
Yahudi talebe 
dayak yedi 

Bundan kadınlar da 
kurtulamadı 
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Bir kovan arı 
Çaldı diye 

Arkadaşını öldüre 
köylü 

(Yazısı 4 ncüde) (Yazısı 4 neilb) 
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Yeni bir Çin - Japon harbine doğru 
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Müstakil 
hükür1ıet 
Yarından sonra ilan ediliyor 

Çinlilerden Feug - Yub -Stang yllzbin 
kişlJik bir ordu ile Şi malt Çine 

yürüyecekmiş <Yazısı 2 ncide) 
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~'l'>tdt 
lıo mareşallığa terfi edilerek ltalynnın Afrıka kuvvetleri başkumandan • 
lt~lldarı alınan. general Di Bono, Habeş kumandanı Ras Segyumun ordusundan 

llCllılara geçmiş bir askeri sorguya çekiyor. 

ltaJyanlar sür'atle 
ilerliyecekler 

Habeşler bu haberden çok 
memnun görünuyorfar 

l ~ünkü : 
:a•Yanlarm bu suret
te llıu vasala hatları 
erılşllyecek ve bu 
hatları bozmak 
~olaylaşacaktır 
'Yorıar 

1 . 
ku lalyarun Afrika orduları bat 
l:ıtt ?tıandanhğına Mare§al Badoglio 
tid~ Retirilmesiyle harbin yeniden 

etleneceği anla§ılıyor. 
~ e~i _ba§kumandan Afrikaya 
ı:ıi l§Çı nakletmekte olan San
~: \'~J>uruyla Doğu Afrikasına 

l>olıden hareket etmiştir. Bu resim, bir ltalyan askerinin ceplıe. 

K.ahiredeki son hadiseler esnasında 

bir kalabalığın hücumuna maruz kal
dığı söylenen lngiliz subayı binbaşı 
Liı'in bu kalabalığa karşı ateş ettiği 
yazılmıştı. 

Yukarda resmi görünen Jngiliz su
bayının attığı kurşunlarla üç kişi ua
ralanmış ve bir kişi ölmüştür. 

MISIRDA 

Karışıklık 
Daha bitmiş 

değildir 
TALEBE MEKTEBi 
YAKMAK iSTEDi 

Kahire: 17 (A.A.) - Bu sabah Ka.. 
hire ve vilayetlerde durum çok daha 
ziyade sakindi. 

Bugün yegane bildirilen kanşıklık, 
'Minufiyac vilayeti mukezi olan Şl • 
binelkom şehrinde olmuştur. Bu şe • 
hirde bir talebe grupu, mektebi yak.. 
maya teşebbiis etmişlerdir. Esasen 
fazla heyecanla yapılmıyan bu karı -
şıklığı polis zahmetsizce bastırmış ,., 
talcbc,)i dağıtmağa mecbur etmiştir. 

4.000 taleb greve davam 
ediyor 

Kahire 17 <A.A.) - Dört bin tale
be greve devama karar vermiştir. Vi 
Hlyetlerdeki tarım mektepleri de grev 
ilanını kararlaştırmışlardır. Kültür 
Bakanlığı büttin sanat mekteplerinin 
21 ilk.kanuna kadar kapanmasını em.. 
retmiştir. 

Yasa§a ra§men alay 

Kahire, 18 (A.A.) - Konulan 
yasağa rağmen, talebe, bug'ÜJ' 
şehrin merkezinden Mezarlığa ka
dar yürüyecek olan büyük bir alay 
tertip etmeği kararla§tırmı§lrr. 

Saylav tanınmış şair 
Celal Sahir 

kanserden iildü 
Cenazesi bu sabah bUyUk bir törenle 
Kadıköyilodekl evJoden kaldırılarak 

HahırkHyUne götürüldü 

Türk bayrağına sanlı olan ta
but birçok gençlerle ukerlerin el
leri üzerinde Kadıköy iakeleaine 

Zonguldak aaylavı ve tanmmrı 
şair Celil Sahir, evvelki gece &a· 

at üç buçukta ölerek kendisini bü. 
tün sevenleri derin mateme göm
dü. Şr · : saylav, iki ıenedenberi, 
hastalıgın zebunuydu. Viyanada
ki tedavisi esnaamda ıol ciğerin · 
de kanser olduğu ve iyileştirilme· 
sine im.kin bulunmadığı eıefle 

anlaıılımttı. 
Celil Sahirin cenueıi bu sabah 

saat dokuzda Kadıköyünde Sil · 
reyya sineması brtıımdaki Ront. 
ken apartmıanmdan kaldmlmıt · 
tır. 

(DerJamı 2 ndcle) 

~~t_.,.,... 

Beyaz gölgeler ~airi m.rhum 
Cclôl Sahir 

Kral Aleksandr ve . 
Bartunun katli 

Suikastçıların· 
muhakemesine bugD 

başlanıyor 

Yugoslavya Kralı Alekaandr il 
Fransa Oı§ l§leri Bakanı Bartu 

~ , (Devamı 2 nclde) de arkadaşını traş etmesini gösteriyor. ~j~}···"',' 

~ramını tatbik için liderler krala 

nun ölümü ile neticelenen cinaye 

tin muhakemesine bugün F ransn. 

da Aix - en Provemde başlana 

caktır. 

zwwwa awwws aıwıı ,,_, awwws z:w;sı ı._a ._ ---.z,_,- _, ~ ,,-

' yardım etmezlerse 

y'l uıı8ll -kr8ıi-Y orgi 
111 ~niden Londraya dönecekmiş 
~ ltere Kıbrısı Yunanlılara mı bırakıyor ? 

Beşiktaş - Fener maçı 
Sahanın fenalı{Jından tehir edildi 

Dün Kadıköy stadında yapılacak maçlar, sahanın çok çamurlu olma· 
sından tehir edilmiftir. Resmimiz, Kadıköy ıahcuının bir göl halini 
, alan vaziyetini gösteriyor. 

l<an davası qüzünden 
9 kişi öldü 

~ ra11a k "' Salih Necmiyi tabanca ile 
"rtı d 1 ralı davete giden J'unan delege Jıeyeti ı·e Yunan kralı Yorginin •• ıd •• •• •k• t f k b ı 
'>lıirıa~a~~e heyeti sağda1.i ikinci şubaydan başlıycrrak General Papayos, 0 urunce 1 1 ara l ın a ra a arı 
'be~ t bakanı 1:ctras ltlav~o.1~ih .. alis, ulusal meclis asba§kanı Vala- bı" r•ıb•ı r·ıne , g•ırd·ııer 

al Londradakı Yunan clçilıgl orıünde. . .(l'a:ısı ıl ncüde). ._ (l'auıı 4 .nci.icle), 

Muhakeme edilecekler altı kişi 
dir. Bunlardan üçü gıyaben muha 

keme olunacaktır. Bunlar da çet 
ba§kam Pavliç ile Kovnternik \' 
Avusturyada bulunan Perçeviçtir 

Vecahen muhakeme edilecekle~ 

ise Kralj, Raiç, Prospisil isminde 

üç Hırvattır. Muhakeme on gün 
kadar sürecektir. 

l 'ugoslavya kralı Aleksandr ile Bartu 
aulkuttarı blr ~dakika ~ ' 
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Harrarın ~aptı ~- cenuptaki 
:as 18 SONTEŞJUN - I9:J5 _, 

Celil Sahir 
kanserden Uldil harp araçlarile lmkansız Cenazesi bu sabah bUyUk bir törenle 

Kadık6yUndekl evinden kaldırılarak 
HakırkUyDne gUtUrtlldD 

General Grazlyanl şlmaı 
cephesinden yardını bekliyor ( Haıtarafı 1 ncide) 

kadar indirilmit, burada Aka7ın 
Erenköy vapuruna konmuıtur. 

Vapur ıaat onu on ıeçe Sirkecide 
araba vapuru iıkeleıine yanat . 
mıfhr. 

( Ba,taralı 1 ncld•J 

D .. lflkllk niçin ? 

Eski kumandan General Di Bo 
no ise geri gelecektir, 

Bu defitiklikten Afrikadaki 1-
talyan karargihlan hiç hayrete 
düımemittir. Çünkü Badoılionun 
ıeleceiine dair bir f&Jİa ortada 
zaten dolaııyordu. Bundan bqka 
~nenl Di Bo~o ltalyan müıtem
lekecililinin ıiJU&I laımmı tem· 
ıil ediyordu. Mar.,.l Badoılio i
ae, doinadan cloiruya ukerl 1af. 
haımın milmeaaili olacakbr. 

