin fazlalaştırılması olacaktır. 
Dışarıda takip edilecek siyasada 

ise hükt\metle muhalefet birleşmek -
tedir. Bu siyasa ise açık ve malum -
dur: Milletler Cemiyeti kuvvetle tu
tulacak, dünyanın her tarafında el -
birliğiyle hareket edilecektir. 

Raif N. Meto 

Bu kongrede eski idare heyeti 
ekseriyet olmadığını ileri sürerek 
toplantıyı bırakmıı ve gitmi~tir. 

Kalanlar ekseriyet olduğuna lal 
rar vererek riye.set divnnını ıc~ -
mİ§lerdir. 

Toplantı, ~ok hararetli ve mü· 
nakaıalı ge;miş riyaset divz.m 
kararilc on beş gün sonraya bıra
kılmıştır. 

lngllterede seçim 

Hüktillicl -partisiniJJ 
kazanması nasıl 

karşılandı? 
lnglliz gazeteleri yeni bir neşriyat 

yoluna giriştiler 
Bahriye bakanı siyasetten, ha"a 
bakanllğı müsteşarı kabineden 

çekilecek --
İngiliz hükfıntetinin son seçimde ka ı Başbakan l\lakdonaldın kaybetıt1 

zanması üzerine muhtelif partilerin nin Baldvin kabinesine zerre~~ oıtt 
gazeteleri yeni bir neşriyat yoluna gi- olmı)·acağını yazıyor. Ye ":ffuk dl-
rişmişlerdir. idarede Baldvin'in yolu açıktır·" 
Şimdiki halde kabineden yalnız eski yor. . t ı' 

başbakan ,l\lak Donald ile oğlu müs - Eko dö Pari gazetesinin sıynsll 
temlekilt nazırı Malkolm'un kazan - harriri ise şöyle yazmaktadır: 11 
madığı anlaşılıyor. Deniz Bakanı siya. ''İngiliz seçimlerini kazııııll O 
sal hayattan çekilecektir. Hava Ba • program değil, bir adamdır. 
kanlığı müsteşarı da kabineden çeki- Baldvindir.,, 1]1~1,s' 
lecektir. Bundan baska kabinede hiç Övr gazetesi de "Baldvinln tt 

• "ını, bir değişiklik olmıyacaktır. Kurumundan yana çalışacag ' 
HükUmetin takip ettiği silahlanma etmektedir. ifı.-lrsİ 

siyasetine kat'iyyen muhalif olan kar- lngiltere intihabatına dair ztıP 
tıayf amızın ba• sütunundaki ya şıt parti gazeteleri seçimin neticesine ,. 

karşı şiddetli infial göstermektedir - kuyunuz. ____-/ 
ler. 
Muvafık gazeteler ise, muhalif ga

zetelere k:ır~ı neşriyatını kesmedikten 
başka şöyle bir tarzda hücuma başl:ı
mı~tır: 

Dcyli Telgraf diyor ki: 
"İngili:r. milleti l 931 deki kararını 

teyit (!tmiş ve lşçi Partisini bir kere> 
daha kapı dışarı etmiştir.,, 

Muhalif gazetelerin yegane teselli-
si bu seçimde parlamentoda daha zi -
yatlc km·vctlenmiş olmalarındadır. 

Bir işç.i gazetesi olan "Deyli He -
rnld,. diyor ki: 

"Seçimin neticesi, hükümetin mem
tehet efk5.rr umumiyesi karşısında pek 
az bir elt.<-erivete malik bulunduf,unu 
rrc.s!err.ıc'c'dlr. Li~crn!izrr.in k:ıt'i ln
hizarnı i.c m·:f;'llt bir hndit;' e~liı-.. , 
Fransız gazdclcrin elen l\tatcn, cstti 
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rk gazeteclllğini 

hangi yolda Caddelerde 'Ekmek fiyatları 14,5 
g'!çit işaretleri .k 1 • e 

ilerletmeli? Kazalara karşı kuruşa Çl filft } JmJş! 
belediyece tesbıt- Pırınclların isteği budur fakat ~hemen bütün hikiyeler 

.. 8-:-t•dı: •r P&dip.hm üç tane oilu 

Ve, aonra, istthf afla dudak 'bü-
• 

küyorlar: 
- Birinci ıayf alanmzı, bekçi 

Bay Mehmede yahut vapur kaza
ıma, otomobil çarp1f1Dum& ait 
teferruatla dolduruyorsunuz •• Bun 
lan, ancak tuur kabilinden küçük 
harflerle altıncı, yeainci aayfalara 
koymalıımn... 

- Y almz ıiyui meeelelere mi 
ehemmiyet yermeli? 

Bir f qiıt, bir Nazi, bir SoYJet 

gazeteciai buna karıılık fÖyle der; 
- Eğer rejimin propaıanda

ıma yanyacak bir ferdi hadin o
luna onu da ptaf atlı olarak ıö .. 
tere bilin iniz .. 

Yani: "Kelojlan, pyet ha.ait 
bir fani delil de, tebdili kıyafet 
etmiş Jehzade iae, onun da haytı· 
bnı yazabilirıiniz !,, 

Böyle bir ıazetecilik yarat • 
mak istiyorlar ••• 

••• 

ediliyor •• • • ' 
SeJriiıefermühendiıvememur hukumet fıyatları 12 kuruşa 

larmdan mürekkep .bir heyet, ka - k d d • • • • k 
·zalann önüne geçmek için lıtat'b\i a ar u şu rece 
lun büyük cadelerinde geçit yer· Bir haftadır yerinde duran ekmek hiddin Osıündağın i~ tlün ıa 
leri teıbit etmektedir. fiyatlarının nereye nracajı ve nerede tezkereyi aldık: 

Bu arada yolların birle§tiii yer. duracaiı bir türlü kestirilememektedir. Dünkü gazetelerin buramda çı1ma 
lerde balkm karııdan karfıya ge· Ziraat bankumm buğday fiyatlanıu sözlerim araamda buiday fiyatlanma 
çeceği kısımlar ipretleneceidir ne dereceye kadar dütüreceii etrafında dütmesinin muvakkat olduğuna dair Wr 

Ö K k
- d Em"nö ··nc1 da bir sürü tahminler yapılıyor. Bir söz ve fikir de b8na izafe eclilerek -ia-

nce ara oy e, ı nu e . d ed ı .... yandan bu meçhul vazıyet evam er- zı mıtuc• 
aan tatlar dötenerek ip.retler kon. ken bir yandan da fmncılar belediyeye 1 - Buiday fiyatlamun IOD Jiik .. 
muta da pek dar olan bu ifaret· bat vurarak ekmek fiyatlanmn bebeme- fitini ba afarcla en aalihiyettar bala. 
lerin bir faydası görü!:-;ıemişti. B•s bal 14,5 karata ,.ükaeltilmeaini istemek· nan Ziraat bakam sebepsiz ve lüzmuu 
sene renkli tatlar daha genit dö- teclirler. sörmüı ve bu lahit fiatlan indireceiiai 
şenet:ektir. Otumobil, kamyon, a- Ekmek ve bqday itlerile en yalan- aöyl~ttir. 
raba ve diler bütün lafıma vuı · dan alakadar olan zevat letanbulda va- 2 - Elinde biiyük bir zahire stoka 
talan bu ipretli yerlere vaklq - ziyetin ta neticeye varacaimı temin et· bulunan ve piyuaya d.ima müeaair bir 

~ mektedirl•: 
bklan vakit ıüratlerini hemen ke HükUmet Ankarada ekmek fiyatları· müdahale kudretini haiz olan Ziraat ban 
secekler ve burunu tabii ı:r ıürA nı 12 karat üzerinden teabit etmittir· kur 0 sündenberi fiyatlan tanzim et· 
atle geçeceklerdir• Ba saretle baidaJ fiyatlan adeta narh meie ve dütürmeie '-tlamıtbr• 

Halkın kartıdan karfıya em • konulmat bir vaziyete ıinnittir. latan• 
3 

:- Ba vaziyete ~anarak am~ 
• ti · · · ed k balda ..1..ıx.,:_ .ıl!!---•-- -ı. oldu mecliste efkin amumayeye ve tehir 

nıye e ıeçmeıını temın ece o- uc•·-"~ ~ · mümeuW..U.e ba .... 1u üzeriaden 
lan bu yerlerde toförler herhangi iu için ekmek fiyab vaaıtuile baiclay izahat vermiıtim. 

fiyatlanna tesir etmeie inıkln yoktur. 
Şüpbosiz, Türk pzeteciliji, bir kazaya sebep olurlarsa ağır Burada Ziraat bankası, elindeki •tokun 4 - Buiday ve an fiyatlannm dfl-

kemalini bulmaktan çok unktır. ıurette cezalandırılacaklardır . miktarına sön piyasan daha acua fi. teeeiine inanarak ceçaa çarpmba p. 
Ukin, biz, onun inkitaf ım, parla- Bunlarm ileri ıürecekleri herhan- yatlarla baiday çıkararak fiyatlan dü- nü sıraaı seldiii halde )'eDi bir ekmek 
mentoauz rejimlerin realist olmı- Iİ bir aebep kabul edilmiyecek • ıürecek ve ekmek fiyab 12 kunıta ıe- narin vermekten iatinkll etmittim. 
yan, eski muallarm ve kluik ede tir. linceye kadar ba bankete devam ec1ııe. ·Bu izahattan anlaııbyor ki bufday 
biyatm ye'lmuak teraneleri haline Buna mukabil yolların taşıma cektir. " an fiyatlamım düıme•i muvakkat 
doğru ilerletmek istemiyoruz.. YUıtalarına ayrılan kısımlannda Vallnln mektubu oldafuna dair neıredilm fikir ve nnill-

kazaya u.lh-ayanlar oluraa anför- lstanbul vali ve behdiye rei.ri Mu· hazalar manasız ve yersizdir. Ba fikir 
Mademki "Biz me benurist,, •· r bana ait ctetqdir ve ben kendimi böyle 

Öyleyae, halkımızın bayatmdan lerin kabahatleri hafifliyecektir. Sıhhi imdat 1m mevkie indirmekten çekindim. Ef-
ve onun realite.inden dolan bir ~ kin urnami,..,.i •e alibdarlan ~f 
buın yaratmak iıtiyorm... Halkevl anında teşkilatı düıünceleresüriiklememeıd~mkeyfi,... 

----t:-:--:U::'.':::lk:'"::üm:::--. 7.üs:='."":';h»~du~r~l;~~te-~""f"Japılacak Jlmnast)k Çok zayıf olduğu tçln tin bu suretle düzeltilmesini dilerim. 

genltletlleeek 

Donanma 
cemiyeti 

l>iyangosu 
ı~ .. son keşldede 
, •tnly e kazanan ..... "ili ı-aıan yazıyoruz 

\,li 1" donanma cemiyeti ikra· 
~ ~•iller piyangoıunun 59 
~ ... ~desi enelki gün yapıl .. 

· ~ keşide de itfa olunan 
ı_;''Dbaralan ıunlardır: s ~23. ı 734. 2617. 3075. 

,.~ • 5194. 7283. 8557. 

~\,~ra da ikramiye iaa· 
'!ti• ~tbr: 

o. Sıra No. lkraami; 

~ ye TL. 
:c;q 3 1000 
'812 23 300 
t?at 45 100 

' 21 100 aa,s so 50 
1194 57 50 
ao.,s 29 10 
140 91 10 

'812 41 10 
ıoaa 13 10 
•194 13 10 
~., 20 s ::: ~ : 
~ : : 
~ : : 
~ 48 s 
•1'4 s1 s 

~ •.-• 
34
1 • h. 1 & -n1p enn ıza ann-

e.ı • 
1D'a numaralarından 

•)Di tertiplerin diler 
arına .,.e 3438 mama· 

B• k •• k Emin&nü Halkni binuı ya • 
ır ope nında yapılacak konferans ve jim-

kuyrug., unu nutik aalonunun projeıi Evin mi. 
mari ıubeti tarafından hazırlan -

Beykoz kaymakam- maktaydı. Proje tamamlanmıf, 
Jıfrı 25 kuruşa a hyor tetkik edilmek üzere C. H. parti-

Beykoz kaymakamhfl aemtiade ço- ıi vilayet heyeti bqkanhiına ve -
falan köpeklerla bir la inee ortadan rilmiftir. ilkbaharda yapıya bq
kaldınlınası için icap eden tedbirleri lanacaktır. 
almıttır. Da arada bethaqi bir ka • o 

daz hldlseslnl inlemek üzere bir öl • EyUp kazasının 
diirülmiiı köpek kuyruğunun 25 kuru- h it hazırlandı 
.. satın alınması da vardır. ar ası 

-o- ·· Yeni tefkil edilecek Eyüp ka• 
Yeni tfltDn anbarları zuınm sınırlarını ve yeni nahiye· 

lerini gösterir harita belediye bari• 
ta ıubesi tarafından hazırlanmış 
tır. Unkapanı köprüıünden itiba
ren bütün Haliç sahili ve Huköv 
nahiyesi yeni kazaya bağlanmak
tadır. Haritalar lçiıleri Bakanlı 

Belediye, ıelırin bGyOklüjüne 
nazaran çok zayıf bir halde bulu
nan Sıhhi imdat ve hatta tatıma 
tqkilibnı ıılaha ve çoialtmağa 
karar vermiıtir. Bu kararm ilk 
tatbikatından olarak mevcuda ili· 
veten bir huta nakliye otomobili 
daha alınacaktır. Bundan ıonra 
bütçenin müsaade.i nisbetinde 7e. 
ni otomobiller almacaktır. 

Belediyenin, biraz geç de olsa. 
tehrin bu ekaiiini görmeai ıevini
lecek bir hadisedir. Sıhhi imdat 
teıkilitının kifi olmamuı hazan 
çok feci ıahneler doiuruyor. Ge· 
çen aiin bir bekçinin yapbiı cina· 
yette vurulan ve, belki de, ıüratle 
hastahaneye ıötürülemediii içi4 
ölen adamcaiızm hali buna bir 
miıaldir. 

Ziyan 
Y enibahçede oturan arabacı E· 

min arabuiyle Tünel cadde.in • 
den geçerken 51 sayılı Aslana ait 
camcı dükkanının köıesinde du • 
ran camlarına beygiri ürkerek 
çarpmıı, 30 liralık buarat yap • 
mııtır. 

Hırsızlık 
Dün gece saat 21 de Zeyrek 

caddesinde Mustafanm lokanta • 
mıa aarboı olarak gelen amele 
Huan, lokanta sahibinin dükkln· 
dan çıkmumdan biliatifacle açık 
bulunan çekmeceıindeki afaldrk 
paralan alıp kaçarken cürmil met 
but hal;nde yakalanmıfbr. 
Denize dOetO 

-~ Arnavatköyü Kireçhan tob • 

inhisarlar idaresi tütünleriniu 
iyi şerait içinde mahafazuı Ye İf' 

letilmeei için muhtelif yerlerde ye· 
ni anbar ve depo binalan 7aplıt 
maktadır. Bu arada Ganen, Al.:· 
hi1&r, Urla, Mille, Kırklareli, Tire 
ve Samıanda anbarlar yapılmak -
tadır. 

ima ıönd~ecektir. 
. -~ Evkafla Belediye lmda Kemalin oilu 8 J'&tmda 

VeşllkUydekl sis arasındaki Adnan, deniz kenarında OJDU • 
o 

Fototraf çeken 

amatUrler 

dod
UM' ken denize düpnüpe de Jautanl. 

8 .. anlaşmazlıklar ·mıım. 
Y etilköy fenerinde bulunan ı\ı Evkafla belediye arumdaki an. Va ralamak 

düdüiü uzun bir zamandanberi ta· lqmazlıiı ortadan kaldıracak o· Fatih Saraçhane c:addeainde 
Kendi fotoirafı ve malzemeıi mır edilmekteydi. Düdüiün ta.. lan ıaylavlar heyeti bu ayın 26, 27. 102 numaralı kahvede amele HG -

olup da Bileden aonra clolqarak miri bitmittir. Çarf&lllba sabahm· 28 inci ıünleri toplanacak, her i- aeyin ile kahve sahibi Hakkı ara • 
bir ıuetenin fotoirafçııma yar- dan itibaren düdük tekrar çalma- ki tarafın vekillerini dinliyecektir. ımda kahve paruı meaeleaindm 
dDDcılık etmek iıtiyenler, bu haf- ia ve vapurlara ıiali havalarda fe· Heyet iki ay zarfında bütün anlaş· kavga çılmııı ve Hakkı Hüaeyinin 
ta zarfında, çektikleri reaimleri nerin yerini ıöıtermeie baılıya• 1 mazlıklar hakkında kararını ve- kafaamı aandalya ile yaraladıp 
adreslerini, 7qlanm, tahsil deree cakbr. recektir. dan yakalanmıfbr. 
celerini bildiren bir mektupla lı • -------------------------------------

~=(:= c ŞEHRJ~. DiRnLElı.i ™ ] 
maraaı(l~S)olarakpkmqtır,drl -. ........................ ~--~-------~----=--.-... .-...-._._._....,,...._. ____ llİIİIİ._ .. __ 
._ czı•> *· dllzeki,....... Şişlide park IAzım ! 
ralı tertibe kimileta amorti iaabet ŞlfHde Balıar çarşısında oturan bir arkadaşım an· 
etmiftir. lattı: 

ikramiye ve amorti bedelleri "- Bizim semtin en büyük Uatl11an parktır. Esasen 
22 ikinci Teırin 1935 tarihinden ,ehlr bu lıtikametlerde pe~ ~a~la lnkifal ettiği. halde 
"tibar ted" edil kt• ladld blr park 11apılmaaı düıunül~ml§tlr. Park ilıtiga • 
1 en • 118 • ece ır. . • anı glürınek ~ Takslme kadar gldeıe ııe fHl"G U. Tak-

Amortı bedelı beher tahvil ~ın alın 6alıçeaine girenler pek çoktur. 
bir TGrk liraaı ••on kmuttur. "<hu bu parbulık 1"iz1Jntkn faeuklanmu loda ve 

berbat ar.alartla w sokaklarda oynamak .,.,,,... • 
de kalıyorlar. 