Bu Nbepten harbin yeniden ve 
pek ıiddetli olarak bqlıyacafı .. , 
nılıyor. ' 1 ' 

ltalyan kaynaklarmdan ı•· 
len haberler "yapdacak hareki· 
ta ul bunclan aoma harp iımi •• 
rllebilecelini,, bildirmektedlr. ................. 

Yeni bqkumandanla birlikte 
aevkülçeyt faaliyetlerinin deiite· 
celi de tabiidir. 

Bundan aomald hank&bn vu
fı mUm9J1isl ıUrat olacaktır. Za · 
man ilerli7or, ıelecek J•lmur mev 
ılml 1.ıdat11or. Ondan ince ite 
bir netice vermek lıtl1oı tar. 

Şimal cephesi 
C.neral Grulanl'nln emrlncle· 

ki ıUratH harp wudalana """"' 
dal~l IMahaaaa HUMr 
dotrudan doll'UJ• uptına !~trır. 
vermemektedir. Bu.nua itin, ken
diaine Erltreclen 1ar•ım ıelmeıl 
icap acltror. &uman itin iM, alt
nacalc en eıulı tedbir, harık&t.., 
k9zlnin Oe11l1e dofru nakildir 
Çün!<ü buradan bir irtibat temin; 
kabil !>lacaktır. 

Bu cephede Gondar' a doiru ıii· 
rath bir yürüJiit ihtimali lllncut
tur, 

Cenup cephesi 
Habeıler ansızın yaptıkları hü-

• 
cuml:&rla ltalyan ilerleyiıini güç-
lctttbmelltedir. 

lralyaalat Fafu nehri boyunca 
ibrlemekte iseler de, bu ilerleyiş . 
ıa1et yavqtır. 8aaan iki taraf 
arasında mühim muharebeler ol
ınaktadır. 

Cibe.ıtitlen ölrenilditine ıare 
Tabdna'ya yapılan bir ltalyan h'i· 
cumu pi!ıkürtülmüıtür. ltalyanla 
hn zatiab fok ol.tulu aiyl•nlfor. 

Cephe gerisi 

İtalyanlar timdiye kadar elde et 
tikleri neticelerden memnun de . 
lildirler. Dolayıılyle ltalyanların 
yakında ıiddetli taarruzlarda bu· 
lunacalını Habeıler de tahmin e
diyor. 

Ancak Habeıler, ltalyanların 
bundan sonraki harekatı hızlaş -
tırmak iıtemeıi Habetleri bir defa 
daha memnun ediyor. 

Adiıababa ıUel mahafilinde de 
denli diline ıare, ltalyanlar. ne 
kadar ıUratU Uerlerae muva1ala 
hatları o kadar uzun olacak Ye bin~ 
netice bu hatların keailmeıi o ni4'
bette kolaylqacaktır. 

l'ran•ı•l•r• bir ilave ••rvl•I 
tmtJr••• verlllyor 

Teyit tdllml1•n bir habere ıtre 
Habet imparatora, Aclll&baba lle, Sa. 
elan haduda arumcla bir ban •nlli 
lmıt7asını bir rra•ı rnapana Tir • 
mlftlr. 

Bundanmaksat, Adlsababa ile Su · 
danın Malakal ınnkiini bağlamaktır. 
Fakat tayyarelerin Sudan ilıerlnden 
ıeçebllmeei için muhakkak surette in 
gillı hiikılmethıln nzuı alınmak ll • 
ıımdır. 

-Maaçeıter Gart1111otltı11 -

lnıllteN ile Mıaı .. 11' •"'••"'••• 
um ...... lmedl ntl? 

Mısırdaki laldlMl•r dolayıalle taıi. 
yetta eh .. miyeUne flaret eden in -
ıiliz pse&eltrlndeA Niyu ' Kronikl, 
lnriliz - Mısır milnasebatının kat'i 
bir tekil almuını buıUn her zaman , 
kinden daha ~k lbuınlu oldutanu 
.,....rak~kh 

"ltaJyanların Habeşistan üzerine 
hücum etmeleri ıerek Jnıiltere, ıerek 
Mrsıra aralarındaki ihtilAflan biutt. 
mekte gecikmemek lüzumunu anlattı. 
Bu fhtnttın daha Unee bilinmesi her I· 
ki tarafın da Menfaatine olacaktır. 

Dışbakanı Sir Samuel Hor da r.a • 
manı reldfll vakit bir uzlaşma yap • 
manın şayanı arzu oldufunu söyle , 
mittir.., 

Franaız Somallıf hududunun bo. 
yunca Aaaba doiru ıltmekte ola• kı -
tanın yeni mUfrezelerle takviye •dl · 
ltcefl tahmin olunuyor. Bu kuvvetler 
tlmendlf erln ıeçtlll mıntıkaya gire _ 
ccklerdlr. 

Son haberler 
Mlh•U•r Cem.Jeti radyoaunu 

kull•nmaudır 

Paris, 18 (A.A,) - Zecri ted 
birlerin meriyet mevkiine airmek 
le olduiu ıu ıırada birçok Paris 
ıazetelerinde bir teesaür edaııncı 
tesadüf edilmektedir, Onların bu 
tee11ürü B. Lavalin ıarfetmit ol • 
duğu mesainin bir uzlaşma yolu 
bulmağı ve bu uzlatmayı gerçek 
leıtirmeği temin etmeınit olmasın· 
dan ileri ı•lmektedir. 

Milletler Ct-miyeti, İtalyan di
mağlanndaki zehiri gidermek için 
radyoıunun dalgalannı kullanma
lıcbr. Yokıa mahiyeti anlqılma 
Dllf olan ucri tedblrl•rin netlceaı 
ltalyanlarJD bu tedbirleri tatbik es 

tlaıtlere kartı kinlerini arttırmak . 
tan batka bir fey olmıyacak Ye aıra 
gaye elde edilemiyecektir. 

M•rkont diyor ki ı 

Roma, 18 (A.A, - Bathakanı 
bulunduju ltalyan akademisinde 
bir söylev veren Senato üyleerin
den Markoni demittir ki ı 

''C...ft*, ya1'111, ka~ +.ar 
tı yapılacak harbin ba~lad1 ~ın · 

bildirecektir. ltalyanın tek suçu, 
evlitlarının kanı p&haıına katan 
dılı sömürge topraldarını mü Ja . 

faa etmesidir. ltalya, timdi, ltal 

yan bayrağını sevinçle karııhvan 

iptidai •• cahil bir kabileye mede
niyeti ıötürmektedir,,, 

Burada cenazeyi Vali ve Bele· 
diye reisi Muhittin Üıtündai, Fır
ka başkaru Hilmi, Giresun aaylavı 
11'1.rık Uı, Çoruh saylavı Atım 
Us, İstanbul ıaylavı Salih Cim • 
coz, emniyet direktörü Salih Kı . 
lıç, merhumun birçok doıtları, ta· 
!ebeleri karıılamııtır. 

Tabut vapurdan çıkardcllktan 
sonra ıene eller ültüne almmıt •• 
on bete yakın çelenkler hele ol • 
mak üzere Sirkeci İltalJOIN• 
doiru yürünmel• batlnamıfbr. 
Tabutun etrafmda poliıler •• .U. 
rilk muhafasa memurlan JUri1 • 
yordu. Cenaze ala11 Sirbci ı-.. 
fonuna ılrlnclJ• kaur tram••J• 
lar •e clll•r tatma YUdalara dur• 
dular. Tabut itturon.ta ,ukMk 
bir yere kon41u •• blraı to11ta •• 
Bakırlll,U.e al.t..k katana ar .. 
kasına takılan vaıona yerlettlril
di. 

Kamutay, iç itleri Bakanı Şii&. 
rü Kaya, Kültür Bakanlıiı, Dil 
Cemiyeti, C. H. Partlıl lıtanbul 
merkezi, Baıın Kurumu, Halkev . 
leri, Kadıköy Halkevi, Cünet Ku
lübü, merhumun tabii doatlarta· 
dan Tekin Alp, Olü kitapçı Kara· 
t..t aU.ıl ç•lenWer ıl_......ltl., . 
di. Bq ~çittnkler .t,bu!ıın konduj• 
vaıona yerl-.ıirllıH +e lht *' ı.u. 
çukta tren kalktı. Şark Demiryol· 
ları cenaze merasimine ıelenleri 
ücrelliz tataak ıteaabtinl ıa. · 
termiıti. Birçok kbnHlet trenle 
BakırklyUne ıittiler. Tren •kır 
köyünde dunınca tabut ia41ril • 
mit •• ıene eller l\atU11de i8tat . 

Niyuz Kronikl ıaıetesi, bu zama _ 
nın~mdigelm~olmuındahlrmah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~:g:r:~:::.::... .,,..... Yeni bir Cin -Japon 
Napoli, 18 - Au11a Tapuru o h be d 

tll• bombardıman ta17areai1le ar ıoe ohru 
Maıua'1a hareket etmiıtir. 1§ 

..................... r.1111 Müstakil hükumet yarınd•n ............. .. 
tar!~:~~:.;.~:::::.~~- sonra illn edilecek 

takll bir hillcain•t Ula ••ll~•Jt, 
tir. 

dt Habeılere llffD 1erll ltal7an sa • 
bltlerlnclen 8alabüap'aın merakla 
maeerutna dair taf.tllt tide ıtmlııtr. 

Salabahaı• ltedtnbtıl ltalya biı • 
llıthld• kqmak llkrl•de l•lfo Bir 
tıratıaa bulunca mal1ıt11dıld elll 
1erll -"'•••• ot11111aa tlkrlıd acmıt
dlltt Jlt•t ukttl dı '9r lttfll ilaha 
n..iı. 1aıı1Ma aiaklaftırmıııır. Bun 
dan IOtlll •okıı W. ta11k Ye dlrt mit 
ral7 .. lı Hı"'tlen lttlaall tı•if, Hı • 
btflnt. kn601 o IAMU lieaUı Ha. 
beşlere hıyanet etmem'ş olan Ras Guk 

Çin çevenlerinde aöylendi- ı 
lln• ı&re, Pekin • Hangdo • • 
~yen Çin • Hoındo demir yo!u 
MJUne& Çin kıtaatının Jahıit edi!
m•liıe olmuı, Nanldn hükOmef• 
nln ıimatt Cinde her lıanıi bir Ja· 
pon ukerl hareketide kartı .tur · 
maya asmetıniı oldutunu ıösteı•· 
ııteldeclir. 

Şanıhay Kuan' daki Japon tal ı 
9ldatı Uzerıne Tyen Çirıdeld J~· 

' 

Buhü~U..t, J~onya ile ukeri 
bir mukavele yapacaktır. 

Şankar .. ••k·n ilerıemeaıne 
Ja,eny• tnenl Ol•c• .. llllf 
Tokyo, 18 - Harbiye Nazırıt 

"Niti • Niıi,, ıaze&eıl.w beyanat
ta bulunarak, Çinin ıinıal rilaretlc 
rinde istiklal ilan ettikleri takdirde 
c ....... ı Çanı • K.1 .. .......... . 

yona yakm bulunan mesar• ı' • 
tUrülmiif, gömülınüftür. 

Mezar batında Giresun aayl~ 
Tarık Uı, büyük ve en yatlı t" 
Abdülhak Hlmidin ginderdiiİ 
mektubu okwnuttur: 

"Sevgili Sahirim hakkında .ı .J 
dığım kara haberi- çoktanblPi 
beklemek mecburyieti elfmetfıa 
deydim. tnsan yaşlanınca bÖyl' 
kederlere hazır olmalr. Bunu !! 
kere daha bugün nefsimde t~~ 
be ediyorum ve i§te böyle .,.., ... 
duruyorum. 

Abdülhak HAmit T~~ 
Bundan IOIU'& Boiu&çl 1.,...... 

mu•unı Hıfsı Tnfik 8h .ati'' 
mit Ye demiftlr ki: 

"-Hepimi•, ıhlerimisde 1 

nun ha,ali, tlnlüadlsd• o
tıralan •• •Himlstl• - • . ...,. ... 
oldula halele 1"n1a kaMr I'!! 
dik. v. ıbndl .... kbaimlllll 
cuı, ldmlmisla ... Wc 
•• MitUn ... ı.ı..t1a ... 
clelerll ffl&dı C.l&I S.ltlrl 
ya, tu •lak topraklara luflallll" ........ 

''Celil s.&iriıt llümti ile 
lerbıllıl auzellile " lfllll• 
yan zincirin kunetli bir 
llopmut oldu. Onu tu ~-;--c;,M 
ltıralmldan IOlll'a .............. 

hayali ve içimizde a7rılıirDIJI lfl!t 
ıı, lturaüa dlısetkea ke 
d.a... 1aln12 bulacatız. Sanki 
~ın kaneli lliru dahı 
aalmıt olacak. lakat ~ 
iiltU• I Olimüaüa MUİZ 
... nc1. mütteritı uyur Ja.n ki 
ıeven genç nesil, tibıtlllkı. 
ie ıitmek için açbiın yolda 
madan yürüyecek ve uiz 1a.ııı111101 
aı &'"941lnen aı1acakt1t.,, 

Hıf:ıı Te•fllla lk~_tM 
ra merhumun ,ahsl n.t.ı ,....... 
Alp da töz eö7lemit, mezat 11' 
tında bulunanlar ıaztatl•ll 'lll'ı 
11nda aynlmıılardıt, 

• • • 
kyadı Tureıow oıa:;::ı,,; 

hltin habMı Yemen 
hiında tslen Hulu p&fMlıt· 
laldt mtek küçükken tiir• ,, 
etlftif, Vefa idatliıini bitiri~ 
inak mektebini 7ar11*tlıkta11 1 
Serveti FiiDuntın yol ıarl~ 
tatsna iltihak etmiıtir. E r ·~ 
"Ahmet Celll,, idlitti kull .. ~ 
sonra "Celll Sahir,, difd ~ 
atmala baflamqtır. ilk de 
mefhur mısralarından biri 

"f<admlar o1ı!bUi. IMlbl ~ 

ıtaır•nl•r 

ıt.l11fdMrttı Aftikadaki aaker 
ler~in milttan fintdi ana \'atan aı
kerleriylı birlikte 310 itin kifidir. 

Ana vatan ukerlerinin •y111 
2SO bin ve yerli kuvvetlerin mik· 
tan 62 binden fazladır. 

sanın maiyetine nrmişlerdir. 
.ralıat &lr ndlddet sonra Ras Otik

sa ltalyanlara iltihak etmek fikrinde 
oldutuna blldirfn('e Salabahaga adam 
lanaı tekrar teplı:rarak ba sefer A · 

ponlar, her Lür~:i ihtimale karşı l:1'.-
zır bulam.ıy0ttız demektelir1t11 • 

Çinin, Japon notaıına aevap v~r
mekte gecikm~si vaziyeti mü~ 

küllettirecekt!r, 

lna•lne Japollf&dUl 8'al .ı... ----------~ 

40bin ıivll amele yolları yapr 
JOf. 

Eneh-i1edl a1ker lriitl•i tl
mal oeph•lMMlr. Burada 2IO 
illa uker var. C...p ce,hetln•e 
iM IO Wa uket .., • .,. ........... 

ltaJJaalana Afrlkt4ıld Jna• -
ftllltlaha Mt .....,,.daabl• Wr 
............... HaM11alkt · ........ ,. ..... ..,... .,. .... 
ıılfet uyandttmtfbt. 

H6'eflerin tef•lr ettltin• 11te, 

dlallallll1a kaçquıtır, 
Habeş imparatoru bu hareke&Wa ptk 

111e11111•11 elm8§ n ıeten ıHnldl ıetit 
resmini •rayın balkonunun seyre • 
dfrktft S.1abebpifl ti tantaa al • 
mışttt. 

Gondar'a dolN U.rle11f 
kolaf oıaoe•l'ft•• 

Makallı, 18 - Hans ajansının 

Tigre h•ıdua .. 10 iftüı 1t1ı•ttttor ı 
Deilllf - Makalte hattı boyunca a

fl'91ba ce11 atlllllı elıusı.., ...,_n 
ttatyanların Gondara dofru lterı~yl , 
tinin çabuk olacajı MlldlJft, 

Japonlar, Pekin ve Şanghav
Kuan demir yolları idare.in -ft'.., 
yolu yarına kadar açmahırınr :~. 

teaaif lerdlr. 

••m•.t Cjlnd• mUstakll h'J:COme 
., ... rlf"mf• ftde ı lin ot'U5yor 

Tokyo, 18 - Emin mcnhalar
••ıa haNr Yetildijlna ıöte, ayın 1 
ylmdsinde Sina· Şeh - Yuan S•aı 
• Çen •e Ha11 • F u - Şu S<llt ~ Ge· 
11eral &arafnulan Şiı:ıali Çinde müs 

iını t11leml1dr. 
Tlencln' elen ı•HYltr• ı• · 

l•ıı haNıler• ılre, Naals&a iti · 
kAlnetl a.kerlerbıla P'kl11 • Han· 
len demltJolu etraf ıacla .., .... 
malan ilıerlne Kuantuaı trftlar. 
her lhtlmı.1e llartt hutrlanmttlar 
dır. 

tOOOOO lltfHlk ltlr .... 