•Bu •emfte park yapılmasına en ına.all olan ,,.. 
Bulgar Fflaındald megdanlıktır. Burada b,,,,,_,. a • 
laflar da yapılacak olan küçük parla ml~. Bıl 
.retıe lıem semtimiz güzelleşecek, #Nın • bigli bir ,.._ 
tlyaca cevap verUnuı olacaktır. 



Zecri tedbirlerin 
tatbikine yarın 

başlanıyor 
Zecri tedbirlere lşttrA.k edecek olan uluslar 

kanunlarını hazırladılar 

Tacirlerimize 

HABER - :Alişam 'Poelası 

Silahh bir gurup1 

Bulgarıstanda 
Rlr slUlh deposunu 
basmaya teşebbüs 

ettl 
Sofya, 16 - Perıem.be recesi 

17 SONTEŞR 

M i da 

Kargaşa111< 
M&.kedonyada Y ukan Cuma teh • N • • . .1 . k .. k ..., t t '9 
rinde ailiblı bir grup, bir silah ye umayıçı erın, u ume arau 
mühimmat deposunu bumaıa te- d · ı -h 1 k 1 M 51 ,ebbüaetmit,fakatubrdevriye- an Si a a arşı anması 1 
sile yaptığı müaademo neticesin- bı·r tecavu··z sayılıyor 
de çekilmi§tir. Bunlar takib olun- 1 

Y 1 .. t k k maktadırlar. Mütecavizlerin ge- uluslar Kurumuna Mısırın halltı ~ı 
0 QOS erece ararname çen sene dağıtilan Makedonya ih- anlatmak için bir heyet gönderJlnıB07 

b • • d · ı k tilal teıkilatına mensup oldukları ugun veya yarın neşre 1 ece söylenmektedir. kararlaştırıldı 
Uluslar kanunlarım hazırladı ' l:ihlarla mühimmat ve harp levazımı- ---------...;..____ Mısırda.ki ibtilil hareketleri ye- İngiliz Dıtbakanınm Mıt~ 
ltalyaya kar§ı mlişterek zecri ted . nın transit ve aktarmnsı yasaktır.,, lnebOIU faciası niden bat göstermiı, Kahirenin limento idaresinin ·.,,t 

birler yanndan itibaren tatbika geçi- .!ecri tedbir karfısında Malta - --- - - - - - - muhtelif mahallelerinde tekraı muarız görünen nutku, bt 
yOP. Her memleket bu husustaki ka - "Zecri tedbirlerin tatbiki Mal- K ı kargaıalıklar olmuıtur. gillere ve Mısır ihtillli... 
nununu hazırlamış, birer sureti resmi ta adasında tüphesiz bir mese!e ayıp ar Bir mahallede talebe poli~e sal· NümayıtÇiler ilk iki 
gazetelerde intişar etmiştir. teıkil edecektir. Bu ada kendi tc- Q b k • . d. dırmııtır. Zabıta ıili.h kullanmak bUcum ederek ilçüncüıü il 

Zecri tedbirler dolayısiyle yılbaşın- dariki.tmı kendisi temin edemiyo.. n eş iŞi 1 r zorunda kalmıttır. "yaıum,, diye bağırıp 
dan evvel, arsıulusal durumda önemli Her ne kadar ehli hayvanlan Tu-
değlşiklikler olacağı umulmaktadır. 12 sinin isimleri Kahireye 150 kilometre uzak dolatıyordu... •' 

Siyasal İngiliz mahafili, bu tedbir - nus ve Yugoslavyadan getirtmek- bulunan Zakazik•de ayaklanan ta- Hadisenin oldulu a~.~ 
lerin zannedildiğinden daha müessir teyse de, sebze, yumurta ve pey- tesbit edildi lehe bet poliı memurunu yarala- çUncü günü, berıene te~I~~ 
olacağını anlatmaktadır. nirın hepsini ltalyadan ithal ed\ d İ Q er 1 er İ mııtır. gündür. Her sene bu ~I _,,... 

HUkOmetımlzln hazırladıjiı yor. b İ 1 İ ne m İ Y 0 r Hastahanelerde yatan yaralı " nünde ''V ef d,, partitl aıe~ııtU,.... · 
kararname HükUınet, yiyecek maddelerin; Tah kı-ka.a. 1 zm ı-rde '" lardan 15 tanesi pek ağırdır. nm yani "Müfrit milliy 

Bugün ve1a yarın zecı1 tedbirlerin kontrol eden bir daire açmııı.tır yapılacak 
~ Yaralanan talebelerden ikisi ler,, in nümayitleri olur. • 

tatbik şeklini gösteren bir karama - Bunlar ihtikara da mini olacak- 1 · 17 K .. _ L'-!ka • 
0
··tmii•tur·· • Fakat bu defak•ı 13 !,..;peı menin hUkfımetimiz tarafından neşre- zmır, - aza UWAI tı 1· -x ~· 

dilmesi beklenmektedir. tır. lerlemektedir. Antalyadan gemi ve Bu hareketlerin kaynalr olan rin Vef d partisinin biikOlll~k,rf 
Tacirlerimizi tenvir mahiyetinde o- Maltadaki milliyetperver mat· binenlerin de liıteai gelmittir. Bun Mısır Vefd partisi, diln bir toplan· zahir olmaktan vazgeçınet1 

lacak olan bu kararnamede bilhassa buat, zecr! tedbirlete.,, bu adanm lar karşılaftırıldığı zaman eksik- ti yaparak uluslar kurumuna gön- riyle de.ha tiddet bulmuttuf;_Jt 
ltalyadan memleketimize gelecek em- iltihak etmesinden mesele çıkar • !erin 15 kişi olduğu anlaşılm1f- d b h M d J T k ,oJOflP" ti 
t .,a hakkında izahlı maddeler buluna- k . . 1 erilmek üzere ir protesto azır- ısır a ngı ız on f fV 
... ma ıstemıı er ve komıu mıntaka t 1 · ı · ta d h d·ı· ·ık de 'il, raktır. ır. sun en fUD r ır: lamı\ ve göndermiştir. numa Ucum e ı ıt ı • 

ile ticaretin kesilmesi karıı•mda J • ı· M taf kı H • ı B h .__.ıe ·.~ 
Ayın on sekizine kadar ltalyadan zmır ı us a zı aynye, Son halk nümayiılerinin hükü- 0 uyor. unu e emmıy- ~iy· 

yola çıkmış veya gUmrilklerimize gel- hayli zayıflamışlardır. Manavgatlı Yusuf, İstanbul Emni• met tarafından •iddet kullanılmak eden İngiliz gazetelerindetı 
Hatta hükfuneti, Cenevreden d" kt"" ı·· • · k" - b h :ı K iki d' ki miş Jtalyan emtaası hakkında nasıl yet ıre or ugiı i ıncı şu e ta ar suretiyle tenkil edilmesi Mısın ron ıyor : • wf 

1 1 1• 1 •· b tavizat islemeğe bile aevkea;- ri ı d H · L "H l ·ı· \. -----'• iP" muame e yapı ması azımge ecegı u memur arın an atıce eman, bir tecavüz sayılmakta ve bu pro~ em ngı ız donaıu---
kıır~rnamede gösterilecektir. yorlar... Diğer taraftan yiyeceh Sökeli Cemalin üç çocuğu, Antal~ deriyede bulunduğu batde-,.ff 

ltal"'RYa olan ihracatımıza gelince; mac?delerini kontrol dairesi, netı- testo edilmektedir. f 
J • yalı Mustafa ve Nuri, Eskişehirli • • • • • di 

hugün için bu ihracatın durmasına hiç rettigyi bir beyannamede "elde fa'"'· M h S h O d Talebenin isteği üzerine, ulus- D ı· H ld __ _..,iJliO .. e met, _ ükrü, Mu arrem, r u· ey ı ara g..-;ı• • 
bir sebep görülmemektedir. Ancak ha- la miktarda levazım bulundurduk· lar kurumuna Mısırın halini anlat- I h • . .-.rot• ..ı · ı ·· d ki ı ı lu Asker Mehmet, Samsunlu Av omat mu arrın fUDU ra~1 ~ 11' 
zı t:ıcır er, gon erece er ma ın para- 1 d. l lm d mak için bir heyet te•kiline karar "ş· d. b"·w·· M ır b~•:;,; nnı ne suretle alabilecekleri bakımın annı, en ııeye üzum o a ığı- ker Mustafa, Burab Aaker Hasan - ~ ım ı u n ıa d 

b·ıd· kt d" verilmiştir. 1 .ı. elan tereddüt etmekte iseler de, bunun nı,, 1 ırme e ır. Ayrıca iaimleri Jcaydedilmeyen ve ngiliz hükOmeti Mısıra- s .. , ,1-· 

' içın ameh bir formül bulunmak ttze - Maltanm ~gün en bUyük der- kazaya kurban gittikleri tfthmhı Mısırdaki hadiselerde ltalva- -t ı.: .. ,.-.. •~--"+ .. --- :.J .. ' f'' 
rec'ir. di, gittikçe artan nüfusuna l>h edilen birkaç tane de çocuk vardır nın eli olduğuna dair çıkan §&Yi· gelair. 1923 temel yasat~Jiııae 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşma - mcıhreç bulabilmektir. Fada tahkikabnın lzmirde yapıl aları tekzip eden bir ltalyan teb- ri kabili tatbik olduğu 'dş d' 
sı 20 ikinci teşrin tarihine kadar aza- Amerikada ve Şimali Afrık'l- ması kararlattınlmıştır. liğinde şu yazılıyor: gösterilen mazeret Mısırbl•f 
tılmıştr. Yeni vaziyet karpnda ta - daki binlerce Maltalılar, keza T•ı "Bu kargaıalık, Sir Samoel Ho- ha rok hiddet uyand1J1111ftd'·d .. i~ 
ki k h h k b ·· ı DenlzyoUarındakl topfanb y .. 

d
. P oı1una1ca ktattı are et ugun er- n·Js ve diğer Fransız müstemleke· IJiın deniz yolları idaresinin ge run (İngiliz Dııbakanı) son nut · Mısır ile İngiltere arafııı 0td1 
e an aşı aca ır. leriııdeki Maltalılar gayet iyı· kar . kundan hasıl olan aksülimelden münuebata pek çok ibtiyşÇ Aı~ 
Italyanlarla yeni bir ticaret anlaş _ nel direktörü Sadettinin baıkant.- L .. k•JJJJ' ., 

masına girişmek evvelce mevzuubahis tıla.nmaktadır. Fakat bunları Bri• ğında bir toplanb yapılmıştır. Top doğmuttur.,, duğu fU ıırada, dıt pca•deıı b' 
olduğundan evvelki muahedenln yeni tanya İmparatorluğu içinde tutm:ı.• Jantıda işletme tefi Zekeriya ine- "" • • ve müşavirleri birinci ııefl J~··' 
.,artlara uygun bir şekilde yenilen • nm daha muvafık olacağı sanılr bolu kazası faciası etrafında iz Bu sabahki posta ile gelen in- MısJT buhranına sebep ol~~" 
mcsi muhtemel görlllebilir. yor. Birçok Maltalılar Avustura! mirde yaptığı incelemeleri anlat- giliz gazeteleri Mısırdaki hadis~ Yeni qarplfmaıar ~ aıf 
Roma: yada ise de son zamanlarda Avu3· ler hakkında bazı huausi malfunat Berlin, 17 - Dün Kahıre ~; 

mııtır. tıJf• ;ı 
BUyUk Fafl•t kurulu toplandl tuı·alya bunlara muhaceret kapıla Bundan baıka lnebolu vapur , da vermektedirler. niden çarpqmalar ol:ıııut··tet~ 
DUn rece Romada bllytik Faşist ku- rmr kapamııtır.,, tayfaları da dinlenmiı, bazı nokta• Kalkınan halk ve talebe lngi- seriyeti talebelerden ınu ııs•~ ~ 

rula topl&nD\.IŞtır. Bu toplantıya baş- - Niyr lst'Jen - lar etrafında kendilerinden izah;ıı.': liz Dıthakanı aleyhinde de nüma~ bir kalabalık nümayiJ ya.P ~1'11 
kanlık eden ?tfusolini bir söylev ver - ------0-:---::-k-------- yiı yapmışlardır. temipe de polis tarafındatl 
mfc ve bazı kararlar alınmıştır. Top.. ''T r borcu" ahnmıştU'. H k t• .• ktad "d" k d wıblm t _/ .,, Zekeriya, kaza etrafında hazır- are e ın e9ası uç no a 1 1. ca ag ıtır. ~. 
lantna Londradald ttalyan elçisi tahvlllerl - 1 
!;ı;c'~~~:~;!;,1!b::a.7ı~is~=a: Evvelki yıl "Üni Türk,, adı al · !:CU:ı!: olduğu raporu yarm ve _A_r_a_b_a_c_ı_k_o_·_y_u____ Mısır çarşıs 
,. gelml§ bulunuyordu. tında toplanan, eski Osmanlı im- Deniz ticaret direktörü Mü fil Yol mu yok8B .,., 

Cenevreye akseden haberlere g6re paratorluğunun taksime uğramış Necdet de dün Bandırma yoluylı:i n Ün Türk 'l 
Faşist kurulu, - Musolininin teklifi borçlarının 25 ikinci teşrin 1935 lzmire gitmittir. Orada kaza etra- k pasaj mı 11' 
iizerine-zecritedbirlermeriyetmev- vadeli 3 ve 5 numaralı kuponları- fında tetkikat yapacaktır. OrUCUSU Çarcı esnafı D!..-1-
kfiıııde ktldıkça İtalyanın her türlü mn evvelce tekarrür etmiş olduğu ---------:=---=--~--~ 8 k b it 1 1 ..,,. .,." 
styasaı toplantılara tştirtıkten kaçm- gibi bu ayın 2s inde tediyesine Yıkılma tehlikesi ıça ve 8 a ar 8 diyeyi dava c.•• 
ınasma karar nrmfştir. baJlanmasma eski Osmanlı borç· olan binalar Ulll olarak bulundu yordu. fal<• ,.!.. 
Paris: . ları Düyunu umumiye meclisi k.1• Her yıl yağmurlann şiddetlen- lakeçe - Buraya bağlı Araba- Evvelki gün Mısır ~;.ı,; 

Franfa gene mutavasSlt rar vermi•tir. Bu karara ao"'re, T k k file belediye aruında b.ır. ı .__wo Jt rolUnde :ı • diği zamanlarda ve kıt mevsimin- cı köyünün ür orucusu geçen ~-· lfT 

F'r;Nlsız .9ltasal çevenlerl, İngiltere- yüzde 7,5 faizli, ikinci sıra Türk de tehrimizde muhtelif eski bina· hafta bıçak ve balta ile parçalan- mıt, ve 108 kifiden 111ur .ı~ 
de seçim tJfttiğl Ye hllktmet mevldini borcu tahvillerinin tediyesi latan- lann çöktüğü görülmektedir. mak suretiyle öldürülmüttür. Ge- sır çarı111 esnafı betedi,e .... Jtİ 

i. f tı·~ fçln ltal n n '-- bul, Paris, Londra ve Cenevre pi- B ı d" k • • k ı... -- ' ,."1' muna aza e it;• ya • &Ull:§ e e ıye e serıya ınsan aylJC"' çen giin de Müslim köyünü 7 ıi - ne bir müdahale da• .. ı 
ihtilafında Fransanın mutavassıt ro- yasalarmda bir kupona 18, 75 Fran dilmeıine sebebiyet veren bu yıkıl- lihli eıkiyadan mürekkep bir çe- _./. 
lünU tekrar ele alabilecek zamanın aız frangı üzerinden yapılacak- maların önüne geçmek için bu yıl meeele ya.tııtırdnııtllJ'• ~ 1 
gctc:fği kanaatindedir. tır. timdiden yıkılma tehlikesi olan bi- te bumıı, Mehmetle kansı Fah • ihtilaf belediyeniıı .,,,-~ fli 
Fakat bu mfizakerelere blrbc dn ~ · · ··ı dd't 1 · d ' f Digw er 5 numaralı ve gene yu"'zde w b 1 b rıyeyı mu ea ı yer erın en ya - ak na ı . .J 