Ditwr taraftan, Cdntral '.., 
Yuh • Sianı yüı lıilt Jdtlllk lnr fit • 

du tophyarak lıtl1d•llnl Ub etmek 
i•ti7en ş·rnali Çin üzcrlııe 1Urii "' 
m~!i 14'., t'ııthhı hUhQMzUIMlaa 
ıntiaiiadd nlmıitır. 

ti:.~ tJ::t. 
l"AKMT H•••fl 

"' ft4,. •• ,,. 
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HABER - Aksam postası 

Celal Sahir bir 
ipek böceğidi ! •• 

Universite 
genişliyor Celal Sah1r öldü... ı taplanydı. Bili.hare Maltadan Zi-

k:or~Idak ıaylavı olan ve ya. ya Gökalp da bize bir !İir yolla· 
1i 1 ıeneleriıı daima en yeni dı. Gene o sene zuhur eden Seli.- Alınacak tahsisatla 

~~er.anlamıa bir mübariz ııfatiy- mi izzet, Nazım Hikmet, Emin yeni tesisat yapılacak 
)l ııtıri.k eden Celil Sahirin ha - Recep, Necmettin Halil de ve za. . . . 
ki tında safhalar o kadar çoktur manm diğer en genç tairJeri de . Onıv~rsıte~ı~. d~ha !azla ge -
~ •adece kimlerle birlikte çalq . bize iıtirak ettiler. Şükufe Nihal nıılemesı ve kultur ınkılabmda İs . 

lı~ın. Ve hangi mecmualarda hAll· ve Halide Nuıret de bize yazdı. tanbul üniversitesine verilen vazi
tı .. l" f ı . b l b'l . . . . && ua uplarla yazılaı- yaı:dığmı Kitaplanmız ıiirle hatlar, öylece ~ erın. aşan a 1 mesı ıçın yem 
d'Yleıtıek, bir ıütun yazı teıkil e- devam eder, ancak sonuna Ömer hır proJe hazırlanmııtır. 

•Yor. Seyfettinin, yahut Fahri Celalin Bu projeye göre Üniversitenin 
~Ben, evvela, bunların içinde, (F. Celaleddin'in) hikayeleri gi - yeni yapılan enstitülerindeki bü • 
htndinıJe alakası olanını yaza rerdi. Gayemiz "lıtanbul konuıu tün eksikler tamamlanabilecek, 

ltı: tuna en yakın türkçeyi kullan • üniversite rasathanesi takviye olu-
• • ~ mak,, tı. Son dil inkılabınuı zuhu- nacak, yeniden bir radyoloji ens • 

~ ~Ü~rekenin acı seneleri .•. 1919 runa kadar hakim olan cereyanın titüsü inşa ve tesis olunacak, Tıb 
'tttt. tıbar:ı Milli Bankaaının me . en kuvvetli manzum e.erleri bi - fakültesi talebelerinin ölüler üze
ilt~latındandun. Bir gün, gi!eye zim o kitaplarda verilmittir. Bu, rinde yapacaklan tatbikatı kolay· 
ti 1 

ienç müıteri geldi. Hesabı ca muhakkaktJT. !aştırmak ve &üraıti temin etmek 
~ ltıtıarnelelerini yapmak üzere Söylemek istediğim, daima ye- üzere bir cenaze otomobili alına· 
~andım. Fakat gülümsediler. niye rağbet ederdi. Bizi de yeni cak, üniversite binasmda bazı ta· 
.lJtblardan biri, henüz tanıştığım olduğumuz için topladı. Silinmi • dilit yapılacak ve Avrupaya bazı 

abacı Yuzuf Ziya idi: yen tebessümü ile: laboratuvar malzemesi sipariı e 
t"..._ Para yatırma.ğa değil, seni - Ben ebedi gencim! Torunla dilecektir. 
'ı~tnıeğe geldik! - dedi •• Bu ya - nmzla birlik olup siz müstakbel Bütün bunların yapdabilmeai 
d'lndaki arkadaı §air Elif Seyfi . mürtecilere muhalefet edeceğim! için rektörlük, kültür Bakanhğm-
.:r (?~han Seyfi). Senin ya:ıdı . - dediğini hatrrlıyorum. dan tahsisat istemiştir. Bunların 
h.tı. hır §iirin müsveddesini Y ah- • • "' tutarı evvelden hesap edilmiş ve 
l~ı ~eınaie göstermişler. O da Ce. Fakat, bu, ipek böceğinin geçir- 213,500 lira tutacağı anlatılmıt • 
Sıt lhire bahsetmiş. Bu akşam. diği istihalelerden aade biridi:-. tır. 
~~na.hmette Sahirin Toprak so O, sonra, serbest mısracıhğa da Kültür Bakanlığı bu tahsisatı 
b~ evinde toplanacağız... sapmış, öz türkçenin mübarizleri bir istikrazla Finans Bakanlığın· 

t,t ~~rn• en yeniyi arayan bu Üs· arasına da katılmıttır. dan temin için Kamutaydan ıala • 
~~l 1~ "en geçler,, i bu suretle "Eserleri ipek demetidir!,, di • hiyet istemiştir. Tahsisat verilince 
fj~ a.dı: Halit Fahri, Faruk Na . yenler, ancak bir cihetten haklı • derhal ite başlanacaktır. 
-.~''Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, ben dır: Daimi tahavvüllere maruz ------------
lt:•k: Böylelikle bir ıairler ıirketi olmakla töhret kazanan bu böce· 
~~· .. ·~ ederek, isr4İni benim teklif ğin yaptığı ipek, yalnız kadın ço
~i~l?ıtn "Birinci kitap", "İkinci rabma yaramaınıf, ağır sanayi 
d{t !>,, ilh.. serisini yedinciye ka- malzemesi İçin bile faydalı bir 
~ ~!l«ardık. Ben "Sekizinci ki . meta gibi, diğer unsurları tunç ve 
~:,,ta ayrıldım. Esasen '.Doku . çelikten olan yeni öz türkçenin 

l\~'U,, da çıkmadı. tat1ılığmı te,kil eden ıesleri de 
~t" Unlar, §İmdiki "Aydabir,, yaratmıştrr, 
~ı büyüklüğünde şiir ki · 

~Otnanya kralının 
t()ndra seyahati 
Ito!l\ 

~ . anya kralı Karolun ya.kında 
t 

111Ptaya v • 

qlte• · Yapacagı zıyaret hususi ma. 
·tedir 

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

, YtNt ESERLER 

ısr ı·' . H ae ı nın ayatı 
Andre Maurois 

l> {a11ıau Hakkı Al!şan 
tin ve Yann killJiyatrnın 

45 nci kitabı 

150 liklerden 
Amel Refik 

Romaoyada öldll 
Yüz elliliklerden miralay Ahmet 

Refik Romanyada "Chişinau,, hastane 
sinde ölmüştür. 

lstanbul müddeiumumiliği, varis • 
!erinin 93/6778 numara ile müddeiumu 
milik birinci tetkik adiresine müra -
caat etmelerini bildirmekt.edir. 

Katil bekçi 
Zülfikarı niçin 
öldürdüğünü 
anlatıyor 

6 ıocı sorgu hakimi 
Cemali tevkif etti 

Horhor çe§mesi başında iki 
bekçiyi öldüren bekçi Cemal altın
cı ıorgu hakimliğince tevkif edil• 
mittir. Katil cinayetin sebepleri 
hakkında tunları söylemiştir: 

- Ahmedin ölümüne çok acı -
yorum. Zavallı çocuk, buhranlı bir 
zamanda kurşunlanma hedef oldu. 
Günahımızı Zülfikar çekecektir. 
Beni her yerde ve her zaman çe
kiştiren ve ayağımı kaydırmak i
çin uydurma ıeyler yaratan bu kö
tü huylu arkadaı, kendine ve ço
cuklanna acımadığı gibi Ahmetle 
bana da acımadı. Ben yaptığımın 
cezasını çekeceğim. Fakat o, yap-· 

3 

Li~anımızda Ankara-lstanbul 
Nakli va~ıtal~- trenleri 
rının tarıfesı 
K6milr fiyatları 
ucuzladığı için 

indirilecek 
Liman vesaitinin yeni ücret 

tarifelerini tesbit edecek komis • 
yon önümüzdeki hafta toplanaca· 
ktır. Sosyeteler bunun için şimdi
den hazırlanmağa başlamıışlardır. 

Ekonomi bakanlığı hundan 
evvel Şirketi hayriye, Akay 
ve Haliç ücret tarif el erini iki ay 

müddetle uzatmıştı. Bu müddec 
bu ay nihayetinde bitmit olacak
tır. 

O vakit bu uzatmamn mal1A5ı 
pek de anlaşılamamııken şimdi ile 
ride kömür ücretlerinde yapılacak 
değişikliğin gözönünde tutularak 
yaptlmıt olduğu anlaşılmaktadır. 