~inde baş1anması beklenmiyor. Böyle naları araıtırmaga ve un arı o- l tıaın1 yol uyar et •Je iP' 
b. •- t ff ki ti t" 7,5 faizli kuponun tediyesi de •alttırmagya ba•lamı•~-. ralıyarak para annı alıp SIVlf • __ , 
ır 1.a~ nn mtJTa a ye e ne ıce- :ı I I"u zamlarına riayet etıne.... lir' 

lenmesf ihtimalf. tngntere ne İtalya 18,75 frank üzerinden ve yalnı7. mıılardır. Bir gün sonra da gene • ~r 
ara.srndaki Akdeniz gerginliğinin a • Pariste frank, diğer memleketler- On yedi ya!Jında ayni civarda bulunan örenköy, ham ederek hepeıne Jl,l 
1,almasiyle artmış olacaktır. Fakat de bu teahhüdün yapıldıgwı tarih- ou•• nya b za kesmesindençıkınıttır'~ ~ 

ayni tekilde aırlmqtır. 1111•1-
aiğer taraftan zecri tedbirlerin hemen ferdeki revaç akçe üzerinden ya- • esnaf burasının yol o 400 
yarın tatbik sahasına girecek olması, pdacaktır. şampiyonu Bu gibi vakalarm sık sık teker- çarşısının bir tek bina,"' r

1
• 

uzlaşmaya müsait btr havanın yara - rürü bura halkmı enditeye düşür- • .,-.., 
tıJm:ısınr güçleştirecektir. Bununla be itin en mühim ciheti mecli1 ge- 40 Ometre sırtüstü yüzmede dünya da kendilerine ait hır · .wı1,ctJ. 

ti · ld 1 k tedı·yenı·n selA t" • · 936 rekoruu 7 saniye farkla kırmai!a mu - mektedir. • J .__. ~ t rabcr. bir hal sure nın e e edileceği ece ame 1 ıçın ~ • ğunu iddia etmıt er .. "~ .. tı0lf 
sanrlı)·or. yılının 25 mayısına kadar Türk vaffak olduğunu bildirdiğimiz Ameri - ----------------- • t bb~ "" fsı' 

Fransız kararnamesi parasına da esas tutulmu! ola!l kalı Riffer henüz daha on yedi ya~ Veni neşriyat: va açmaga efbee 
1 

diye ~ ~ 
-ora"- D"' Bakanlı"'- zecrf t.edbfT • F d. k I da bir çocuktur. Son dakikada e d·•rıl 
r • .._ ·"" 

151 ranaız frangını te ıye a ·çeai o :ı- H ı · t d r .. 
Jer <lolayısfyTe ihracat t.edmenlerlne Balık gibi bir vücude malik olan O 1 VU dan yapıJan takibat u 
hitap eden bfr kararname çıkarmtJ - rak korumağa karnr vermiı ve b'.l bu dilnya şampiyona çocuk ileride bu Holivut'un 204 üncü gu ... ndan esnaf da da~• 
tır. Buna g(Sre: "lta1yaya veya mb - hususta almacak tedbirleri teapiı dereceyi daha dttştiret'efini btiyük bfr sayısı 
temlekelerine gönderilmek htenen st- etmiıtjr. itimat fle söylemektedir. çıkmıttır. ~~eçmWJr. 
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ı....._:efrlka num.arası: 68 Yazan: (Va• NQ) 

keşiş, idam, mahkQmuna yaklaşarak dedi ki : 
"Esrarlı kapının nasıl açllacağını bana söyle ... 

Büyük sevaba girersin ! ,, 
-.. H•zi11111- bir maDeYt anah-1 "Yakanda tarif .niiim tekilde 
lıh.l.dir. lJkin diler •nahta- bir defteri kenclilllle wı,e ellik. 

._ı:aaa Marki Jozeppe Fer • ''O orada daa,.la m .. pl ola 
~nan kütilplıanesindedir. Ne d•aa, üçiDc6 .-.la Wlanda, 
ımalllar kendiliğinden defineye ufukta bir ıeminia Wlnlilini p 

olimıp JUV, e de ben on- mlif ... Enell, ba beJ,u yellr.aler-
..._ eenefe Ahip olabilirim. le kencliline llİelekl• ıellyorlar 
.....,le, birletınemiz zanıri • • ..., ..... ÇGnldl, denizlerin itlek 

caddeJ.,f, lap& ,o1Jan Te lmt aç
maz ...._,..,. cildutma IHlininiz. 
itte bili ada da bö1e apa bir 7er 
deymif ••• 

"Teabih çekip abcl_. bir 
müddet beldemif. Semra, pmile 
ıelenlerin mel.Wer olmQıp 
TiilMer oldulana a&-ünce fena 
ı.lde korbmf ft MHa-nt• 

"K'51k anclaJmı ela, kayalık
lar ar..- cislemit, keline kanı 
daDanllıo Wr lrt8 PPIDlf. içine 
ul•••"f-

"Çok pçmeclea, Türkler, sahi
le çlkm11lar. Yakanda anlattıiım 
ıibi, tatçı Ultalarma, kaplan 
:yonttuımaia Ye marifetli kapılar 
yaptırmaia bql .... lar. Em-im 
müc:nherleri de ba pralb mahze. 
nine p.ı .. itJer ... Sonra, ortalıiı 

tem~zl.m,ler. 8-ada inpatya • 
;r.~;.r...,...!IMll*-.... .., ' •• 

faPllKaktır ... Eler "ıiz 
le la,metli l»ir anahtar Yar

.... lliı4etince hazineyi 
!'l"lllllll9nfn diye müracaat ebem, 

• kl)uwtli v.m.11 mahve 
~ .. ·.,-inimi 
..... Nwl ..... ? 

b -hnkmamqlar ... 

"Ketit Barba Koeti, adayı ev
Telinden ıayet iyi öirendiii için, 
otar Ye çahlar arumda intaata 
7aklapaak ve neler yapıldıtuu ae7 
retmek imklnmı bufmut. Hatta a· 
ralarmda koDutUP dertleten ida
ma mahkGm luriltiyanlan da din
lemif ... 

"ilanlardan birinin, arkadap

ıınalar ve ba,..lı bir it için, me· 
aell IU Müıllitmaıllan kahretmek 
uinma .lmllamalar ... 

"Bizim ketit. ba .azlere ehem
miyet yermit ... 

"Geceleyin, herket uyUrken. 
yerde ıüriildenerek, Türk nöbet • 
çiye hücum etmfı.Onu bolmut· 

"Çok kuvvetli bir adamdı •• Oç 
kitile .bqede'bilirdi. 

"Gündüzin adada huhman i · 
dam mahkOımu tatçmm yanma 
7akl&flDılf. 

"lJ7'az etna1mda ODU hafifçe 
dürtmiit: 
"-Kalk! Dindat·· Beni ADah 

aijnderdi. Ben ketitim ! ... Uyan! 
• demit··· 

"Tatçı, hakiki bir mucizeye 
bilolpmf. 

"Çiiakü, semi ile ıelenlerin 
kimlerden mürekkep olcluiunu bi. 
liJordu. Adanın da tamamile b&li 
oldutuna, o da, herkea ıibi emin
dir •• 

"Haç çıkarmq... Ketitin tw • 
naldan hir kani mn ellerine •-
__,, L•• .. ı •• " rnlpDW& • ...... 

.. Emret' d • - ••••• eı:D11· 
~illiiairi • ....._ 

b!lll!ftUIMlll ... Ba buinenin yerini, 
bir luri.tiyan hayratma vakfede
cekmitsin. itte, Cenabıhak, ODWl 

için beni baraya yolladı. Kapının 
mml açdacaiım muHe tarif et 
bakalım •.• 

"Mahlôim, bu ıarn da bildi.iini 
ıirclüjii için, mucizeye bmbütün 
inamn11 .. Bir takan izahat Yermİf. 

Parasızlık aşkın en 
büyük düşmanıdır! 

Amerikanm San Frwiako f&kat çok bult ellifünceli Wr ka• 
tehriDde Hanforcl ÜDİTenit..i na· cima beli~ teklif etmit 't'e bllul 
hiJat prof..arü, doktor Leftı M. ohmmuttur. 
Terman üç yüz evliyi uzun uzad' Katil, düiün ıünü karııiyle Mr 
ya tetkik ettikten IOnr&, eYlilikte b.yıia binerek ırmaim 111ız yer· 
aaadet ılrmemit çiftlerin ikinci terine dotru kürek çelnniıtir. Ak
bir fırsat ele ıeçirdikleri takdir· pm üatiine dofnı baYalu karann-
de •JDİ etlerle tekrar eYlene- ca sandalı dmrmiı, kendiai el• 
ceklerini ıöylemiftir. yUze yüze kıyıya çılcmlfbr. 

Bu üç yüz evli arumda J&)m1 
yUz kitinin bahtiyar olacak tekli- Vuerdlı paradan yana ~k •ı-
de evlenmiı bulunduklanm, yüı: kıtık olduiu için hemen erteai ,U
kitinin biç maut olmadıklarını . nü, nikihtan u enel Y•Pıhmt n· 
priye kalan yü kitinin de bo.. ıiyetname ile miruı toplamafa 
f&lldddamu teapit etmiftir. kalkqmqtır. lıte bu acele fÜP· 

~imdiye kadar kan ile koca a- heJi uyandırdıjmdan adam biY· 
raamda ıeçimaizlilin bqbca ıe- kif edilmit ye foyuı meydana çık· 
bebi Ja1 farkında ıiiriilüyordu mıftır . 
halbuki doktor Terman bu inancı 
yalanlamaktadır. 103 gaıında eolene11 

"Çonıklann ailede ... det ya- adam I 
ratacaldanna dair olu etki dtifUn. Amerlk•nm Lo1&111eloa tehrl• 
ce de yanbıtır. Bununla berabe!' de ~ olan ,uz üç J&flD· 
çocuk olunca botanmak iti hay!i daki Robert Thieme evlenmek il· 
ıüçl9flllektecltr • ., zeredir. Ve ha da omm ltapnclaa 

Doktor bunlan e&,ledikten IOD· ıeçen nikihlann on altıncqı ola• 
ra lran koca arumclald aeçhmiz· cakbr. Kendisiyle ıiriifen pse
liiin en bO,uk eebebini paraya Ye tecilere bakın ne diyor: 
bilbaua aile finanunm k6tii idare _ Bana arkadqhk yapma• i· 
edilmesine yüklemektedir. çin bir tane daha alacaiım; artı!c 

ikinci derecede ehemmiyetli ihtiyarlıyorum. Fabt ıuna iyi ku· 
1ebeplerde, HYklerde, eilencıa lak Yeriniz: Ben kendime haktll'
tarzlarmda, HYIİJİ ı&aterme yol- mak için eYlenmlyoruna. .• 
larmda, çocuk bakımı m ... letinde 
olan anlaımaalıldarchr. Saadet'i 
bir biçimde eYll olmak için bu 
ft kooa aramda ditiDce Ye ali· 
b birliii ~. prelr.tir. 

Difün qiinll karısını 
öldüren gü.fley 

grılııınlov .... ...,bai Praı 
phrinde Karel Vaerdis adlı biri 
düiün &ünü kanımı auda boidu· 
ğu için yakalanmq ve müebb9t 
bapte mabldim olmuıtur. Bu ada
mm zavallı losr •ırf nnsinlifin• 
mir.-çı olmak için aldıiı Ye katı· 
tea öldürclüiü iıbat edUmiftir. 

Mahkemede Yerilen ifacleler · 
den anlqıldıima ıöre otu bq 
y&1mda oları Vuerdiı kendiıinden 
birkaç J&f daba büyük, 8'Jl1İn Y., 

Thieme evliliklerinin ve dolan 
çocuklarmm kayıtlarını 1a7et man 
tan• bir doa,.a halinde tatm&IP 
tam. Bütiia kanlan hep alertılc 
bndiainden aJTılımttır. O bi~ 
biriaini bopm•mıı Ölduiu sih~ 
kar~larmdan hiç biriıi de kendi 
aindea bopn•amııtır. 

Bu adam Georıia viliyetinia 
Savannab tehrinde 18Mayıı1882 
de dotanlftur. Aılen Almandll'. 
18 Jatmcla iken ilk kanaı olan Hed 
vıı Hinde ile evlenmiftir. Kacba 
36 yqmdaydı. ıs ka.,.ımdan iJc;. 
ıi lnıiliz, ikili laveçli, biri ltal,an 
ötekileri de Alman ve Holanclalrr-
cb. l'ardarmm en çoiu lmmal 
saçlı ve eli ıözlü imiıler. Thieme 

..._A_,._ declilim, labici bir 
-.Her cleiil, IHr kitapbr •• 

na, kendi dilinde tö1le yandığım 
da dUJlllUI: 

"Barba Koeti hep.ini not et • 
mif. Mabkamdan kiımeye bi1' teY 
taylemiyeceiine dair Y&id aldık .. ===========:.ı nasıl kadmlardan hotlandıinu tir 

le •nlabyor: 

lr.plr, -- ciltli bir kitap ... 
~......_ ~ tertibi OJlll& 

war... itte tu bü,;ildtikte .. 

"- Biz nudaa öleceiiz ... Banu 
biliyorum ••• Bari, imkln ola da 
fu hazinenin yerini bıristiyanlara 
haber Yel'lelll, ıelaeler, sislice a· 
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"- Rahmetli kanlanmm bepei 
etine dolsun, tombul kadmlardı.. 
B~sün bile ıuka kadınlardan lüç 
hoılanm•m Bunlardan yabm lti
riıi kızıl saçlı idi ve bana kısıl uç
blara bir daha yan&f1D8mak ifh\ 
İJİ bir ders verdL 

Kanlarmun en .-.U UU.n 
W ard methur bit- aktristi \le '°" 
tanmmq lnailia aktriai Ward'~ 
ÜYeJ kardeti1dt Bu bpkı b.uıln· 
kü platin aarıımlara beıqerdi. Fa· 
kat onun l&rlfmlıtı boya deli~ 
tabii renkti. 

Eamer derili, kara aaçlı ltalyan 
karımı biçmmtaıM•. Adı Viktor
ya Gaıliemo olan bu tevsili bdm 
ıayet iyi bir ailedendi. Mükemmel 
bir tahıil ıörmüttii. Dünyada o
nun kadar İJİ bir ev bdmı tuav
Y11r edemiyorum.,, 

Tbieme 1911 yılında yetmit du 
kuz J&tmda olduiu halde on be
tinci kanıı ile evlenmiftir. Bu ka• 
cim, eski lnıiliz bqyekiJi J. Ram
.., Mac Donald'ın Jei•i Madam 
Emma FerlUIOn'du Ye 1913 Je 
Loıangelos' da ölmGftü. 

Yirmi iki yıllık bekir bayatı ... 
Yallı ihtiyarın canına tak ettifi i
çin yeniden evlenmei• bllntnn.
tır ! Kulakları ve ıözleri aatlam 
oldaiu aibi k•diii de laill elin';· 
tir. 
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(Nakil, tercüme ve iktibas lıakkı malıfuzd111.J 
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Hıdrrelleı günü! Gökün altm

Cfa bugün hiç bir §ehir bu kada.

cünbütlü bir kalabalıkla kaynaş· 

maz, hiç bir ıokak bu kadar bat

ka batka sesleri birbirine kanştı
ran böyle bir uğultu çıkarmaz . 

Ahalisi bu kadar kuzu kızartıp. 
helva piıirmez. 

Tevfik, tenbel tenbel yatakta 

Bu, Galatasaraylı üniformalı 

mavi gözlü, beyaz kirpikli, çill.i 
yüzlü ... 

Fincanlar tepsinin üstünde sal
landı, oynadı, Rakım seslendi: 

''Rabia, kahveyi dökeceksin.,, 

Ve Rabia kahveyi döktü. Pereg

rinı dizlerinin üstünde, cebinde~ 

çıkardığı kırmızı ipek mendille 

Rabianın kahve dökülen basma 
~öndü. Kağrthanede, yeıil çayır- entarısmı siliyor, Rakım tepsiyi 
larda şimdi öbek öbek toplan'!n k.t.pmıf, Dedeye götürüyor, Dede, 

halk arasında darbuka, zilli maşa hiç yerinden kımddanmamış ... Ve 
tef, zurna sesleri arasında kara 
göbeğini çalkalıyan çingene Per.

beyi yüşündü. Öğle yemeğinden 

aonra tekrar yatağa uzanıp ikind ~ 

ye kadar dinlenmeğe karar verdi. 

Ralianın hicabından taze yanak

ları gene eski nadide bir şarap gi
bi laal rengini alıvermitli. 

Tevfik mutfaktan çıktı. Çar 

dağa asılı portakal renginde ki.
O vakit ancak sokaktaki oyuncak- ğıt fenerleri, cebinden çıkardığı 
çdarın ortalığı velveleye veren bir kibritle, birer birer yaktı. 
kaynana zmltıları susar, kalaba-

lığın uğultusu hafiflerdi. O zaman 
kalkacak, kuzu kızartacak, pilav 

piprecekti, Vehbi Dede ile Pereg
riıri akıam yemeğine davetliydi. 

Cünet alçaldı, misafirler geldi 
Ra.bianın kolları sıvalı, etekleri 
heHnde mutfakta, T evfiğe yardım 

ediyordu. Misafirler bahçede, u
manın altında hasıra yerlqmiıler· 

di. Biter gelin gibi donanan ba
dem, erik ağaçlan çiçeklerini ka.
JllSI açıli uran mutfağa uçuruyor

la!', Dede ile Peregrini'nin likır

"Kuzu hazır, efendiler.,, 

Tepelerindeki mor, mavi gök

te tepsi kadar beyaz bir ay, onlar 

altında kuzu kızartmasını, pilavı, 

bir ayin ciddiyetiyle ağır ağır çiğ
niyorlar. 