Tarife komisyonu yeni bilet üe
retlerini tesbit ederken kömür fi
yatlarının tonunda yapılan 130 
kuru~luk te112ili.tı da gözönünde' 
tutacaktır. Müteahhitlerle yapı • 
lan anl&§malarda yapılan tenzi • 
lata göre değittirileceğinden sos
yetelerin ve Akay idaresinin bun· 
dan mutazarrır olması mevzuu ba
his olmıyacaktır. 

Gene yeni yıl batmdan itiba· 
ren başlıyacak olan yeni uzak hat
lar tarifeleri de ayni vaziyet na· 
zarı dikkate alınarak hazırlana • 
caktır. 

Ekonomi Bakanlığı tarifeler 

\' olcu sayısı arttığı 
için çoğaltılacak 
Devlet demir yolları idaresi An

kara - İstanbul arasında yolcu a
dedinin biilıassa şu son bir yd jv 

çinde süratle çoğaldığını görerek 
bu hatta işli'yen katarları co,i!a IJ• 
mak zaruretini -lt•vmu~tur. Yal .. 
nrz, halkın g.ece aeyahatinden zi • 
yade gündüz seyahatini tercih et • 
tiğini de gören devlet demir yol -
farı Ankaradan ve lstanbuldan 
şimdiye kadar haftada ikişer de • 
fa kartdık!ı yapılan postalara· bi -
rer tane daha ilave etmi,tir. 

Şimdiye kadar Haydarpaıa • 
dan Ankaraya pazar, perşembe 
günleri ve Ankaradan Haydarpa -
ıaya pazartesi, perşembe günleri 
hareket eden trenlerden başka 
Haydarpaşadan sah ve Ankara -
dan çarıamba günleri birer gün .. 
düz treni daha hareket edecektir. 
Bu iki karşılıklı katar da her üç 
meYkiin yolcuları da hiç bir fazl:ı 
ücret vermeden seyahat edebile· 
ceklerdir. Katarlara bir de yeme~, 

li vagon ilave edilecektir. 
Devlet demir yolları bu iki ka

tarda istenilen genişliği ve raha~· 
lığı temin edemezse haftanın di~ 
ğer günlerinde yeni katarlar ili"'!' 
etmek kararındadır. 

genel direktörlüğü bilet ücretleri
de yapılacak bu tenzilat için umu .. 
mi bir formül tesbit etmektedir. 

Haliç ve liman, batan 
gemilerden temizlenecek 

Deniz Ticaret direktörlüğüne 

gelen yeni bir kanun bilhassa 
umumi harptenberi bir batmış ge
miler mezarlığına dönen Haliç ve 
limanın temizlenmesini temin ede. 
cektir. 

Bu kanuna göre limanlar da • 
bilinde seyrü.sef erin aelimetine en 

gel olabilecek bir vaziyette yatan 
gemileri liman reiıleri taraf mdan 

verilecek bir müddet zarfında 
sahipleri çıkamıağa mecburdur. 

Bunların sahipleri bulunamaz ve
ya verilen mühlet zarfında çıkar-

mazlarsa liman idaresi mas:afmı 
koruyabilecekleri çıkaracak ve 

masrafını çıkaramıyacaklan im -
ha edecektir. 

Şimdi liman idaresi Haliç ve 
limanda ıeyrüseferi işkil edecek 
tekilde batmq olan Yapur, mavu· 
na ve her nevi teknelerin sahiple
rine bir ilan verecektir. Bu ilan
dan on bq gün ıoma sahipleri 
tarafından çıkarılma ameliyesi 
bqlanmamıı olan batmıı teknele
rin ve eşyasının müzayedesi ya • 
pdacak ve bedeli malmüdürlük • 
lerine irad kaydedilerek derhal 
çıkarma ameliyesine başlanacak .. 
br. Bu suretle bir yıla kalmadan 
Haliç ve liman temizlenmif ok· 
caktır. 

~tış 384 Sahife; 100 Kuruş 
~erkczi; V AKIT Matbaası 

Heledlye memurları 
için yardım sandığı 

iç bakanlık bir 
kanun layihası 

hazırladı 
b~de~kodu~nndo~rdu~ne- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ticeden ebediyen meauldür. Eğer LA.yık hırlstlyanlar dlln toplandılar 

Çocuk 
~Clbaları 

~ endi . 
~ ~ ı . nıı ve kendiniz yaşta olaı 
~l'ııı 1;:n aldığınız gazetede yavru. 
~ btıı da alAkalandıracak kısıtr. 

ıtnıuasını temine çahşaı 

t~t~1 HABER 
~~"- :l't11ııı: hem eğlendirecel 
~ b· e kendilerini memnun ede it • 