Rakımın ağzı o kadar ıapırdı 

yordu ki... Rabiamn sinirleri y~-
mek sonuna kadar zor tahammijl 

etti, o herkesten evvel bitirdi, ta
bakları mutfağa taıımağa baıla

dJ. 

Rakım bir düz iye mutfağa ge-

liyor, Rabianm bulatığına yardım 
dıları, gülütleri ititiliyordu. 

etmek istiyor. Kızın dimağınro 
Rabia bu akpm ilk defa o ka-

gözü onu portakal renkli ı§ığında 
dar ahtkın olduğu bu adamlar ara-

kuzu eti kemirirken görüyor. Gök
unda kendini yabancı ve yalnız 

te tepsi kadar yuvarlak bir ay asılı 
buluyordu. Rabiaya, onlar, ken 

olduğu ilkbahar gecelerinde cüce
duinin henüz girdiği bir yolun 

liğin, ucubeliğin ne iti var? Rt-
karıı kötesini dönüp giden insan-
lar, biraz sonra göremiyeceği, işi 

tem~eceği geçiciler gibi geldl 
Onb.rla yıllann hasıl ettiği ark:ı

(Jqlık birdenbire kınlmq gibiydi 
Bu aktam gençlik ve tabiat kalbi 
nin kap11mı çalıyordu. Bahçeden 

uçan bir badem çiçeği yaprağı ya

najına yapıftı. 

:V edıbi Dede: 
"Ne dedin, Peregrini? Bizim 

muatki fen değil mi? Kim demiı?., 
diyordu. 

Sonra, Rabia, iki elin usulle vur-
'duiunu, Dedenin: "Esti nesimi 

ne\'\ bahar,, ıarktsını söylediğini 

iti\ti. 
"Bu naaıl bahar ıarkısı dostum? 

Cenaze martı gibi bir fey... Beni 
ditaJe, bu "Ven.edik,, de gondollar

da söylenir bir şarkı ... ,, 

Piyanistin sesi kıvrak, ıen blr 

ha•a söylüyor. Yalnız, o ıarkı de-

vzmı '!d~rken Rabia, biraz yalnız
lığın~ unutuyordu. 

Elinde kahve tepsisi, misafirle

re kahve çıkaran kızın, çakılların 

üHünde nalın tıkırtıaı Peregriniyi 
susturdu. Asmanın gölgesindeki. 
genç hayal Dedeye, Vasıfın: 

"On bet yatında kendime bir 

OJD&f arayım.,, mısramı tekrar et-

tirdi. 
"On bet yaımda bir oyna§, on 

beı yqmda bir OJ.D&l·•·H 

bia evvela somurttu, sonra tersle· 

di, en sonra kahve tepsisini eline 

verdi, Rakımı bahçeye itti. O, ko

vulmuı bir köpek gibi omuzları 

dütük, batı önde, gözü hüzün için
de yavaı yavaı hasırdakilere ilti

hak etti. 

Üç kiti birden geniı hasıra 

uzanmıf, batlan dirseklerinde, bir 
elleriyle cigara içiyorlar, Rakım • 
bir dizi dikili ortalannda oturu-
yo'f, burnunun deliklerinden mü-

temadiyen duman çıkarıyor. Koca

m:ın sarıklı, kocaman batı zaman 

zaman mutfağa dönüyor, sonn 

ağzından, burnundan dumanl:ır 

daha kalın, daha çabuk frrhyor. 

Peregriniye, cüce bu aktam mus

tarip bir dehanm hülyası gibi gö
ründü. O ıımarık kız, bu biçareyi 

neden bu akıam terslemiıti? 

Duvann arkasında, kom§u hah-
çelerinde, başka insanlar da yiyip 

içiyorlar. Bir erkek öksürüyor, 

bir çocuk ağlıyor, bir kadın geç 

kalan kocasını azarlıyor. Havad~ 

yeni ıulanmıt keskin bir toprak 

kokusu var. Her bahçe batıda su

lanır, böyle kokar, fakat bahar ak

şamları baıka kokular da vardır~ 

Zeytin yağlı kızartmalar, sarmı

saklı cacıklar, yasemin, hanımel

leri kokuları l 
(Devamı var) I 

Baba kat i ı i kız 
Adamcağızın kellesini 

sokak kapısına çivilemiş! 
Yugoslavyada olan bu feci cinayetin 

sebebi babanın, kızını sevdiği 
adama vermek istememesidir ... 

Belgrad'dan yazı!ıyor: 
Belgrad bugünlerde müthit bir 

cinayetin didikodusu:'<la çalkanı 

yor. Hadise pek fecidir. Bir kt t. 
babasını 5Jdürmüttür. Tafsilatı· 
nı bu yazıda okup.caksmız. 

:{. "' :rto 

Maria Jovitz mulfakta ocak 
batına geçmit elind,.,.k; et bıçağmı 
habire bilemeğe uğrafıyordu. B•.ı 
mutfak babasının Y agoslavyad~ 
Leskovatz şehrindeLi evindedir. 

Kapının dibin.:l~ potinlerini 
b~ğlamağa çalışan babası Nikob 

.Jovitz de kızının bT~ağı taılare 

kızgın kızgın sürmc!siiıi uzun uza• 
dıya gözetledikten sonra: 

- Kızım, elind~k· bıçak ustun 
kadar kesKinleıti. l!ununla birisi 
nin boğazını mı keseceksin, ne? 

Diye sordu. 

Bu sual üzerine ir:rzm aaık su· 
ratına bir ~aşkınlı•c Jadeıi geldi. 
Bıçağı avucuyla sil·li Keskinliğ1-

ni denemek için bııt parmağının 
iç tarafından deris!ni dikkatlic~ 
kesti; sonra da mcwaya dönerek 
bı?ğı kaldırıp bir ~bağın içine 
attı. 

- Hele, hele! ... Sana ne oldu 
böyle? Gittikçe çor.""k1aııyorsun ! 

- Melleh ollllalfu? Sen ban'l.. 
bir çocuk muamelen yapıyorsun. 

- Benim kızım değil misin? 
Ne söylersem yapmaia mecbur 
sun! .. 

- Fakat ben Da·,"libo Krivets~e 
varmıyacağım itte . Ben Bora Çvel 
kooviç'i seviyorum ... 

Yoksul bir çiftçi ~ken çalıta ça · 
hp. timdi.emlak v~ toprak sahibt, 
zengin bir adam ola,.. Nikola Jo
vitz kızının bu sözleı;ne kahkaha 
farla gülerek: 

- Fakat atkın bu :,le ne müna 
sebeti var ki? dedi, ehemmiyeti! 
olan ıey paradır! Damilo Krivet'iı.ı 

babasında hem de çok para var 
Genit topraklarım benim ta:lala 
ra bititik çiftliğini unutma ... Bun 
ların hepsi günün birinde Damilo
nun olacak. 

Bora Çvetkoviç d~uiğin adamm 
nesi var ki? Güzel hi! yüz, kandı· 

rıcı bir dil; bunlara karıılık da 
delik bir cep ve bo~ bir kafa!... 

Hiç zanneder misin k~ seni böyle 
züğürt bir kiıiye vereyim? Herif 
sanki bir dilenci!.. 

- Böyle söyleme!.. O dilenci 
değildir .. 

- Haydi dediğin gibi olsun, 
mesleği n~dir? Panayırlarda ve 

danslarda saz çala.nı.k para ka -
k d w•1 '? zanma egı mı ... 

-Evet, o iyi bir musıkitinastır; 
herkes söylüyor ve herkes onu se· . 
vıyor .. 

- Onu kimlerin st..vdiğini çok 
iyi biliyorum. Beni~ çok şükfü 
gözlerim var! Köyd'"• hangi men· 
debur kızlct.nn onun arkasından 

koımakta olduklarınt da görüyo • 
rum. 

- Kızım sana çirkin denemezse 
de, güzel de değilsin! Bu gerçeği 
nihayet anla.malısın. Senden ço:t 
daha gfü:el olan yarım düzine ka ı 
dar kız hep arkatından kofuyor 

Sokak kapuına zavallı 

lar da o gene senden vAzgeçmiyor; 
niçin? Haydi ben sana söyliye -
yim: Çünkü bende t1ara var. An· 
lıyor muJun? 

Jovitz yumruğuy!a masaya vu· 
runca tabağın içindt-ki keskin bı• 
~ak ZI,J>hyclrak tan~ıl'dadı. Mar
yanın yuzu kızardı yı naklarındao 
afağıya goz yaıla.·1 akmağa ha!· 
ladı: 

- Hayrr, doğni değil! O beni 
seviyor! 

- Haydi be! Sev~?, sevgi! Ap
tal gibi söz söylem~~ Şimdiye ka• 
dar kimbilir kaç k1Jmı inletmi~ 
olan bir adam sevg c'en ne anlar? 
Onunla evJenmeğe kdkıtman çı! 

gmlık olur! 

- Sen ne istersen ı öyle; ben o 
na varacağım, kimsF. de buna en" 
gel olamıyacak! Ar.ladın mı tim· 
di? 

Nikolanın gözle..; b~r müddet i· 
çin parlak bıçağın :j;;tünde durdu 
Sonra da kızına baktı 

- Hele evlenmP.ğe kalkıt da 
bak; ne olacağım gü.-ürsün!. 

Nikola batına tıı:.kasım geçir
dikten sonra kapıyl arkaaından 

vargücüyl~ vurara~ ~-ıkıp gitti .. 
Marya titriyen elini ilıçağa uzath 
ve tavuğu kesmeğe 1--aıladı. 

• 
Bıçak gerçekten çok keskinle§ 

mitti. 
O gün öğleden !m.ra Marya 

metrUk biı· değirm~ıule müzika• 
cisiyle buluttu. Bu:ııı onların da. 
ima buluıtukları yP-: J;, Babasuim 
söylediklerini Bor:lya anlatara~ 

dedi ki: 

- Eğer benimle e\' lenecek o -
lursan bize bet paralar venniye · 
cek, yeni bir vasi y<.tname yapa , 
cak. Bund&n daha kftüsü de va:
Bizi mahvetmek iç•n elinden ge 
len her şeyi yapmaktan geri kal -
mıyacak. Belki d~ açlıktan ölü · 
rüz. Haydi söyle bakalım: Bü • 
tün bunlara rağmen hali benimle 
evlenecek misin? 

- Dünyada hiç hi.r güçlük beni 
bundan vazgeçirem~7 ! 

- Ben de sensi ı ya§ıyamam ; 
K11a bir müddet için bile Hnin 

adanun başı çuıilenmiıti.. 
!4'8 ' büsbütün bana ait ~imanı iıta~. 

rum. Sonra ölsem 1:.;.:ıe ganı ç 
mem!.. 

4 ..,. • 

Ertesi sabah N;kola ZovitS'hl 
evinin önünden ilk ,eçen ~ 
Jw• J .. , ı.. ..... , ~ L ... 1.• . ... ~ .. :ır~ 
tan ağzı açık kaldı . Sonra dı. . 

ğırdı. Batkalan drt kop~ _!:~ 
diler. Hepsi de kapıya debfP" 
baktılar. 

Kapıya; ensesinc'en keti~ 
olan Nikolanın ba,ı ç~vile~:. 
Zavallının yüzünün çizgilers 
1ülmü§, .ıözleri c'lmlqmıt ve~ 
fa tasının derisi ya'!"'llannıı~tl-~ 

Polis çağırıldı. l~eriye gır 
evde kızla muzikacı bulundu· 

Delikanlı ile geaıç kız .hiç ;:. 
p.§kınlık eaeri göstermedı~ 
lis ne olduğunu sonmca, ~ . "fi 

için bir isk~mle gosterdıler so-· 
kendisine p.rap ikrau1 ettiler. U· 

ra da sanki hot bir h•kiyenin ~ 
nakapsını yapıyoraamııf gi~difi 
lenmeleriııe mu\•af akat etıP • ,, 
için Nikolayı keskin et bıçaiif· 
öldürmüt olduklarm. anlattılıat:.,~ 

· · k•P•1 
Peki amma, başı nıçın ,otJ· 

mıhlamıılardı? 01dürdükten ~if 
' . k f d 1 'feV ra nıçın açmamı§ a.- ı ,,vd' 

edilmek için ne diye böyle 
beklemitlerdi? ı-· 

Bakın Marya bütün bu ıorl" 
ra nasıl kartılık ve·iyor: .. 

111 
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·d blll r duk. Nereye giderJe" gı e ~ . 
kamıza yapı§IP bi!.i .)akahY~. 
)arını da biliyorduk. Fakat dJ1'· 

. oloı• 
mıyoruz ve pı.Jman aa ,,- · 
Onu öldürdük; evlitlarının • 

detlerini mahvetm""!ğ~ kal~ il 
na ve babalara bir ebet o d!lrf,. . ·ı~ ~ 
zere kafasını kapıya çıv• tte tai~ 

Lakin köylüler bu cina~~Jd.ıİ"• 
bir adalet ve hak g3re~e ~d' 
den Bora ile Maryayı hnÇ -°"" 
kalkıttılar. Polis buntar_ı_1};,d" 
elinden güçlükle Jcurrerar-
tıkmıştır. l•rfll 1• 

Leskovatz' de h ~~_!,es bun _,,. 
dama mahkum olac.ıklarıııJ 
netmektedir. 

1 
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Rasing - Arsenal 
berabere kaldılar 
giliz takımı, Fransız takımınınJ 

karşısında beklenen 
uvaffakıyeti gösteremedi 

~ur lntiliz profeayonel ~ı leri bakim bir oyun çıbrabilmitler 
An.nal ile Franıızlann e-:ı iae de , ikinci d~e bu bakimi
~lerinden Racinı her ae- yeti idame ettiremmıitler ye batta 

~llltı1.•1ekenin yıl dönümünde h". maçın aonlarma doiru Raciq'm 
-"hayra tah.iı edilmek üz daha alır hubiı ıiirülmüt. lnıiliz 

• müaabaka yaparlar. mutat ıiıtemleri olan açık paslarla 
-rvı~ı-hveneki maçlarını da ıe· oyuna bqlamıılar ve açıklan va• 
~_.. slnü Pariıte yspmıılardı" ııtuiyle Franıalan ııkqbrmıflar

dillere destan olan Arae dır. Bu tehlikeli akınlardan birin~ 
de güzel ıol ppmlflarcbr. 

Ortadan ima paslar ile ile1'1~ 
yen Framızlar Ue çok ıeçmedn 
müaavab temin etmifler •• birine; 
devre berabere bİtmİftir. 

ikinci devrede OJUD &JDİ teki: 

... "/~ ~' 
~~ ,,.. 

do devam ederken Anenalm met. 
ke~ muhacimi Drake sal açıktan 
handan aldıp topa Tile bir tiitle 
atlara takmqtır. Bu tOt o kadar 
ıiJdetll Ye ant obmqtur ki, kaleci 
de müdafaada kale içine ditmilt' 
tiir. Bu pi &zerine Racq m&ıt
ntı temin ~in bUyilk bir enerjin~ 
~11•ml\la ~laaut, V4' OJWlUJl ffn 
1iima CIOPa ıs metrv asaldan çe
kilen im firiln1den Franaalar da 
bir ıol yapınca ltad alJottan ini• 
mittir. 

Bundan IODI'& Framnlar bu 
ıolün Yenliii itimat Ue çok atef~i 
oyııamaia bqlamqlar İM de Ane 
nal midafauı bamm akmlarmı 
kemıit ve bu mühim maç ta bütGu 
tahminlerin hilafına 2-2 berabe
re bitmiıtir. 

Ladoumegue 
Bir sokak koşusu 

yaptı 

Ladoumieque plat\e kopui.ı 

fa.t balam•JJDC& nihayet takdir
k&rlanna kmdini p.termek için 
bir IOkak ..... ,....... ' 

On binlene kiti eokaklara d&
külerek Franm fedenqcımman 
h..,ım ulnJUl Ye din.yaıun ba 
en iyi kOfUClllUDU candan aDatJa. 
IDlflardll'. 

Ladmnek, Convo.tcle' den Dort_, 
Maillot'ya kadar ••n meaafera 
OD cfaldJrada bitirmiftir. 

Kotadan IODr& MJİrciler Lod 
oemaque'7' ommlanna alarak 
........... p ...... 

Voleybol faali
yeti ne halde ? 

BugDn Beyotlu llalk 
evinde heyecanlı 
karşılaımalar var 

Beyoilu HaHreYinde 25 takı • 
mm ittirakile yapdan voleybol tat 
DUYUi eD heyec•nlı elenelim p 
-~· --~·ır· 

Bu yönlerde f&lllPİJon olmuı 
en çok umulan takım Mühendi9 
okuludur. Bu okul aenelerce Be· 
fİkt&f, Galatuaray F enerbabçe na 
mma turnuvada ıiımit ve hep1i• 
de fUDPİJODhıia allDlfbr. Bam 
da ikiye aynlımflar, bir k-. F .. 
neıbabçe bir lmmı da Galata• • 
ray namına OJIU1U&k ba ezeli 
rakipleri her 8POI" tabe.inde olda

iu ıibi kartı karııya ıetinnftler
dir. 8QIÜD JUnlmauaun m iJi TO

Jeybolculan diye udan Am, lb 
ralaim, Smi M4ilıendia mektebi • 
niıa Jetifdinlili luımetli ıeaçler-
dir. 

Mühenclit mektebi ba tmaa -
Ta.ya: 

Nllat, Orhan, Sadık, Siyami, 
Ratit, Saimclen miitefekkil bir ta

kım Ue ittirak etmektedir. Mlhen 
dis olmlanclan eoma b&,iiWer ele 
Galataearaya aelmektedir. 

Gesea .... ortalanMa r ı• 
10D olan ~oll• IPDlllla da ba 
kategoride-tehlikeli hir takiptir. 
Hıl11wi.talrmw .. • 
iyi ........ ir. 

Küçüld•de iH fimclit• Teo
manm fUllPiJonluiu bekleamek· 
teclir .. 

Yum BeJolla Halkeri ealo • 
nuncla karplapak taknnlar pa
lardır: 

Oçüncti muftaa Halknle Da
l'Üftafaka, Robert Kolejle Galata· 
aaray B, Jaclramki ile Mtiaendil 
San'at okuliyle GalatMuay A. 
T eomanla Altmordu. ikinci ımif-
tan Galatuarayla l>arüwafaka, 
Daialık klübile Barkolaba, birin
ci umftan da Mübencli• ile Beyoj 
lu Spor (eaki Pera) ldlbll. 

(B) takımları 
maçlan 

D11D yapılan birind kime (B) ta • 
lamları maçlannda alman netleeler 
flllllarclır: 

Galatasaray - Silleymanlye (B) ta
knalan maçı TaJudm etadyo•nda ya 
pılmıftır. Ba meftim Uk maçlanmn 
ilk oymana yapan Galataara7, Sil • 
leymanlyeye kaqı genç bir kadro 
ile ÇIDlftlr. Zayıf bir takımla OJU
mafa mecbur olan Stlleymanly•'1 - O 
mafl6p olma§tm. 

(8) takımlan maçlarmdaa BJtp • 
Gtlaet oyna da Tablıa atad10•n • 
da OJ'D&nllllftlr. 

Zaman aman dalla laWm OJJU1U 
Byttp takımı Gtlaet takımım 2 - O mai 
ltp etmlftlr. 
Şeref etadmda yapılan (B) takımla· 

n ilk mapnda ı.tanbal8por tümu 
Topbpı takımım 5 - 1 mal16p etti. 

Vefa • Anadola takmlan ~ da 
bqtan'bap Vefanm flettlnlQll altmda 
~ Yaı-ar altmda hin brp '1 a-
11 yapan Vefahlar galip pldOer. 
Kadık6y sahumda yapılan maçlar

da da, Beykoz güzel bir oyandan •n· 
ra Rllll'I 3 - O yenmlftlr. 

Betlktaf <B) takımı da, çok istin 
1llr 0111J1 ~ıkaran Pener (B) takımı 

-..... ı - • Didlldıl-... ....... 

''*"'""' . lzmlt ldlrek rekonuuı karara Galataaaraı/ln kıgınetU iri~ 
Soldan ltlbtınn: Bekir. Cmtt&. Bolllt. Bmt:d. 

KOrekçllerımızın muvaff aklyetl 
., .. 4z:Z- ~ ,,_,, ,_ ~ - =--

lstanbul - Izmit 
rekorunu 

Galatasaray kürekçl
ıerı nasıl kırdılar? 

Cnaharlye& bayramında Galatua • 
ra7 klrekpterl laıaabal • lmalt meu.-
feal dahilinde ller .... yaptddan re-
kor teertlbelerbd, • ... l'ederaayo 
DD kabal ewtl kJWk bir dlrtltl tek
ae IJe teertlbe etUler. Budu ..mt: 
1-1925 &enberi t.18 ecın.. rekora 

kırmak. 
2 - Yeni bhl etlD• ft btltln dtla 

yada kaltaaıı..a ,..ı tllnekll" •• • 
telwTlk otarüb ~ tebelerba 
Bola& nlanllda dalll kallambum sor 
oldalana 817U,...ıen (il) ..Ullk la 
... ı - ı..tt .., ........ ...rfa 
kl7etle bqarmak .. .,. elcl111aa• 
l'-tererelr tepla .,.. wrm& 
Galatuara~ ........... ..,... • 

dilde t1• .. '7le ~ elm11f)ar 
wpdtye kadar (D) -ttan aplıya 
dlflrlll .. .,... .. '*.,. (10) aat 
.... çok 1711* atlet .......... 
•11ftffak eldülan sllıl .. •-'• 
dalllllnde • ufak bir lmQa 1111e .._ 
ru blmadaıa latubal .............. 

Ba aefen fftlrlk .._ tüm ... ............ -.... -- ..... 
........... ... ........ fl71e .... ....,..., 

-.....Olk yabembıln mevsh& 1 -

hemen harekete geçerek yeni yaptır • 
dılımız ft ~ saydıl'nnm ft 81Ydlll • 
mil Bay Namık lsmallln ismini ke7 • 
dalman 1U'll tekaedyle laanb& .._ 
tik. 

Gece nlall Jatmuran fulablr • • 
hllde daran klçlk kayıklan batınlllf
tı. Bebeldea tam eaat yediyi yfnal ... 
~ hareket ettik. 

Dilmende Bmba, 1 namaracla Bekir. 
1 de CeaA 1 te Haltt, ' te Bmcet. 
baln1170rd& 

Ba.,. balathl "hafif ,..,_mla, de
m 8akfa, nlar orkOL Pıtanm nerır 
..... ldlll ol1119r. Yolda 1IUr JW • 
len wlradrlmm I~ lüdmleabıe 9,11 
de ftl'dlk. •• rekor da lnuaüa 
tat.ld11fanclan Knbl..mclea ... 
hareket ettik. 

81111.r orb9 o1dalafa tıtuna O. 
rllem..me .... ola1'0nla. Ha7~ 
.. da)r'm'UlllUll lçlad• l8PI'* ır 
tarı Jloda banim pvlnlL 

PaerbahçeJl geçtlktea 80IU'A ....._ 

•• .. .ıı bdar apktan slcll7ons. 
Botum Tahra• letlbmeU.de. A • 
dalan arbmsda hırabrak Taslnlr .. 
ma dolra Derll10raz. Yaftf yaftf 
lataabala •• lpretlfti olan ..._ • 

ldtınbul • lzınll Hrei Nlerlnln Mil f1f ıollan taltlp eürM ,,,.,,,uı,. 
,,,,.,.,._ iaıila 

çlndeld mtllüın faaU7etlerlndea birini 
de, eenelerdenberi bir an'ane teldlne 
glrmJf olu latanbal • bmlt •akaft 
met seferi tefkl1 eder. 

1925 ... ealade IDde1aU arbclqlan
mm tarafmdan atılan ilk adım, euıa • 
lıarlyetlmlzln onneu yılmda Ddnd 
defa olarak tekrar edllmlf. a.n ee 
ae de l~di defa olarak pae 29 bl
rlndtetrinde tekrar edllmlftlr. 

Ba uaa Mferba iç eebebl ftl'clır: 
1 - l:mlte slderek loymetU bahri • 

yelllerlmlsln bayrumu nıtalamak. 
2 - Kıdemli arbdqlarmmn an'
u-.ı lıer aeae tekrar etmek. 

3 - Oa aeaetlenberl lmdam&llllf .. 
laa •bir aatllk nk01'11 lararak,... 
al bir rekor ı.18 et.ek. 

Bu eene de kmltte aynı tarihte 'ba
Jamak için rr blrlndtefrln eamar -
teal peesl aat ikide lıareket edecek
tik. l'akat ha'f'alllll o ili• bosmuı 
lserbae bir ıh dalla bekleme -
J1 dolra haldü. kten dlrt -
ilk tekneler pek narin olduklarından 
laaftllm bbu dlnmeslıd beklemek için 

~ Gece aat oa birde 
lmltlbe litlllmlz Taklt her 197 
lıuırdı. Fakat haft bir etin enelkla
den daha sert ft çok yaimarlayda. 
RUll'lddanma tamam oldafa Wde 
haftlllll •lsalt oı .. muı Wslerl ala 
koya10rda. 

Saat 12 de latlrahat etmek için bat
tanl,elerlmile bllrllalp nan.ak iste 
dik. l'akat tam o bela ydmar o ka • 
dar flddetleacU ki lıe•l•fz tekrar u · 
yandık. Dandan llODra da uyumak fm. 
klaı olmadı. Sa•1aa dofra yaimar 
11afH11t11. Ba famJaden t.uı.,da .... 

reler de afakta kayholda. Yola& ara
ma famla ftr17or w dlnlealJora. 
Ba fuı'lalann en fu1uı bet d•Jdka il 
rf17or. Nlha7e& Tmbanana diadD 
'f9 70ln aplı yakan JUm olaa Yel
keabyayı slrlyoru. 

Bir ltaçak aat •ara Dk lıedeflmla 
'tal'&calm. Oa eeae enet imaya • • 
dar ,. ..... nkoııa P.cU• kmlıtmr 
a bptaa bber Terdi. 

Beplmls aevlab'oru n klnk1C'e 
dalıa fula lmneıte uılıJoru. 
Danc:adayıs. 25 •W flmcUdea arka

•mda blraktık. Danc:a lekelealnde bl
d to"1I ,... ...... Bay 1Akl kaqlla -
dı. GWerdfll mlsaflrpenerlltl .... 
tamayız. Burada bur mecbarl sebep .. 
terden dolayı Od mt bl•ata mec • 
IMlr olduk. Danc:adaa hareket ettllf • 
mlzden biraz eoara ortahk da karar • 
dı ·ve gtlndofanadan bflf hafif rtlz. 
........... eh. Arama,..,_. J'&lı7or. Salalldea 
uak sfttlllals için tek tik ... drl. 
10ra. Derlnee 8nlerindeylz. latan1nd
daa Derblee (49) mil. lzmite daha '1 
.ti lfbi u bir mesafemil kaldı. 

GltcQI aerl10rn. tzmlt ft Gllelk 
lıer Ddsl de pml pml J&DJ70r. 

Ktlreklere daha lmneOe udıyoru. 
Saat tam 10,30 da İzmit lskelealne ya. 
naştık. 

Saat on biri ~tarken lü de fda • 
mızdan çıktık. Bpeyee 10raı. ..... 
Faiat yeni bir rekor tesis et.it eN11-
famaz için de çok anlDlyorclü. 

Da seferi llqarmakla 1aea r..ı lılr 
rekor, hem klbik teknelerin her h• • 
nsta eski spor teknelerlmbe kat kal 
faik oldafana ispat etmlt olduk. ....... 
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Am~ıröll<C§ly 

Kılıbık kocalar I · 
a ırıla 

irüıırk ko~n 
Yolda yürürken, kadınların ba

tına sık &?k 1:elen h ilerden birine 
uğradım: Birdenbire jartiyerim 
koptu! 

Dı,ırdum. Hemen oracıkta, aya
ğımı dayıyacak bir yer aradım ve 
buldum: Sokağa bir bodrum pen. 
ceresi açılıyordu. Onun parmaklık 
]arının ufki kısmına ha.atım ve işi
mi görmeğe baıladım. 

Fakat, bu vaziyette, odanın içi 
de görülüyor ve konuşulanlar iti -
tiliyordu. 

Val<it geceydi. V&k'anın batka 
tehirde değil de latanbulda geçti
ğini aöylemek, soknğın karanlık 
olduğunu anlatmak icin kafidir sa 
nırım .. Halbuki, bodrum odasın -
Öa lamba yanıyordu. lçcrdekiler 
benim mevcudiyetimi farkedemi· 
yor:ar, ben, onlan görüyorum. 

Bunlar, bir takım aşçılar, hiz • 
metçilerdi ... 

Yüksek sosyete mensuplarının 
ken1i aralarında çayları, baloları 
ıece toplantıları olur da uıak kıa
mının olmaz mı? Olur elbette! Ni
tekim, bunlar da bozuk gramofon
la bir Türkçe tango çalıyorlardı 
Sonradan kapıcının karısı olduğu
nu öğrendiğim, beya2 namaz bez· 
li, s:yah yeldirmeli ve §rpıtık ter
JiMi bir kadınla civardaki dükkan 
da kömürcülük eden poturlu ve 
zrpkalı bir laz uşağı rumba oym
yorlardı. 

Ötc::iler, yani Bolulu aıçıhatı, 
pros~elalı hizmett:i ve diğer evle
rin dnv tli a;çıla.rı, ellerini,· ala

hırJ<n oyunlarda olduğu gibi ~ak
latıyorlnr ve bir ağızdan haykırı· 
yorlarc!ı: 

- f!ı.ır.:ıbada rumba rumba ... 
Jart:,·erimi tamir etmeme rağ

men ilerlemcdim. Seyirde devam 
ettim. 

Bir aralık bu saz ve dans alemi 
dindi. Dedikodu başladı. 

A~,çıbnıı: 

1 - Gasım ağa ... - diye diğer a~ 
çıya döndü. - Hamintoyu yapan 

,Ya '-11z biz değilmişiz meğer ... 
dedi. 

P l'Ottelalı hizmetçi: 
r -Ya ... Sahi, ıahi ... İpek men
. Clillerin çalrnma11 benden bilini -
. yordu ... Şimdi asıl hırsız meydana 
çıktı ... 

Kaptcı kadın bir taraftan dana 
ıebebile yüzüne · basan ateıi yel -
dirmesini eteğUe yelpazelerken, 
öte yandan da: 

- Kimmif, kimmİ§? • diye 
sordu. 

- Kim olacak ku? Bizim Bey .. 
Difer aş.çrbaşi: 
- Dime ülen... Bizimki irü§ -

\'et ah.r ... Sizinki de yolu sapıttı 
mı yo;:>ksam ? ... 

Birinci atçı: 
.._ Yok, yok ... Beyefendümün 

vazifesi irüıvet alınır gibi değil. .. 
Uygunauz ... 

- E, peki, garıthrdığın herze 
ne:lür kü? 

- Hamintoya baıka taraf rn 
dar; işliye ... 

- Nidiyo ki? 
Proıtelalı devam etti: 
- Durun ben anlatayım .. 
Ve çıtır çıtır, lstanbul ıiveail~ 

4n}attı: 

••• 
Bizim Bey, çok kılıbıktır, bili

yonunm... Bütün kazancını geti
rir, Hanımefendiye teslim eder ... 
&mmefendi de, ona, metelik me· 

telik üstüne hesaplıyarak paruını 
verir. 

•oaa111m12J" 3a ınımım ___ _ 
8 kurut otuz para tramvay. 20 

buçuk yenice, sabah gazetelerini 
dairede okunun der. 5 kuruş Ha
ber gazetesi ... 

- Öteki ak§am gazetelerini 
almak istiyorum !. 

Bu sabah yeraltındaki su yollarını kontrol 
ederken, boğulmuş bir cesed gördüm .. ve polis 
hafiyesi Tomsonu tanımakta gecikmedim· 

Bana gelince .. hüviyetimi saklamıya mecburdul111 - Yok! Bütün gazetelerin ha· 
vadisleri ziyadeeile Haberde var 
Haberi okumak kafi... 

Sonra, 8 kurut otuz para da 
geri dönmek için tramvay ... 

ltte bütün gündelik bundan iba 
ret ... 

Biliyorıunuz ki, bi%im evin ye
mekleri fevkaladedir!... Hem harç 
lar en birinci, sağ yağ Halep yağı, 
zeytinyağı yüzde bir çeyrek uit
li, et kıvırcığın en ala cinsi ... Öte
ki mnlzeme de ona göre ... Biliyor· 
sunuz: A§Çı ba§ımızda birinci de
recede ustadır .. 

Bolulu axıbaşı, muhaverenin 
bu noktasında, ayağa kalkıp bir 
reverans yaptı; nazikane 1rülüm
aiyerek: 

- Gomplimen yapıyon ha -
yan! - dedi. 

- A ... Estağfurullah .. Vallahi 
hakilmt .. 

Hazirun bunu komik bularak 
gülümsediler ... 

Proptelalı hizmetçi devam etti: 

.:.._ Mutfakta şafıyorduk: Bey, 
bu kaclar ubur değildi, ne oldu? 

Akşamları, Hanımefendi, o -
na: 

- Haydi tontonum! Biraz da
ha yemek ye! • diyor. Bak. ma 
§allah, öğleyin ne kadar iştahan 
açık. 

Bey, cevap veriyor: 

- Hayır ... Gece yemeği sıh -
hate mU2urmuş ... Hazmedemiyo -
rum ... Öğle yemeğini fazla yiyo
rum ya... Kafi. 

Cim büfenin arkasındaki oda-
nın kapıamı araladı .• içeriye bak
tı •. Kimseyi göremedi. 

Kendi kendine güldü: 
- Kimseye görüruneden çı -

kıp gitmi9 .. Ona ben (Şeytanını 
oğlu) derim de ki~e inanmaz. 