~·ış Yapmak maksadiyle: 
1a:t1en şunu , 

'*! istiyor 
~~ ektebe giden 

llklarıoızıo bize 
resimlerini 

t e-., R6nderlnlz 
~llı~o~raflann arkasına çocu . 
~ı~ "eltt ~inf, yaşım, devam et
~~ ~fııll e fQ lsmtnJ, hangi snuff.2 
~~~dl '1. "e nıektep numarasını dz 

t\ız. 

Ankaradan bildirildiğine göre 
iç İ!leri Bakanlığı bütün uray me 
murları hakkında bir yardım ve 
koruma sandığı kurulması için bir 
kamın projesi hazırlamııtır. 

Buna göre, uray memurları bu 
sandığa her ay yüzde bet verecek-

ı ]erdir. Sandığın sermayesi memur 
ların bu paralariyle belediye büt· 
çesinden yapılacak yüzde bet mu· 
avenet ve para cezalarının bir kıs· 
mm ~a::: mürekkep olacaktır. 

Yardım ve koruma ıandığmın 
bütün esasları inhisarlar teavün 
sandığının aynı olacaktır. 

bir yolunu bulabilseydim, mem
leketim olan Malatyaya gidecek
tim. Bunu da sırf bu kötü arka• 
daıın elinden kurtulmak için ya
pacaktım. Birkaç defa yerimi sat
maya karar verdim. Fakat beni 
caydırdı. Son defa Unkapanı bek· 
çisi Mustafa ile anlaştım. Bunu 
haber a.lan Zülfikar 25 lira komİs· 
yon istiyerek buna gene mani ol· 
du.,, -. i 1 • 

Dün Beyoğlu halkevinde Llik Türk 
Hiristiyanlar cemiyetinin tertip etti · 
ği bir toplantı yapılmıştır. 

lçtimaa istiklal marşile •başlanmış.. 
tır. Bundan sonra başkan . Yılmaz 
konferansçı Triyandabilosu halka ta. 
nıtmış, hatip başka memleketlerde 
Müslüman Te Hiristiyan diye hiç bir 
tebaa kendini ayırmazken Türkiyedeki 
Tiirk tebaası Hiı-istiyanlarm kendile
rini ayrı bir vaziyette telakki etmcle · 
rindeki fena zihniyetini izah etmiştir. 

Bundan sonra söz alan Papa EfUm 
de şunları söylemiştir: 

''Türk Hiristiyanlannın hakiki 
menfaatlerine muzır olan bu zihni .. 
yete düşmelerine sebep patrikhane 
namı verilen ve zavallı Tiirk Hirlsti .. 
yanların başına her cins belalan ge. 
tiren ve bugün de artık vücutlarına 
hiç bir lüzum ka.Jmıyan makamlardır. 
lşte bu patrikhaneler ve bunların se· 
rapa yanlış hareket ve tclakkileridir 
ki Türkiyedeki Türk Hiristiyanlarmı 
memlekette uçuruma sürüklemiştir.., 

,,,,.., r 
L ŞEHRİN.ifDERDLERİ ] 
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_F.!r!~~?.ı.~!:-!!~!~ olan Belediyenin kaçırdığı varidat 
hır A1man muallımi Almanca, fran • Doğru olup olmadığını kat'i yüzde yüz olarak bilmi· Yukarıda dediğim gibi bu rakamların doğru olduğu· 
sızca ve İngilizce hususi lisan dersleri yorum. Fakat vazifesi itibariyle bunu bilmes i Jazrmgclen r.a yüzde yüz emin değilim. Fakat eğer hakikatse ddden 
vermek istemektedir. Mutedil fiyatlar. bir tanıdık anlattı: belediyeye yazık oluyor. Kendisine karşı yapılan her -

Yazıhane nakil "- Belediye, "'Şirketi Hayriye,, den vapurlarııım h:ıngi bir hücuma kar~r parasızlıktan dem vurarak karşı 
köprüye yanaşr.:ası. kirası olarak senede ~890 lira pa;cı koymağa çalışan belediye, kim bilir böyle ne kadal' ser· 

Avukat Ziya Molla ve Suat Ziya alır. Diğer taraftan gene au:ı'ı sosyete isl.-d ecre mc~:cut ,·et menha lanm başkalanna k:ıptmyor. 
• Sirkeci Liman hanındaki yazıhanele- bül~ ve dükkanlardan aende cer:ı'an 4CfJO lira ldra alır. 

rini Sirkeci Palas 3 ve 4. numaralı o • Bu suretle cebinden para çılmwdrğı gibi iist ~U:.· 200 Iirc-
Qlarıı nakletmi§le.rdir. YI ~~indirir.,, 

, Tiu i ş lcı· i .. ,Je sıkı hir güıdcu gcçil'Hmesi lazımdır. 
) 
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Bugün elli millet tarafından sulh için 

1ıııınınnııuuıwımn1Jtıııı ııııııuıunuıwuuııınınııunıııtııuunıııu 

Bu nasıl işi 
Dün Fenerbahçe atadmda, maçın 

,apılmaması üzerine halkın paralarını 
istemeleri Oıerelne çıkan hldlsede, 

yardım etmezlerse 
---...--.~S""'his ~ .-, ,_, ,_ - ~ 

Yunan kralı Yor ita yaya zecri t dbir 
Tatbikine girişiliyoı 

vaxlf elerint görmek için çalışan • • • • 

gaz~te toto muhabirleri de şaşılacak Yenıden Londraya donecek 
bir hldise lle ka11ılanmışlardır. 

Foto •uhabtrlerl paraıanru iste .. lngiltere Kıbrısı Yunanlılara mı bırakıfo&' 
mek için rtşe 3nlereine bfrlken halkın 
resimlerini almak için, stadın duvan
na çıkmışlar ve tam vazifelerlnJ ya • 
parlarken, bir polis memuru tarafın

dan, birdenbire aşağı inmeleri n 
fotoğraf almama lan söylenmiştir, az 
sonra da foto muhabirleri karakola 
davet edilmişlerdir. Ancak karakolda 
arkad~lanmıza yapılacak açık hak _ 
sızllk anlaşılmış ve merkez Amiri ta • 
rafından arada bir anlaşamamazlık 
olduğu sUylenerek arkadaşlanmız 

Ulualar Kurumuna bağlı 50 u . 
Jus, bugün UJualar Kurumu pak . 
tmca mütecaviz ayılan ltalyaya 
kartı, gene o paktın 16 ncı mad. 
desine göre müşterek zecri tedbir
ler alıyor. 

Ekonom!k tedbirler 
İtalyanın her türlü emtaaıına 

ve lhraç etyuına umumi ıurette 
boykot edilmesi ve ltalyaya harp 
aanayiinin muhtaç. olduju ham 
maddelerin satılmaması. 

Flnanaal tedbirle' 

ltalııırya hiçbir kredi açılmama
aı, mevcut kredilerin kesilmHi, bu 
devletle hiçbir iatikra.z anlaıma -
ıı yapılmaması, bu devletin dış ve 
iç utilaazına iftirak edilmemeai 
ve Uluslar Kurumu üyeai olan dev
letlerle yaptıeı bütün kontratlarm 
münfesih ıayılmaıı. 

• • • 
Bu tedbirlerin tatbik tarihi, 

Cenevrede 18 teırinisani olarak 
tespit edilmitti. 

varabilecek aon vapur, cumarteai 
günü limanrmızdan hareket etmİf· 
tir. 

Amerlk da tedbir eliyor 

Uluslar Kurumuna Aza. olmı . 
yan devletlerden Amerika da zec
ri tedbirlere benzi:reıı tedbirler al
makta devam etmektedir. Ne§re . 
dilen bitaraflık kanunu ile, ltalya. 
ya harp levazmıı göndermek esa . 
ıen menedilmitti. 

serbest bırakılmışlardır. 
Bu şayanı teessOf hlclbe karşı.an • 

da ıunu söylemek isteriz ki, UY\9f <6) 
Hükumetin, mükerrer beyana · yı geçmiyen Istanbul gazete foto mu· 

tma rağmen ltalyaya harp levazı- habirlerl, binlerce okuyucunun erteai 
mı veren ihracatçılara kartı hü • günkü gazetelerde okuyacafl hddise _ 
kUmetin aldığı tedbirler tatbik e- teri fotottafla tesbtt etnı4 ~landa, 
dilmek üzeredir. Bitaraflık kanu- teşkildtı esasiye kanununun blltiln va 
nu yalnız harp levazımından hah. tando.şlara bahşettiği bir hakla, kimse 

ye znrnr vermemek şartile, her teYden 
sobnekteyse de Cumur Ba§kanı istifade ederek vazifelerini görürler ... 
bunlara yağ, demir, çelik, bakır, Bazı memurlanmız için, gazeteci • 
traktör ve &aireyi de ithal etmek lere, gazete fotoğraf~ılanna müşkü
fikrindedir. Hüktimetin finansal llt göstermek Adeta zevkli bir Adet 
tedbirlere de müracaat edeceği haline gelmiştir. işte dUnktl hld!Mde 

anlaşı]maktadır. HükUmet, kalkın- bu kôtO Adetin bfr m.f.salfdlr. 
Ana yasanm bfle en ba,ta gelen 

ma ofisinden ödünç para almıt 0 • kuvvetlerden bfrf olarak tanıdığı mat-
lan vapur sahipleri ltalya:r.a harp buatın, bütün dünyada olduğu ribi 
levazımı yükledikleri takdirde bo- bizde de hall<a karşı olan wıif e..cdni 
nolarmın vadesi aeldiği vakit bu tam yapması fçfn, memnrlann bizle. 

lnglltera Kıbrıs adasını lan Brendlı.iye gidecektir. Dıl1 
Yunanistan• brrakıyormu, ma gilnü Brendlzidtn 'flrllll.,. 
Atlna. 17 - Atin& ajaDSJ, Yunanl8 .. hareket •deeektlt •• 

tanın bazı limanlannın n bu meyan- BUtUn liderler kralln pP81ilflllB 
da Giritteki Suda körfezinin lngiliz tatbike yardım etm• 
donanması ihtiyaçlanna tahsis edil - kral geri dönacallnllt 
me.sine mukabil İngilterenin Kıbrıs Atina 17 - Kral AtiııaJ& 
adasını Yunanistana bırakması için i · ,·akit bütün liderleri çatınnk 
ki devlet arasında ciddi konuşmalar ramm.m tatbikinde kendlslll9 
yapılmakta olduğuna dair ltalyan a. etmelerini fstiyecektfr. Ucler1 
janalan tarafından verilen haberi ih· hn programınıkabul etmes1erll 
tiyat kaydile nakletmiştir. Bu hususta rnr Londraya dönecektir. 
fikri 80rulan Ba§bakan Kondilis, hü. Bu ha.vadla buglln Lon41a.,. 
kQmetinbu mesele hakkında malOmab raya gelen Atına belediye 1ııat*81-'ll 
olmadığı cevabmr vermiştir. rafından da teyit edilmf~. 

Kandili• diyor ki ı 

Atiaa ajansı lıılldirlyor: - Dllnden 
beri bazı gazetelerin mevzuubah8 et. 
tikleri kralla Venizelos arasındaki bil 
vaBıta konuşmalar hakkmda buradaki 
salAhlyetll makamlar ademi malQmat 
beyan etmektedirler. Muhalefet şefle 
rinln wzfyetine gelince, başbakan 
Kondilfs gazetecilerin bir sualine ce
wben demi§tir ki: 

•- Ba şefler daha enrel gelecek 
seçimde milletin önUne çıkmalıdırlar. 
Ne zaman milletin emniyetini haiz ol
duklarmı anlarlarsa o zaman onun 
namma söz söyliyebillrler. Pazartesi ı 
akşamı Etıl, Plsara ve Hidra torpito. 

11.s ile malftmatJ oJmadıfrm al 
tedir. 

Kondtlts zabitan a.runaa& 1llr 
tokol fmza&na girişmlştfr. .. 
kolda, zabitanın hiikemetla 
mmdan aynlmıyaco.ğı :raıalllll'~ 
tokol& 250 zabit fmı.a atmlftll'• 
atmıya.nlar kadro hariri 
tehdit olunuyorlar.Bu protokol 
yesf, kral geldlft zaman 
programma muhalefet ederek 
sini kunetU bir tqekkül .... _.. 
bırakmaktır. 

Kondllls mevkii iktidan il• 
vasıtalarla muhafaza ede..,.. 
mlştlr. Çaldarls ise mevk.Ua4ea 
giJriJnmektedir. Sulh uğrunda elli devletin bir -

Jeşmeıini gösteren bu hareketin 
timdi neticesi beklenilmektedir. 

bonoları yenilemiyecektir. re müşkillft.t değil, kolaylık gösterme- ---------------------------

t 5000 talebe nUmeyı, yepacak~:;n,ı!;;nmn... ~ Yersiz b·r kuruntu: 
Zecri tedbirler va b::: 

Türkiye hük\imeti zecrt tedbir· 
lerin tatbiki hakkında Kamutay 
dan aldığı salahiyet üzerine, bu • 
gün bir kararname neıroderok ted 
birlerin memleketimizde tatbiki 
hakkmda alakadarlara izahta bu-

üzerine den 
qolcuları azalmış I 