Büfede duran patron yava9Ça 
batını çevirerek Cima sordu: 

- Kimi arıyorsunuz? 
--Beklediğim bir kadın biraz 

önce buraya girmİ§tİ. 
Patron gülerek: 
- Aradığınız kadm, siz uyuk

larken gitti .. 
Deyince Cim utandı .. Hesabını 

görerek Vinter Gardenden çıktı. 
Cim caddeden yürürken yum

ruğunu vurarak söyleniyordu: 
- Ben bu gece ustanın izini 

kaybetmemeliydim. Acaba sahi -
den uyukladım mı? Uyukladımsa 
bile, bu hiç de ~ılacak bir hadi
se değil. Bir haftadan beri gece -
leri ancak üçer saat uyku uyuyo
rum. Vücudüm yorgun.. Ate~te 

pişmit bir havuç gibi, tepemden 
duman çıkıyor. Göz kapaklarımın 
üatünde hirer göla-e agırlığı hi»e-" 
diyorum. I.ırarlı itleri d 
çıkarmak ~olay değil. Tomş0nla 

beraber çalıtmış olmasam, bu mes 
lekte bir gün bile kalmazdrm ... 
O, mesleğinde o kadar usta ki, gö
zünün önünde kayboluyor da gö-

T omsonun yazıhanesine gelmişti. J 
Kaçakçıların tayyarC$İ dokuzda 
kalkacaktı. Dokuza kadar müdü • 
riyette tertibat alacaklardı. 

Tomson bir gün önce Cime bir 
kaç defa ıu cümleyi tekrarlamqtı: 

"- Yarın sabah altı buçukta 
bulutacağımızı unutma!,, 

Saat yedi buçuk olduğu halde 
Mister Tomson hali. yazıhanesine 
gelmemi§ti. 

Cim telefonla Tomsonu aradı: 
- Lutfen kendisini beklediği

mi aöyler misiniz! 
Telefonla konuıan uıak fU ce

vabı venniıti: 
-Mister Tomson bu gece eve 

gelmedi. 
Cim telefonu kapadı .. Kapıda 

duran nöbetçi polisine sordu: 
- T omson buradaki yatak oda 

sında mı uyuyor? 
- Hayır .. Ustad bu geceyi bu

rada geçirmedi. 
Evinde de yok .. Nerede yata -

bilir? 

- Belki bir yerde yatmıttır. 

- Saat yedide burada buluıa-
caktık. Ne kadar mühim bir İf i
çin beklediğimi biliyor musun? 

Nöbetçi dudağım bükerek ka
pının önünde dol&Jmağa batladı. 

Cim, Mister T omsonun evin -
den ve yazıhanesindeki yatağın
dan ba§ka bir yerde yatamıyacaremiyonnn. 
ğmı biliyordu. Acaba dün gece Cim o geceyi evinde geçirmek 
Vinter Gardenden çıktıktan sonra 

üzere bir otomobile atlamı§tr. Sa-
nereye gitmişti? 

bahleyin erkenden Tomsonla bu-
luıacaklar ve limanda tayyare ile Cim tela§ içinde kıvranıyordu. 
Mekıikaya içki kaçakçılığı yapan Saatler ilerledikçe kaçakçıla -

Fazla amma, ne' derece fazla... rın yola çıkmaları zamanı yakla-
s S f bir çeteyi yakalamağa gidecekler· 
ormayın... e ertasına altı tane t ıyordu. 

kotletpane, dört tane patlıcan dol- di. Cim, ustası olmadan, limana 
maaı, dokuz tane ya.saı kadayifi • gidip kaçakçılarla karıılaşamaz -
koyduruyor. Alıp gidiyor. Aktam Esrarengiz bir dı. 
üzeri, sahanlar bomboı... mektup Ve bir - Kaçakçılar beni bir kaşık 

Bizim Bey, bildiğimiz, öted;n telefon konuşması sudaboğarlar.OnlarlaancakTom 
beri boğazsızdı. Ne oldu? Acaba Cim ertesi sabah saat yedide son boğu§abilir. 
solucanı mı var diye bayla merak ıııııııııııııııı.ııııııııaıııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

ediyorduk. onu iyi tanıyor. Bey, gafletle, o - fis olduğunu evinize davet edilen 
.y. .y. * nunkinin hiyanetini de bir ateşle daire arkadatları bilirler. Onun 

sofrada hikiye etti. 
Meğer, bny dediği aşçı ımış. 

Hazret, bu ıöz üzerine de, ıtkır
lak biçimi giydiği fapkayı, benim 
en~eden tarauut ettiğim kelini 
önde oturanlara göstermiyecek 
derecede batında oynattı. Böyle
ce alafranga bir teşekkürle mu -
kabele etti. 

Kapıcı kadın sordu: 
- Peki amma, Hanımefendi, 

parayı metelik metelik veriyor da 
yemeği istediği kadar almasını 
çok görmüyor mu? 

- Yok, hayır ... T ontonunun ıit 
manlamasınr, göbek salmasını iı· 
ter ... Onun derdi, elinde parası 

olmasın, bir yere kaçamak yapa-
masın ... 

Ve, sonra, hikayesini anlatmak 
ta devam etti: 

- Bey, lcendi ıadaka.tini iıbat 
için dairedeki arkad&§larınm ka • 
nlarını nasıl aldattıklarını Hanı .. 
mefendiye anlatmak istemif. BiT 
Güzide hanım var. Bizim bayan 

Ertesi gün, Hannnefendi, Güzi. 
de Hanımı telefonla eve çağırdı: 

- Kardeıim ! • dedi. • Kocan, 
delik çorapla evden çıkıp yine de
lik çorapla dönerek hiç bir kadın 
la münasebeti olmadığını ıana is

için, lokantadan yemek yiyecek • 
lerine Beyin getirdiği sefertasına 

abene olmuıtur ... Bey de, böylece 
biriktirdiği patalanm huvardalığa 

sarfediyonnl.:1§ ... Hatta, ipek men· 
dillerini bile dairede mezata çıka· 

"k be' 1 ba.t ediyormuş. Halbuki, bizimki rıyormuş ve sana ay ttım .,, 
anlath: Meğer, dairede sağlam diyormuı. 
çorap giyer, sevgilisine gidermiş. Kendimi tutamadım bayanlar, 
Eve dönerken yine eskisini ayağı· baylar: 
na geçirirmiş ... Sen bu kadar basit - Hik ... Hik, hik, hik ! - diye 
bir hileyi. yutuyor musun? Karı gülmeğe başladım ... 
koca hayatında böyle bir kurnaz- Bunun üzerine, Hanım hid -

hk olduğunu vaktile (Va - Nu)nun detle: 
hikayelerinde okumamış mıydın? r - Kahve tepsisini masanın üs-

Güz1de de bunun üzerine bizim tüne bırak ... Dııarı çık! - dedi. 
kinin sırrını ortaya vurdu: 

- Kardeıim f Biz kadınlar, 
itte daima böyle kocalarımızın es
rarını haber vererek biribirimİ7.e 
yardım etmeliyiz. Senin kocan da 
ne yapıyormuş, biliyor musun? 

- Hiç birıey yapamaz. Çünkü 
ona parayı sayılı veriyorum ... 

- O, yine para buluyor ... Bak, 
nasıl? ... Sizin yemeklerin pek ne· 

Hikayenin arl<asını dinleme -
dim. Fakat o günden sonra, Be -
yefendinin sefertasına az yemek 
koyuyoruz! 

. Ben de, gülmek tehlikesine ma
ruz kaldığım için, hikayenin ar -
kasını dinliyemedim. Pencer~den 
uznklaşmnğa mecbur oldum! 

Yazan : Hatice SUreyya 

Diyordu. 
1 

T omson hala meydanda yok· 
Bu sırada telefonun zili çalın&' 

ğa baıladı. 
Cim sevinerek telefonun bşır 

na koştu: 
- Muhakkak odur .• Benıın Jce1' 

disini beklediğimi bildiği için, be< 
men limana gelmekliğimi e:ıııre • 
decek ••• 

Telef onda aert bir ses, toıı;. • 
ol' 

sonu arıyordu. Cim cevap ver. : 
- Kendisi burada değil. 1'~ 

siniz? 
- Burası Nevyork Tay111İt ;;; '1: 

zetesi istihbarat §elliği. Ki:ııı 
le konuıuyonım? 

- T omsonun muavini Ciııl .. t 
H S

. . . . dj,tt 
- a.. ız mısınız, .ıu eefe 

Cim? T omson bu geceyi net 
geçirdi .• Biliyor musunuz? 

- Hayır .. Niçin aordunus1 r 
- Bunu anlamak istenıeı sıı 

ıini2:? 

- Sabahtanberi ben de~ 
anlıyamadığan için mera:krJl>0 1'
çatlıyorum. Yoksa mühim bir•~. 
a mı vardı? Tomson geceyi sıı ,, 
laka muhbirlerinizden birile I' 
çirdi! i1l' 

. - Hayır cannn ••• Bu sabah tJ.• 
zasl'Z bir mektup aldık. Merale f ,. 
tik. Şüphesiz ki inanmadık ... f)>• 

kat, bir kere arıyalmı da afl'1 
0 

manda kendişini de bu mektUP~ 
haberdar edelim diY.erek telef 
açtık. •• 

Cim aşaladı: , 
- Aman §U mektubu o1(u11l 

nuz da dinliyeyim... 1' ı'il 
Gazete muhabiri mektubıl 1 

nen okudu: ~· 
"-Size çok feci bir ıkaZ" il' 

beri verdiğimden dolayı çolc: 1cİ 
teeuirim. Bu sabah yerııltın l ~ ,, 
knaalizaayon yollı:ırmı kont~ ııı 
derken, sulann içinde bo~;~t· 
bir cesed gördüm. Yüzüne dı fft' 
le baktnn ve meşhur polis ha 

1 ge 
ıi T omson olduğunu tanmı•ktş di 
cikınedim. Suların tazyiki, .c:~ıı· 
mecradan çıkarmama ma~~ ııtı• 
Şüphe altında kalmamak ıç111~, 
viyetimi aaklamağa ınecbu. Ji1'' 
Ben de kendisini sevenlerle bıt • • 

d · • ·tut•' te, kazaze enın matemını 
ğım!,, 

1
• 

Cim kulaklarına inanarııl)'0 

du: . . do5' 
- Bu bir haydut hilesıdır, 

~m! ·dO~ 
Diye bağırdı .. Sonra hır e 

dalini tophyarak sordu: . )<of " 
- Bu haberi gazetenıze 

dunuz mu? . ~şt' 
- Mektubu aldığanız ı tJ1lİf" 

maalesef gazetemiz intitıır e ,ııit' 
ti. Biz de imınmadık. fak•t, ~ 
telatınızdan ve Mister jor:t:.,,,.ıı 
henüz meydanda olmayışın bit t11' 
lryoruz ki, zavallı dostumu~ ·ıdıı'l 
zağa düşürülmüştür. Şimdı 11.rı" 
bir basışla hadiseyi okuyucu • 
mıza haber vereceğiz. 13ı;et" 

- Felaket azizim, f~ betı 
Bu mektubu neşredersenıı, 

mahvolurum. ""') 
(Deoarrıı 



" 

~ 

~Y~etn pim; 
lb:-. • bır lokantaya te.-sadüfen 
~ıp bır ·ı· '-il P• ıç y~İf lİ. Gı.non he-
~~laaını getirdiği zaman hay· 

löylendi: 

~~Yarrırı Piliç !'etmit kurut ha! 
~ d dar lnyınetli bir pılici kes· 

e çılgınlık! 

lnadcı borçlu 
Bakkal çırağı - Uıtam para 

almak için beni gönderdt Ve pa

rayı almadan dükkana ıelme, de
di . . 

Borçlu- Şu halde diıene, dük
kana döndüğün ::aman ne kada., 
büyümütıün, diyt' epey J&t&cak. 

SekDzDın yaııraso 
Muallim - Söyle 

0

oğlum 8 in 
yarısı kaçtır? 

Çocuk - Ufki mi? Şakuli 

mi? 
Muallim - Bu naarl sual? 
Çocuk - Ufki oluna O, şakuli 

olursa 3 eder de! •.. 

HakOo değDD mn~ 
Sınıfta çocukiardan biri mualli

me sordu: 
- insan· yap:ınadığı bir ıeyden 

ceza görür mü? 
- Hayır! 

- O halde vazifemi vapmadı· 
ğım için bana ceza vermey;niz ! 

~--__......~ 
:... 

- Stııük iyi geldi ml bari? 
- Bilmem ki, tadı pek fenadı ama! 

Sabaü3 
- Sabret azizim, sabret. Sabır 

h insan her ıeye nail olur I 
- Haydi canım! istediğin ka

dar aabrel Meseli kalburla ıu ta
fıyabilir misin? 

- Taıırım tabii, sabır mesele 
ıi ı 

- Alay etme! Nasıl olur? 

,_; ... ~~k gidelim sevgili halacığım, can sıkıcı bir kaç ziyaret dMa 11ap -
··oq;f>uriyetindcyiz / 

- Suyun buzolmumı bekle-
rim! 

Hırsız - Bu 'l/(lfta, yatmazdan evr:el karyolanın altına bakacak kadar ~ 
' kak olthlğundan utanmıgor ,,,,,,.un1. 

Aman ne iyi ı 

6ıt ..... ~"'ili doğ,. e bahse girişelim: Ot-Omo • 
ıı '1lll düşecek, yoba ters mi? 

..... ~rı1.atkanlak 
~İtl? ·e er, nıendilind~td düğüm, 

~ '~rını k b ' •erıne •. Yaptı. me tu u posta· 
' -.. baı unutmıyayım diye ... '• .. "' t! ıı unutmadın? 

J,llt \'•Yır, o unuttu da mektubu 
errne.ı· t 

-,. QJ, 

.... "sn cılei~şmnş 
~~ M.... '· de:nek piyanoda yem ""'Q'ç. .. ~ 
L .... y 0 gren lin? 
ll(;a.. ok bab r ~ • 
·•t ediJd· a .ıgım, pıyano a· 

1 de ondan ... 

Gafll avlanmış 
- Sen, bir ay evvelki robla ba· 

loya gitmezsin değil mi? 
- Ah! Evet, hakkın var koca 

cığmı! 

- O halde beu yalnız ıiderim. 
Kadındaki su•at t 

Zeka 
- Pazar ıünu bava iyi oluna 

bana gel, beraber ıezelim. 
- Ya fena o!una? 
- O zaman cumartesi günü 

ıelt 

Para ve yıldırım 
Baba - Gök gürlediği zaman 

üzerinde katiyen madeni CfY& ~ 
lundurma l Çünkü madeni eıyalar 
yıldırmiı çekerler. 
Oğul - Onun için hen de bu 

ıabah verdiğin yirmi bet kuruıu 
harcadım. 

mzm ırt 
ll!!Ll Ü 

- OtomobUlmle ge~ l'e güzt>l bir 
kaduıa çarptım... Kendisiyle iWUftık 
ve mendik. 

- Desene lcazanın kurbanı sen ol· 
dun/ 

Aman borç ver 
Arkadaıını pek kederli görünce 

sordu: 
- Ne oldun yahu 7 
Öteki cevap verdi: 
- Çok fenayım! Bilmem ne ol• 

dum? Hafızamı kaybediyorum, 
bugün yaptığımı yarın hatrrlama
ma imkan yok! 

Baloda dana ediyorlardL Bir 
ara dansetmekte olduğu kızın ku
lağıma eğildi: 

- iyi ki Ahmet denilen ettek 
kafalı herif baloya gelmedi! 

- Fakat benim kim olduğumu 
biliyor muaunvz? Ben onun kızı -
yım. • 

- Ya? Peki ya ıiz benim kim 
oldufumu biliyor musunuz? 

- Hayır. 

- Oh, oh. Çok mernmın ol .: 
dum, 

Kaç yaşındasın 
Mahkemede hikim, tahadete 

gelen kadına aordu: 
- Kaç Y•tmduınrz? b 
- Yirmi bet yatındayım. Bir· 

kaç ay da fazla. .. 
- Kaç ay fazla? Doğru cevap 

verin, yemin ettiniz! 
Kadın nihayet itiraf etti: 

.. .. .. .. · ' .... 
··''' .. .. ~ 

.. ~11 

- Galiba 11anlıf blr oopura bl11 • 
tllm, bu vapur ATMrlka11a nu 11ldll/fW 
11okaa1 

Piyano dersi 
- Kızım, piyanoya ıyi çalııma

lııın. iyi çalııtıim günler sana. Jir
mi bet kurut verecefim. 

- Komıular hiç çalrıma.ınam 
prtiyle bir lira t~klif ediyorlar! 

Romanın son1.n 
- Okudufun ı omanm sonu aa

adetle mi bitiyor acaba 7 
-Ya, vah, vah! Yahu bana on 

lira borç verir .'11isin? Yarın sana 
öderim! 

' - Zannetmem, ıonunda evlo 
Daha tamamlanmanuı bir binada yorlarmıt ıaliba! , 

a.ıanaöre binen adamın halli. - 120 a71 

Aşk ve para 
- Nitanlın ıeni yalnız zengin 

halan için alıyor. Halbuki benim· 
ki öyle deiil. Benim zengin ha· 
lam yok. 

- Ya? Bu kadar zengin oldl\ 
ğunu bilmiyordum. 

Devıe,-
Çocuk - Anne! Develer hiç bir 

teJ içmeden altı gün it yapabilir
lermif. 

Anneıi - Tamamen babanın 
akıi! 

Klrll eııeır 
Berberde: 

CD gara 
- Cigarayı bıraktım bırakalı 

kafam yerine geldi. Şimdi çok da• 
ha İYİ dütünüyorum. 

- Ya? Cıgarayı bıraktınız de
mek? Sözlerinizden hiç fark edil
miyor. 

Maırlfet 
- Baba! Bugür>. muallim benint 

biç kimsenin beceremiyeceği bir 
teyi yapabildiğimi söyledi. 

- Ya? Ne imi§ bu? 
- Kendi yazımı okuyorum. 

snnnrsnz biftek 
Lokantada: , .. 

~ IClcoeacığım, o tabanca Ue hırım kor.kuta • 
•rfUlaları bende kal11t'fl 

Miifteri - Etleriniz pek kirli ! 
Berber - Evet! Dahn hiç bir 

mütterinin batını yıkamadım da 
ondan! ... 

-Garson, getirdiğin hüfte!t ka
Ylf ıibi, bıçak bile kesmiyor. 

- Bıçağı büfteğe sürerek bile 
yin, o zaman ke.er! 

- Bu kitap ya çok iyi, yahut da çok fena.. Kim o~ 
dı11ıa erteal gi.inJl gerl gctlrcll ! 
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E~ son çıkan Tür ç ~ 
plakıa listesi 

AX 1865 • SEYY AN 
Çingene Kızı. Rumba 
Dilenci. Rumba 

AX 1866 • RUHAT 
Bakışın Ah Bakışın 
Salan Üzülme 

AX 1867. SÜHEYLA BEDlYE 
Cemile Kız 
Ayrılık Yıldönümü 

AXIS58 .. KORO 
Avcılar Marşı 

Gençlik Marşı 

AX 1869 • MÜZEYYEN 
Leylakların Hayali 
Akşam 

AX 1870 • BiRSEN ŞEMSl 
Manikürlü Kızlar 
Daktilo. Foks Trot 

AX 1871 • BiGALI MEHMET 
Segah gazel. Ben Esirim Sana 
Saha gazel. Gösterir göğsünü 

l \ AX 1872 • F .,\HRlYE 
Bi!sen ki Neler Aradım 
Canım Fatma 

1 011111 ı enıırt ııurı U@ ı l .HHIGtı ısıeıme Lrnum ıdoresı ııanınrı 
Muhammen bedelleri miktar ve vasıfla.rı aşağıda yazılı ( 1 O) ka -

lem malzeme her biri ayn ayn ihale edilmek üzere hizalarında yazı
lı tarih ve günlerdeHaydarpaşuh gar bina$ı dahilindeki 1 inci işlet
me komisyonu tarafından açık eka iltme ile mübayaa edilecektir. ts • 
teldilcrin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
kanunun dördüncü maddesi mucih ınce işe girmeye manii kenuni bu -
lunmadığma dair beyanname vermeleri lazıl:'dır. Bu işe ait tartname· 
ler Haydarpaşada 1 ind işletme ko mi&yonu tarafından paras:z olarak 
verilmektedir. 

l - 25000 adet normal bat için adi krampon muhammen bedeli 
1395 !ira ve muvakkat teminab 104 lira 70 kuruş olup 18.11.35 pazar· 
tesi günü .saat 10 ela. • 

2 - 10 adet cep voltmctresi, 14 adet mütemadi ve mütenavip am
permetre muhammen bedeli 305 lira ve muvakkat teminatı 22 lira 85 
kuruı olup 18.11.35 Pazartesi günü saat 10 da. 

HABER - Ak~a.m post•-

lstanbul Asliye ltlalıkeme.si Birin
ci Ticaret Dairesir..dcn: 

inhisarlar umum miidürliiğü tıvu 
katı Faruk Derelinin Istanbul Yeni • 
postahane ark:ısında Türkiye hanın · 
da 21 No. da Şarl Rene Gotye aleyhi· 
ne Muğla tütün inhisar idaresile ara 

1 larında münakit 7 - temmuz - 930 
tarihli mukavelename mucibince te -
mcttu noksanı olan 392 lira 48 kuru 
şun tahsili hakkında açtığı 935/ 369 
No. lu davadan dolayı ikametgahının 
meçhuliyeti haseblle lldnen l"'Ukubu -
lan tebliğata rağmen 23 - 10 - 93:5 
tarihli muhakeme celsesine gelmeyen 
müddeaaleyhin bittalep ğiyabında mu 
hakeme icrasına karar verilerek müd 
del davasını izah ve mukaveJenameyi 
ibraz eylemiş ve Hukuk ınıulil muha. 
kemeleri. Knnununun 402 ve 405 ind 
maddeleri mucibince knrnn ğiyabinin 
iHinen tebliği lc;in muhakeme 18 - 12 
- 935 Çarşamba saat 14 de bırakıl · 
mışbr. 

Müddeialeyh işbu kararnamenin ta
rihi ilanından itibaren 5 gün içinde 
itiraz ve muayyen günde bizzat veya 
bir vekil göndermek suretile mahke · 
meye gelmediği takdirde ğiyaben ce
reyan eden muamelelerin muteber ad 
dolunacaı?r ve bir daha muhalıemeye 
kabul edilmeyeceği ve bu Yaziyette 
MiS inci maddeye göre de hasmın der. 
meyan ettiği vakıaları ikrar etml~ ad 
dolunaca~ı tebliğ yerine geçmek üze
re ilan olunur. 

l LAN 
/stanbul 6 ıncı icra Jfemurluğundan 
Kira bedelinin temini için üzerlerln 

de hapis hakkı istimal olunan ve bu 
kerre paraya ~vrilmtslne karar veri -
Jen kanape takımları, aynalı dol3p, 
bir sofa ve Uç odada mevcut muşam · 
balar, demir karyola, keçeler vesair 
ev eşyaları 21-11-935 tarihine mU

sadif Perşembe günU saat 15 den 16,30 
za kadar Ayazp~c;ada Glimü~uyn as 
keri hastahanesi kar mında Lambrop
los npartımanında. satılacakdır. Al -
mak isteycnlerfu o gün ve saatte ma • 
hallinde hazır bulunacak memura mü
racaatlnn il~n olunur. 

a ..._.47 adet Şeytan arabası 7 adet bagaj aı-aba51, 15 adet el ara - -------------
bası (demir) muhammen bedeli 1639 lira 29 kuruş ve muvakkat temi 
nah 122 lira 95 kuruş olup 18.J 1. 35 paze.rt~si günü ıaat 10 d . 

4 - 42 adet Bilyalı yatak muhtelif eb'a.tta muhammen bedeli 107 
lira ve muvakkat teminat 8 lira 5 kuruş olup 18.11.35 pazarteai gü • 
nü ıaat 1 O da. 

5 - 1000 adet küçük :ve 7500 ad et büyük hMır süpürge muhammen 
bedeli 1580 Ura ve muvakkat temi nah 118 lira 50 kuruş olup 18.11.35 
pazartesi günü saat tO da. 

6 - 35 adet Alafranga abdesh ane hazinesi şamandırası, 47 adet 
abdeshane sifonu muhammen bedeli 211 lira 65 kuru, ve muvakkat 
tem=natı 15 lira 90 kuruş olup 21. 11.35 Perşembe günü saat 10 da. 

7 - 6 adet Kamyon dıı lastiği, 6 adet kamyon iç lastiği muham -

Fatihte Kıztaşında kain l\Iustafabey 
camii arsasının evkaf idaresince 1145 
lira bedelle Kazıma satıldığı evkaf 
ımüdliriyf>tinin 9-10--935 tarihli tez • 

kere ile bildirilmff e de bu arsanın ta
sarruf kaydı bulunmadığı cihetle se
netsiz t.asarrufnta kıyasen muamele 

yapılacağmdan bu yere başkaca tasar
ruf iddia edenler varsa on gfin zar • 
fın da vesaiki tasarnıfiyeleriyle bera
ber lstsnbul tapu idnrcsfne mQraca -
atla.n ilan olunur. (V. No. 11047) 

men bedeli 504 lira ve muvakkat teminatı 37 lira 80 kuru§ olup 21. - ------ - -------

11.35 Perşembe günü saat 10 da. HALI At.:IN 
8 - 200 M. Bezli ve dış belezo ni telli lastik hortum muhammen 

bedeli 190 lira ve muvakkat temi nah 14 lira 25 kuruş olup 21.H.35 
Her nc\i eski halı alınır. 

Mektupla !stanbul P. K. 261 
Perşembe günü saat 10 da. iw .. rm•meememem•cm-•-llB•Eia 

9 - 14 adet demir yol açıklık gabarisi ve demir aleti, 1 adet Ray 
aırnma ölçü aleti muhammen bet:e li 370 lira 22 kuru§ ve muvakkat 
teminatı 27 lira 75 kuruş olup 21.11.35 Per§embe günü saat 10 da. 

Opeı·atör Or. 
SelAh SUN 

,. 

JO - 130 düzine bezli zarf muhammen bedeli 585 ı:ra ve mu vak· 
kat teminatı 43 lira 85 kurut olup 21.11.35 Perıembe günü saat 10 
da. (6859) 

Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SUN 1 
ıstiktaı caddesi 1 

No: 322 
Ankua - ln"ı,bul araaında iıliyen gündüz tren·~:-ine halkım.· ( Bevoğl U Yerli 

:a.m g'iisterdiği rağlle i Lazan dikkate alan idaremiz t1Gydarpa§ada:r Mall~~t:~~zarı 
Ankaraya Pazar, Pe.~tmbe günleıı ve Ankaradan Ha\,f .. ~pa.faya Pa fiıa:m:nm:ı:mc:ıJ:liml'!.._lm!Z9-lm-llii 
zartesi, Perşembe i "'1•eri hareket eden trenlerden baş•(. Haydarpa 
şadan Salı 'e Anka~J;ın Çarşamba günü hareket ctm~Jt üzere bire: n:.ııııılll lllillııııııı•uııııımvuııırnııııuuıaıııııııuııııuıııll!ııııuııllD ı 
tren daha 1efere kotWJftur. j ~i~li titfal hastanesinde 

H d d 1 A.nk d r- b .. . 1 Ik 

1 
Giiz mütahassısı doktor ay arpa~a ~ıı ~a ı ve 'ra an ~r~am a. gu"tı~r· ca an se 

fcrlerde her ımıf yo.cu ·arın her cına biletle biçbir ınuczam ~ere' . l?r/at Alzmed Göz berk 
vermebizin rahatçıl ıtyahat ~deb:ıeeekleri ve bu tre .:.!ude bir ye C. Halk f<'ırknsı sırasında kız Ji . · 

ki. d b 1 - h 1 1 ·ı~ ı ı:sı karsısında :ı2 numarada. Mua me ı vagon a u u.uuugu mu terem yo cu arcı tan o.:.:r.ur. • " 
1 

• 1 ı: 0 k d 
? \' t•nt> .;;ant tırı ;o;aat ,) ten 1" l' a a ı 

{ 3 ... 62 ) ( 7188 ) ımıııııııııı111ııı1r.ıııııuıı::ııııııııuıııı1111111ıııııııııııom::ırrıcnıı• .ıınmı 

darpaşa veznelerinden alınabilir. 

Tramvay Gidiş - GeJiş Saatıetl 
lstanbul Tramvay Şirlıeti (1935 yılrnın 1 lkincitC§rinden sonro) 

zardan b"§ka günlerde g:diş - gcl!ı kış programr 
No. YoU.n.r llkkalkış Aralık Daki~a 

10 

11 

12 

Şi§li - Tünet 

Tünel - Şişti 

Şi§li - Beyazrt 

Beyazıt - Şişli 

Harbiye - Fat•h 

Fatih - Harbiye 

G,15 

6,35 

7,15 

7,55 

7,00 

6,15 

12 A Harbiye-Aks:ıu.y 7,20 

Aksaray - Harhiyf" 6,35 

ıs Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci -Takı!ııı 7,50 

16 Maçka - Bey ~zJt 6,30 

Beyazıt - Maçk.ı 7,15 

16A Şiıli (Depo) Em;nönü 6,15 

Eminönü - Maçka 6,45 

Maçka - EminöJ\:i 7,20 

1 7 Şişli - Sirkeci 7,00 

Sirkeci - Şi§li 7,30 

17A Mecidiyeköy- Emiönü 6 .45 

tık kalkı§ 7,30 10 
7,30- 9,00 ı; 
9,00-17,30 6 

17,30-19,00 6 
19,00-Sonkalkıt 10 

ilk kalkış 9,00 14 
9,00-17,30 21 

17,30-19,00 tZ 
19,00 Son kalkıt 26 --

ilk kalkıt 7,30 14 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 8 

17,30-19,00 8 
19,00 Son kalkış 15 

llk kalkıt 9,00 17 
9,00-17,30 17 
ı 7,30-19,00 14 

19,00 Son kalktı 28 

tık kalkıt 9,00 7 
17,30 Son kalkıı 

.,, 
• 

Jık kalkıı 7,30 11 
7,30- 9,00 8 24"" ,il' 
9,00-17,30 9 

17,30-19,00 1 
. ıs,00-21,00 ıs 
21,00 Son kalkış 2lJ 

ilk kalkıt 7,30 ıs 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 16 

17,30 Son kalkı§ 7 

llk kalkıt 9,00 t:. 
9,00-17,30 11 "' 

17,30 Son kallat S ~ 
tık kalkı§ 7,30 21 J& 

7,30- 9,00 21 ,rJ 
Eminönü • Mecidiyeköy 7,20 17,30 Son kalkıt 21 1 / · 

-~~~~~~~~~~------23~ ------
19 Kurtulu§ - Bev,.rıt 6,15 llk kalkıı 7,30 lü ' 

7,30- 9,l·O 8 'J,3,lf 
Beyazıt - Kurtulut 7,00 

19A ŞitlHDepo)Emh,önü 6,05 

Eminönü - Kurluluı 6,40 

Kurtulq§ - Eminönü 7,10 

22 Bebek - Emincnü 6,30 

Eminönü - Bebek 6,40 

Bebek - Be!İlda! 

23 Oi-taltöy - Aksuay 6,30 

Aksaray - Ortak=iy 7,15 
• 

34 Beşikta§ - Fat:h 7,00 

Fatih - Beıikta! 7,40 

32 Topkapı - Sirkeci 6,20 

Sirkeci - T opkap.ı 6,50 

. 
33 Yodikule - Sirkeci 6,15 

Sirkeci - Y ediku!e 6,45 

37 Edirnekapı-Sirkeci 6,15 

Sirkeci - Edirnekapı 6,45 

(7223) 

9,00-17,30 9 
17,30-19,00 8 
19,00-21,00 16 
21,00 Son kalkıt 21 

ilk kalkı, 7,30 ıs 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 16 

17,30 Son kalkıt 8 

Jlk kallat 7,30 10 
7,30- 9,00 s 
9,00--17,30 14 

17,30-19,00 8 ı4~ 
19,00 Son kalkı, 20 ~~ 

llk ka!ktt 7 ,30 15 ı<J 
7,30- 9,00 10 'J,O.~ 
9,00-11,30 ıs 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkıt 15~ 

20 
Jlk kalkıt 9,00 10 P 

9,00-17,30 14 'JfJ· 
17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkış 1 5 

Uk kal kıt 7 ,30 8 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 ıt 

17,30-19,00 1 
19,00-21,00 16 
21,00 Son kalkıt 2~ 

ı 8 'J) Ik kalkıt 7,30 
7,30- 9,00 1 ""·'° 
9,00-17,30 11 

17,30-19,00 7 
19,00-21,00 1~ ~ 
21,00 Son kalkıt 2~ 1~ 

ı ıo ı3· Ik kalkış 7,30 '5 
7,30- 9,00 1 'J)ı 
9,00-11,30 ıo 

17,30-19,00 6 
19,00-21,00 15 
21.00 Son katkı§ 20 

A§ağıda isim, miktar, muhammen bedel ve mu\'akkat temin&~· 

ya-zrb gaz ve yağlar üç parti ve h: zalarmda gösterilen tarihler.de Arv 

k~ada idare binasında Merkez dokuzuncu eksiltme komisyonun-.:.-:-. 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat Tavuk kuluçlı~ 
makinesi alıtl 
Dört yüzlük bir tavul' tef,tf 

makinesi ana makinesi .,e ,,t>~ 
İJ!l f •I 

Bu eksiltmelerden her h1.ugi birisine girmek istiyenlerin bun:\ 

ait teminat ile kanunun tayin ettif vesikaları keza kanunun 4 ünı: :~ 

maddesi mucibince i~e girmeye kanuni manileri bulunmadığına 

dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komii 
yon reisliğine vermeleri laznndrr 

Bu İ§e ait §artnameler 208 kurut mukabilinde Ankara ve Hey 

iSiM 

1 - Re:z:idü 
2 - Sür~of yağı 

Silindir yağı 
S-Ga::: 

Piı gaz 

MiKTAR 
(Ton) 

--
800 
200 ) 

20 ) 
175 ) 
00 ). 

Bedel Teminat Eksiltnn 
(Lira) (Lira) Tarihi 

72000 4850 9/ 1213:"; 
45200 3390 10-12-35 

41650 3123,75 11/ 12t:35 

atını satın almak ister v 
ı< ııfll11 '( 

larm ve son fiyatın bİıJ• 
memurluiuna mektupl• 

ıneleri. 
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OndDle l~ln 
~lektrlkten korkan 
bayanlara mtljde 
Hakiki buhar makinemiz gel. 