• ~~w--qmnı~"-~"mw-
Bu ıabahki poıta ile relen s k 

"DeyliHerald,,gazetuinde okun· Leh:s'tanda on aza 
171Uftar. ... - ,_., ..--. --

lunacakttr. !t..-... 

İtalya ile memleketimiz aratm· 
da son defa bir ay uzatılniıt olan 
ticaret anlaşma.smm müddeti ya · 
rın akşam bitmit olacaktır. Yeni 
bir anlaşma hakkında müzakere · 
Jere yeni tartlara uyıun olarak 
başlanması ümidi §ehrimizdeki 
salahiyetli İtalyan çevcnlerinde 
ıöylenmeldeydi. 

iki memleket arasındaki anlq. 
manm bitmesinden önce, lta1yaya 

"Romada büktlmet mekteple 
rinden ve hususi mekteplerden on 
bet bin talebe pazartesi günü ( %~ 
rt tedbirlerin tatbik tarihi olan 1'\.'· 
gün) kUtle halinde nUmayi!le: ya 
pacaklardır. 

Bu nümayiıler zecri tedbi ... 'eri 
protesto mahiyetinde olacaktu. 

Talebenin yansı zecri tedbir • 
ler tatbik eden memleketlerin mü
messiJikleri önünden geçeceldet, 
diğerleri de evleri dolaşarak k1-
rıntı demir toplıyacaklardır. 

Bu demirler, cephane ve tüfeğe 
çevrilmeküzere hükumete ve.-ih
cektir.,, 

'f<.an davası qüzünden 
9 kişi öl4ü 

Yahudi talebe 
dayak yedi 

Bundan .kadınlar da 
kurtulamadı 

Leh is tanın V artova ünivenite
sinin ders mevsimine girmesi .Jo 
lay11iyle, Yahudi aleyhtan "l::n
dek,, grupları yeniden harekete 
geçmittir. Ünivenitenin konfe • 
rana salonlarında Yahudi taleht -
yi ayn oturmağa mecbur etmclf 
tedirler. 

Hukuk f akülteai konferan9J oı • 

rmdan birinde, Yahudi talebeleri 
zorla arka sıralara oturtmuşl'-1" . 
dır. Buna kartı gelmek iıtiyen -
lere dayak atılmıt ve hundan ka -
dınlar da kurtulamamııtrr. 

V &r§ovadaki Yahudi matbuatı, 
mı meseleye göz kulak olması için 
üniversite makamll'lrırun dikkatini 

Salih Necmiyi tabanca ile çekmektedir. 
- Man~eıter Gardiyan' dan -

öldürünce iki tarafın akrabaları ------
biribirine girdileı 

, 
Soyguuculuk 

işe milddelomumlllk el koydu, kan davası 
güden iki köy balkı f çin şiddetli 

tedbirler alınacak 

Orhangazi - Gemlik 
yolunda 

Yolcuların parasını 
nasıl aldılar ? 

Diyanbekirde eski bir kan davası 

yüzünden bir cinayet işlenmiştir. 
Şimdi öldürülmüş olan Korukçu 

köyünden Necmi, sabahleyin evinden 
çıkmış ,.e çarşıya geldiği vakit eski • 
denberi nralannda düşmanlık olan 
Salih arkasından yetişmiş ve tabanca 
ile ateş etmeğe başlamıştır. 

Sekiz kurşun Necmiye isabet et • 
miş ve Necmi cansı-z yere serilmiştir. 

Katil yakalanmıştır. 

~u ~.ı köy arasında öte~enbert ~n Dört kisi yakalandı 
Jı bır du manhk olduğu gorlilmUştür. 
Bunlar her yıl biribirlerf nden kan Gemlik, 17 - Orhangazi ile 
davası diye ndam öldürürlermiş. Gemlik araamdaki otomobil ıoy-

Hükumet, bunlu hakkında müe.s • gunculuğu tahkikatı devam etmek 
slr tedbirler alacaktır. tedir. Şahin yurdu yakınlarında 

Bir kovan arı 
Çaldı diye 

Oldürülen Necminin hiç bir şeyden Arkadaşını öldüren 

dört kiti yakalanarak sorguya ç~ 
kilmitlerdir. Yolcuların anlattık· 
larına göre, haydutlar mavzerler· 
le ve yüzleri kapalı olarak otomo
bili durdurmuılardır. O gece oto
mobildekiler yere indirilmiJ, pa
ralan soyulduktan sonra hepsi sı
ra ile yere yatmlmıtlardır. Yerle
rinden kıpırdadıklan takdirde ö
lümle tehdit edilen yolcular on da
kika kadar o vaziyette durmuşlat"· 
dır. Şoför Behçet, otomobil dur
durulunca çantasmı yandaki çalı• 
hta atmışhr. Çanta ıonradan bu
lunmuttur. 

haberi olmıyan akrabaları cena:reye kölyü 
geldikleri vakit asabiyete kapılmışlar 
ve Korkuçuya bir saat mesafede bu
lunan katil Salihin Bozaçlı köy;üne 
hficum etmişler ve Salibin akrabala · 
rile ç.arpışmağa başlamışlardır. 

Ba çarpışma sonunda Necmi taraf • 
lilı&:I;;"'-- altı Salih mra.tıdarmdan 

da .. lı:ffl llcltlrftlmUştür. 
Vah mahalline hemen adli.re tah. 

kik heyeti ve jandarma müfrezesi gön 
derilmiştir. 

Merzifon - Fazlı İşminde bir 
köylü arkadaıı Bekirin bir kovan 
an çaldığını söylemiı, Bekir buna 
kızarak yolunu beklemiştir. Ara· 
larmda geçen kıaa bir ağız kav · 
gumdan ıonra Bekir silahını çe· 
kerek üç el atef etmİf, Fazılı öl · 
dürmüıtür. Katil yak:ılanmıt ve 
suçunu itiraf etmi§tİT. 

lzmir körfezi ağzında vukua ı 
gelen Jnebolu vapuru f aciuınm 
hakikt müsebbipleri henüz k11t'i 

olarak meydana çıkmamakla be • 
raber bu facia halk arumda deniz 
ticaret filomuzun eskiliği, gemile
rin çürüklüğü ve bir kısım kaptan.. 
larm kifayetsizliği bakkında yan· 
hı bir fikir yerleımesine ıebcp ol· 
muştur. 

Söylendiğine göre bu faciadan 
sonra deniz yolculan şayam dik • 
kat derecede an.lıvermi~ir. Şim
di bir çok mü.him limanlarımız ti· 
mendiferle yekdiğerine bağlı ol • 
duğu için deniz yoliyle seyahate 
pek de mecburiyet yoktur. Bilhas 
ıa Devlet Dcmiryollarmnı tenzi • 
li.th tarif el eri bunu kolayl&§tır -
maktadır. 

Al&kadarlar (leniz ticaret filo 
muz için gösterilen bu itimadırz -
lığı yerinde bulmamaktadırlar, 
Sahillerimizin genişliği Ye yapı -
lan seferlerin çoklufu nMbetinde 
bu nevi büyük kazalar çok az bu
lunmaktadır. Vakıa gemilerimizin ı 
eskiliğini alakadarlar da tudik e
diyorlar. Fakat her geminin be he· 

mehal altı ayda bir tamiri 
nıan fen heyeti ta.rafmdaa 
nesi suretile diğer mf'mle 
den fazla ihtiyati tedbirl 
mıt olduju &ne süriilDHS&P,.._; 

Kaptalarmnzm kifaf 
İle yersiz bir ittiham olaralc 
ki ediliyor. Türk deni% 
bitlerinin liyakati bilalrit 
dünyada takdir edilmektedit• 

Maamafib gemilerimisbi 

liği göz önünde tutularak 
yeni gemi yaptırılmaıı içİJI 
kete geçilmit bulunmaktab'• 
largeldikten sonra elde • 
yeni ve ekonomik olarak 
Cumhuriyet, Erzurum ye 'I 
dan batka diğer eaki ve çok 
raflı gemilerin hepsi kadro 
ne çıkarılacaktır. 

Bu arada kaptan.lamı_. 
ticaret zabitlerinin maat 
lerini de düzeltmek için 
ramak faydalı olacaktır. S
fın timdi pek az olan ~ ... ...,"'~ 
arttırmak ve bu ıuretlc 111 

lan rağbeti çoialtmak 
kaptanlar yetipue&ini _._ .... -

mıt olacaktır. 

Hukuk talebe cemiq8 
Vılllk kongresini 
dün halk evinde 

yaptı 

Muhaliflere gffre 
kongre yapılmıştır 

Hukuk talebe cemiyetinin yıl
lık kongreşi dün Halkevinde ya
pılmıştır. Kongreyi nizamn'\me 
mucibince eski idare heyeti rei81 
açmı§, ekseriyetin olmayıtını sör 
liyerek celseyi tati letmittir. 

Reisin bu IÖzleri, muhalif ta
rafın itiraziyle kar§ılanmıf, bun· 
lar eberiyetin olduğunu iddia t:t

miılerdir. 

Nizamnameye göre celse aç'J
dıktan .aonr.a kongreye bqkanhk 
ıcçimi yapıhnuı ic.p ederken ;Ja·l 

re heyeti reiıi 180 kadlf 
riyle aalonu teTketmiıtiı· 
lan muhalif taraf ıaloııclıa 
ikinci komiıcr Zühtü ~ 
nünde salonda kalanlarl 
mıt, bunlann 231 kiti ol~ Mi 
pit edilmi1tir. Bunun il_..... 
ıre divanı ıcçilmi§tir. 

Muhalif tarafa ınefd/11111 
Avni, Etem bu sabah 
gelerek sabah gaıctele 
zılarında kongrenin y·----

yolundaki yazılann doı
iını söylediler. Ve bd 
düzeltilmesini utedilet
ga:ıetclerinin ya:ıdıkl•..
de kongrede ekseriyet 0 

bu yüzden konsre baı~ 
mııtır._ 
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HAB~R - Akşam postası 

BARBARQSTA 
• • 
1 TIK 
~ ınıumaıraıso : 69 Va~aıri1: (VA .. NO) 

Keşişin gözünde manyatizme etmek kuvveti 
Vardı lslam Beyin gözlerine gözlerini dikti. 

Elinden tabancasını düşürdü 

5 

-·· 

Geçen kıeımlarm hullaası 1 
Gazanf cr reisin lıazinc esrarını 

llali adadaki Keşiş Barba Kosti 
aşırrnı§lır. Bu lıadiscnin nasıl 

clduğunu l'ılanlı Manastır !Jaş 

den ileri geldi, desinler ... Fakat, ne ı 
de olaa kayalıklardaki bu hadiae · 
den şüphelenecekler... Etrafı sıkı 
bir araftırmaya tabi tutmaları ih
timali var ... 

Niçin Çürür? o geminin kaptanı amcaınmıf ... 
Bir an dütündü: 

Papazı Sinos anlatıyor: 

,,.,. . 
"e§ış, eandalmda oturup du· 

~YGitınuı. Hali adada Türklerin 
ulunduğu mevkie nazaran pe.c 

'd'Pa bir köıede barındığından 
efte . . k 1 r•nı çı armıı, rahat rahat nC1t 
ltırıı ı . ı· h . . t a ıyor, gız ı azmenın esr!.\• 
'~! kaydediyormuı. 

d Ansızın, baı ucunda bir •~' 
ll}'nıuı: 
' ' •. - Hayırola, hazret? Sen kim· 

•ltı? 
}'f ••• Burada ne yapıyoraun? .. 
s~ ... Anladım. inşaatın planırı. ı 

ltınıısın ... Eller ...... ı .. arı. ı,

0 
yun. 

,, ıerine bir tabanca çevrilmiş. 

1 Barba Kosti, ister istemez e l· tr· 
,~rıi havaya kaldımııf. 

d Meğer, bu adam, lalam bey a
ltıda b. . . 

11 
ırıymıf ... 

~ ? . aa.bah, Gazanfer Reis, nö · 
ea·\çıııni boğulmuı bulunca, bunu 
~ırJerden bilmiı; hepsini kırbaç . 
~ ~1! ve sonra, maiyeti araıından 

~. aç kiti ayırarak: 
fltı - Adanın etrafını dolaıın ... 
lıt tatardan gemı geçmez amma, 
'd' olur, ne olmaz, ufukları teftİf 

ırı' • . • ,, · ~ emrını vermı,. 
~ Dört genç, aralarında mıntaka· 
'I tı taksim etmiıler. Bizim keşi• 
~: h~lunduğu yer de lalam beye 
lı •1ttıuf. Tesadüfen sandalın aak
~ CI duğu yere kadar gelmif. Barba 
<ıatin· .•• k f d 1, ın ızını eş e erek, itte böy. 

t~ tnıızın kartııına çıkıvermiı ... 
~elce h k · ·· J • • • ı ~~ı er eıı gozet eyıp ııım e· , e ..... 

1,ı, Qgrenen keıiı, bu adamın dra 
~ bey olduğunu tanmııı. 
}•tintak baılamıı. 
,,-. Sen kimsin? 

lit lflk taşkınlık anında, Barba, i• 
' e~-· ıc o.uılf: 

~l'i ....._ Ben yılanlı manaatır rahip
'~enim ... Buraya çile doldut 
' ' geldim ... Size hiç bir zara 

ı1 °lllltiaz ... Beni bırakın... • 

'':" Sen, keıitten fazla, caıus:ı 
,,~1>'o1'9Un... Bu defter nedir? 
,, trba Koıti: 

iıı . '."' y ~ a harru, ya merru ! • diye 
~ erek, gözlerini genci~ röz. 

tle d'•~· ''l\ •ıımııf. 
' .~diainde manyatizma yap 
''IS~tıdadı pek kuvvetliydi. \ t dakika bile geçmeden, de