Qıittir. Bayanlar buhar makinesi 
~İJe bir çok yerlerde aldanıyor· 
•r. Bunun için bir kerre Aksa· 
"•Yda • Millet caddesinde Gü • 
lel'Jüz Kadın berberi Bayan Şe
kürenin salonunda hakiki buhar 
"'-lcinesini aörmeleri kafidir. 

---
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Şöv.ıJy e ... Fakat söz vererek beni bi 
raz ümit içinde yaşatmıştınız. Biliyoı 

fl!unuz ya, bir parça borcunuz vardır. 

Hattı kemerinize vurarak paraları şı. 
kırdatmıştınız. 

- Pek doğra. Fakat ne çarekl ta. 
1'iniz yok. Büttin paralarımı Katuyn 

' 'erdim. Yo ... öyle manalı manalı gü . 
lUmsemeğe lüzum yok. Katu benim 

metrcslerimden biri değildir. Artılı 

!lende başka bir seferinde alırsın. 

- Hiç olmazsa atı bırakınız. Pa -

rayı verdiğiniz zaman almnnız. Ya
hut ben bunu satar paramı alırım. 

- Evet, doiru ama, ben de Vikont 
Daspermonun yarasını iyileştirmek 
için bu ata muhtacım. diyerek ihtiyar 

Pardayan hemen eğere atlayıp sürat 
le uzaklaştı. 

l.Andri arkasından alık alık ba • 
kakalmıştı. 

PRrdayan biraz sonra. otel Döme
meye varıp Galaoru Jillo vasıtufle 

ahıra bağlattı. Jfllo Marşalin eski a 
tıaı tanıyarak birdenbire kaybolan bu 
&tın kulaklarını kesmek istiyen adam 
tarafından getirilmesine son derece 
.. ,tı, 

Pardayan ise ona: 
- Dostum. kulaklannı kesmeff ne. 

kadar istediğimi sakın aklından ~ıkaı-
ma. Eter bu kulaklan hAIA muhafa:uı 

etmek niyetinde isen haksızlık ediy • 
J"01'8un. ÇUnkU pek çirkindirler. Gala 

oru gQzel tlmu et. yemliği de boş kal. 

•amalı! demeti unutmamıştı. 
W. andan itibaren Jfllo kulakla -

"''" kaybedeceft endlşesile kederlene 
l'ek boynuna kadar geçen siyah bir 
kUIAh &'İYmeğe başladı. Janet ise artık 

nişanlısını hem çirkin hem de kaba bu
luyordu. 

Bu sırada ihtiyar Pardayan Mar. 
şalin oda.c;rna gitti. 

Damvil: 

- Sizi bekliyordum. HJledllecek 
bir takım m~seleler var dedi. 

- EEevlA, Daapermon mesele$i? 

- Evet, size onunla dost olmanızı 
tavsiye etmiştim. Lakin onu tehlibli 

bil halde getirdiler. Bent az kalsın sa
dık bir adamımdan mahrum ediyordu 
nuz. 

- Lftkin !'<İze bsşka bfrf.oıdnl getir. 
dim Monsenyör. 

- Nerededir? 
- Ahırda. M onsenyör, LQtf en a. 

hıra kadar inmek zahmetinde bulun· 
manızı diliyeceğim. Çünkü kendisi bu. 
raya kadar çıkamaz. 

Meraka dUşen Marşal bu teklifi 

kabul ederek Pardayanla birlikte a. 
pfıya indiler. Şövalye ahırın kapısını 

a~ıp yemliğine baih olan Galaoru par 
mağiyle gösterdi. 

Hayrette kalan Marşa! 1 
- Benim eski atım. Bunu kim ge • 

tirdi? Siz mi? dedi. 

- Ben getirdim Monsenyör. Bu at, 
sizin verdiğiniz gibi bana da verildi. 

Bunu hediye eden adam ise bir gece 
~erserilere hücuma uğradığınız zaman 

size yardım ederek hayatınızı korta. 

ran kimsedir. Zannedersem o ıece teh 
like pek büyükdu. Ve bu adamın yar. 

dımı olmuaydı bu anda sizinle konut
mak şerefine eremlyeeektlm. 

- Pek doğru, bu adam benim ha • 
yatımı kartar'.lır. . 

- ismini öğrenmek iste~ misiniz? 

fVET ON&.AAA MUMAK
~Al< '{ET İ$MEMİl 

'-AZ.iMDiR •• 

Rutubetli gDnlerde: 
Kendinizi Emniyet Alttnda 

Bulundurunuz 1 

Pektorin 
Öksürüğe, Nezleye, l::ronşite karşı 
en müessir bir silah yerine geçer. 

KUTUSU N IC\JRU$ 

ıurı uHt-111111 mu mmsı. sımcı 
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paracaklardı. diye dUtfiniiyordu. 
Şövalye de gülmeğe batladı. 
Babası evvela pştı. Sonra oflunu 

dikkatle süzdü. Ve aklından geçen şey 
Jerl anlar gfhl oldu. Bir elini oğlunun 
omuzuna koyarak: 

- Ce.saret tövalye, cesaret! Ne dü
oündüğilnü bUiyorum. GUlmete çalış. 
tığın halde gözlerinin yaprdıfını gö -
rilyorum. Pek fakiriz delil mi? Eh, 
Bizim ıibiler için fakirlik iyi bir ar _ 

kadaştır. Dinleyiniz oflum, zincirle 
bağlanarak bir esir gibi dofan ve öy -
lece yapyıp ölen semiz köpeklerden 

daima nefret eder ve avını yakalamak 
f çin kendi çalışan, insan lan hile ile 
alatlbn tilkiyi: zayıf, ateş gözlü. or. 
m:ınlarda hürriyet prhotlufu içinde 
dolaşan kurdu takdir ederim. YUzü _ 
me iyi hak f8valye; ben de bu tilki -
)erden, bu kurtlardan biriyim. Kılıcı. 
eımı elimde tuttufum zaman kendimi 
kral ile bir sayarım. Orta halll bir al. 

lenin bir kaç batında göremiyeceği 
sefaleti ben altmıış seneıtk hayatımda 
gördüm. ·Esuen hayat nedir azizim? 
Esen bir rüzglr, yağan bir yağmur. 

çakan bir şimşek! Dolaştııtım tepeler. 
nefes aldığım hava, ıeıtp tozmak he

-,Ye8l, kendi kendimin Amiri olmak, ve 

gene yalnız kendi emirlerimi yerine 
getirmek. Bütün bunlar güzel ve hoş 
~yler ... lfte şövalye hayat bundan ı. 

barettir. Şehir .. Pari&. birihlrin• kin 
Ye dlifmanhk besliyen adamlar, gUlüm 
ıeylşleri altında ölüm sakh kadınlar 

arasında ya~mak, yannki yiyeceğini 
elde etmek için her gtin ~ahşmak .. Sö 
vaJyeciğiın, hayat delil her dakika öl

mektir. Gel oilum, biz de tilki veya 
kurt olalım, nisanda gllneşli yahut 
ikincite§rinde ıtsli bilyük caddeleri 

takip edelim .. Bu suretle koşarak, gti· 
Jerek ve Jlzrmgellrse aflıyarak bfitUn 
Fransayı dola~lım. İtalyayı, Alman • 
yayı, bütün dünyayı gezelim •. 

Babasının bu uzun sözlerine şövaL 
ye başını sallamakla karşılık verdi. 
O Parlsl terketmek istemiyordu. Çiln 
kü Lulz Pariste idi. 

- Demek ki beni takip etmek iste
miyorsun öyle mi? 

- Baba, si:ıe daha önceden söyle • 
dim. Parfaten ayrılmaktansa ölmek 
benim için daha iyidir .• 

- Pekala I .. Pekala! •. Öyle ise ken. 
dimize bir yer arıyahm 

- Ben, iyi bir yer bulduğumu sa • 
nıyorum. 

-Nasıl bir yer, çok yapraklı bir a. 
ğaç mı? Yok.sa sahibi tarafından pa • 
ra.sız kabul edileceğimi:ı: bir otel mi? 

- Bunlann hiç biri değil. Bu bir 
saray l\lösyö ! Bu l\lonmornnsinin lm
nağı. l\luhteref Dük beni ka lma m i ~in 
zorlamıştı. Haydi gidelim. ll<imizclc o 
rada kahnz. Dükün bizi se,·fn çle ka • 
bul e.deceğine eminim. 

- Öyle ama. bu adamın kızını ka~ır 
mış olduğumu ve handan dola)-ı bnna 
karşı bir kin besJedib'ini unutuyor • 
sun galiba? ,. 

- Aldanıyorsunuz, eğer böyle l~ir 
ldn var idi ise de şimdi artık yoktcr. 

- Bu hususta korkmuyorum. Ma • 
demkl Monmoransi .sana böyle bir tek 
lifte bulunmuş. ne diye bunu önceden 
bana söylemedin. Hiç olmazsa bu cf • 
hetten endisem kalmazdı. işte senin 
yerin bulundu ştivalye. 

- Sizin de yerinlzdir baba. Çünldl 
katı bir dö~ekte yattığınııı bilfrl:en 
hen rahat yatakta uyumağa razı o
lamam. 
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220 - Güzel kız bir şey söyledi. Elindeki deY.
nekle kayaya vurdu. 

221 - o anda kayadan sular akmaia batladı. 222 - JeMi ile Jorj bu sudan kana kana içtiler. 

223-Kanatlı adam suyu işaret ederek: - K\•a. 
laka l dedi. Sonra-

224 - ••• Kendisini ipret ederek "Vahalenk. 
ve güzel kızı işaret ederek "Avenka,, dedi. 

225 - Jorj da. Jemf ile kendi Ülminl l!IÖyliyı • 
rek kendilerini takdim etti. Ve lisan dersleri de bll 
tekilde hqladı. 
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- Benim için merak etme, madem 
ki sen kendine iyi bir yer buldun. Ben 
ele kendime neden bulmuı olmıyayım? 

- Neresi? 
- Otel Dömemeye ! Haydi şövalye, 

sana hana kadar arkadaşlık edeyim. 
Oradan hemen Tampl yolunu tutarım. 
Bu .suretle her birimiz iki düşman ta
rafta bulunuruz. Ben mahpus kadınla 
Jara dair yeni bir şey öğrenebilirsem 
hemen sana haber veririm. 

Şövalye biraz dlltünerek bu planı 
tloğru bulup hemen kabul etti. 

iki Pardayan ihtiyatla yürüyerek 
Luvr sarayına doğru gidip, oğlu at _ 
ladığı pencereyi babasına gösterdi. 

Katerin eski TUviyleri arsası tize • 
rine yaptırmakta olduğu sarayı karşı
aındakl sala geJince baba oğul kucak. 
lqtılar. Sal o anda karşı sahilde bu • 
lunduğu için şövalye bir kaç dakika 
beklemefe mecburdu. Bundan istifa -
de ederek babasına: 

- Baba, bir keresinde Deviniyere 
giderek köpeğim Pipoyu getirmek zah 
metine katlanmıştınız. Fakat orada 
kıymetli bir dostum daha vardır. BiL 
hassa taşıdığı isim ve hatırladığı şey. 
ler pek mühimdir. dedi. 

- Sakın bu da başka bir köpek ol-
masın! · 

- Hayır Mösyi, bu bir attır! 
- Bir at mı! Demek ki zenginiz. 

' '.At. eğeri iyi Jse oldukça para eder. 
- Eğeri mükemmeldir. Fakat onu 

akın satma1111ız ! 
- Niçin! 
-. ismi 6'Jaonlv. 
- Galaor ha! Galaor .. Ben bu ismi 

:..ı.•P".:tene duydum, ama nerede .. TL 
.lal!lll'!l!llLUlnna geldL P•"Dh! ha • 

llupl dö Damvil başına gelen 
_..11 ve ne suretle kurtulduiunu 

anlatmıştı. Demek ki Damvill korta• 
ran sendin? 

Şövalye ıüldü. 

- Bunu niçin bana anlatmadın? 
- Çünkü o zamanda emrinize itaat 

etmemiştim .. 
- Hay şeytan alası! Galaor gerçi 

epey para edecekse de onu gene sat. 
mıyacağım! 

Bu sırada, sal da yanaşmış olduğun 
dan şövalye bindi. Babası da sevinerek 
Deviniyere gitti. 

Şövalye içini çekerek bu vakada 
babasının emrine itaat etmediğine çok 
acındı. Çünkü Damvilin imdadına kot 
mamış olsaydı Marşal muhakkak öle. 
cek ve bu suretle Luizi kaçırmağa 
muvaffak olamıyacaktı. 

Şövalye bu vakayı bazı sebeplerden 
dolayı babasına anlatmamıştı. Fakat 
şimdi ihtiyar Pardayanın Otel Döme
meye Galaorun Sirtında giderse daha 
iyi kabul edileceğini düşünüyordu. 

Şövalye Pipo ile beraber Monmo. 
ransinin konağına vannca doğruca 
marşalin yanına götürüldü. 

- Monsenyör, beni yanında misafir 
edecek kimse Parlste değil, dedi. 

Marpl hiçbir şey söylemeden onun 
elinden tutup giizel ve süslü bir odaya 
gitürdil ve: 

- Şövalye, şimdiki kralın babası 
ikinci Hanri, bir gece babam Mösyö 
Konnetabli ziyaret etmişti. Babamla 
harplerden konuşarak biraz geciktiif 
için Luvra gitmeyip, o vakittenbert 
kimsenin yatmamış olduğu bu &dada 
yattı. Bu oda bundan sonra sizindir. 
ÇilnkU size bir kral kadar hürmet e. 
dtr Ye hüknndakl teveccUhUnUze t .. 
şekkOr ederim s«Szlerfnl s8yledf. 

Bunun üzerine fÖvalye7e aon de. 
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rece de hürmet ve itaat edilmesini 
konakta bulunan herkese emretmek i. 
çin Marşal dışanya çıktı. 

Delikanlı, hiç aklına l'elmlyen bu 
muameleden son derece hayrete düt
tü. Fakat biraz sonra, sokak kapISın. 
da kavga ettiği lsvfçrelinin, hizmetine 
tayin olunduğunu söyliyerek içeriye 
girdiğini görünce bu hayreti son dere
ce çoğaldı. 

Dev cüsseli herif: 
- M&työ lö Şövalyeye bir şey sor

mağa cesaret edeceğim dedi. 
- Sorunuz dostum. 
- Köpek de burada mı kalacak? 

Buna sormaktan maksadım kendislnt 
iyi bir yemek hazırlamaktır. 

Şövalye kendisini gülmekten ala. 
madı: 

- Pipo bu muhterem uf&ia tarziye 
ver. Ve bundan sonra kendisine hür. 
met et deyince köpek sevinçle havladı. 

- Artık barıştınız. Bundan emin 
olabilirsiniz. 

lsviçreli sevinerek çekildi. 
* • • 

_ Bu sırada ihtiyar Pardayan da 
koşa kop Deviniyer oteline vararak 
hemen mutfağa girip : 

- Galaor nerede? diye sordu. 
Alıklapn IAndri: 
- Galaor mu? Ahırda. Fakat yara

ladığınız adam .. derken Pardayan o • 
nun sözilnfi keserek: 

- Kahrolsun herif! Hangi ahırda 7 
dedi. 

- Avlının safındaki ahırda. Burası 
ahırlanmızın en iyisidir mösyö. Fakat 
o adam .. 

lhtiyar Pardayan lafın alt tarafı . 
nı din lemi} erek us ta Landri. ile bera
ber ahıra koştu. Otelci ıiiıel ve kula 

renginde bir atı göstuerek: 
- işte Galaor budar ı Fakat yara

lı .. sözlerini aöyledL 
Galaoru eğerlemefe ba§lıyan lhtl • 

yar şövalye: 
- Vikont Dupermonunuzla ca • 

nımı sıkıyorsunuz Llndrl. Kılıcımın 

tadını tatmak istediyee kabahat be
nim mi? E, ne oldu? - öldü mü ba.. 
kayım diye batn'cb. 

- Ben de kabahat sfzfn demiyor1llll 
ki mösyö_ 

- Öyle ise, haydi biraz ~buk ola. 
Jım.. Gemi veriniz iyi, teşekkür ede-
rim. Bu zavallı Vikontu Hldtirdiltttm
den dolayı çok acmdua. 

- Fakat ölmedi ki mUsyö. 
- Hay şeytan aluı .. Ya ne yaptı! 
- Ben de bunu söylemek istiyor. 

dum. Gidişinizden sonra aklı bqma 
gelince bu işin size pek pahalıya ota• 
racağını söyledi. 

Pardayan Galaoru dizgininden çe • 
kerek: 

- Ya iyle mi? dedL 
- Kilo ile kanınızı akıtacakmıt! ' 
- Bu biraz gftç.. Çünkti o kadar 

kanım kalmadı. 

- Otel Dömemeye götürül....tnl 
istedi. 

Duruksayarak düttinmeye başbyal 
Pardayan: 

- Bu kötü! diye mınldandı. 
Sonra: 

- Adam sende .. Galaor btittin bun
ları yoluna koyacaktır .. dedi. 

- Galaor mu? Mösyö lö Vikontu• 
yarasını da iyi edecek mi? 

- Evet.. Haydi Allahaısmarladılk 
U!lta Landri ! Biribirimize dargın de· 
ğiliz ya! 

- DIU'alıuk 111 d..U lllQ.I ll 