~~~ trun elinde tabanca gevşB· 
''il 
~~fırsattan istifade ederek bir 

~·'ı,ı~~ 
.... , '""il bey kayalardan aıağıya 

!'la"'"""' ''ita •&&Ulf. 

~:asına kocaman bir taı ... 
~t k_ gencinin öldüğüne ka . 
~ R~ırerek, keıit telif içinde 
~ b~rı Pılısını, prrtıımı toplama· 

'tla-''Q -.qJ,. 
''~· ~kıama hareket ... 

lı ıra T·· ki b' 'lti1ı· ' ur er, ır gece evv~! 

\ ~? l>oğulmasınr, haydi esirle
~)il\ 1~1lsbna atretsinler... lalam 
n. 6}d .. "I . d .,..~ uru mesıne e, bir kaza-

, l>a.hut bir arkadaı ımn kinin-

"Onun için bu esrarlı adadan 
bjr an evvel sıvıtmak daha iyi... 

uNasıl olsa, hazinenin anahtar: 
elinde değil mi? Nazarı dikka!• 
celbedip de öldürülmenin, yahu\ 
Türkleri itkillendirip hazine mev
kiini değiıtinnenin manaıı var 
mı? 

"Hülaıa, ketif o gece, ortalı§ 
karanlık baaınca, yelkeni açmıf ... 
Ağrıboaa dönmek üzere yola çık
mıf ... 

"Lakin, yolda bir fırtına, bir 
fırtına!... Kayık fena önelenmiş .. 
Batmamıt amma, yelkeni parça• 
lanmıı, küreklerinden biri kırıl
mıf ... Bunlan tamir etmek, uzun 
sürmÜf ... 

"Barbanın yiyeceği bitmiı. Tam 
on gün aç kalmıf. .. Açlık ve rutu
bet tesiriyle ütümüı, hastalanmı~. 
Yavaı yavaf Ağrıbos civarına dü, . 
müı amma, ölüm halinde... B1t-
kin ... 

"Onu, balıkçılar, civarda, ha· 

- Sahi ... Gençliğinde Adalar 
denizinde birçok ıeyahatler etmiş. 
Anlatırdı! 

Sinoı: 

- Katolik olmıyanlara kini d<' 
o Z!mandanberidir! dedi. 

Ve sonra, hikayesine devamla: 
- Marki Jozeppe Fernando1 

kitaba bir nazar atmıf, dudak b·.ı· 
ruıturmut: 

' :-Bence hiç bir kıymeti yok! ... 
B u dilden anlamam ... - demiı. 

Salya dediğimiz ağız guddele rinin usnresi 
yalnız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, 
aynı zamanda yemek saatleri aras mda dişleri 

temizlemeğe de yarar. Fakat bu te mizlik kafi 
değildir. Ditılerirıizi çürümekten kurtarmak 

istiyorsanız sabah ve akşam R A O Y O L 1 N 
kullanarak tabiata yardım etmelisiniz. 

''- Kabının güedliği için ol· ~--------~-~~------~--~---~~ 
sun, kaç paraya isterseniz alınız .. . 

14Uzun tereddütten sonra, gU 
mÜf bir sikke uzatmıı, eseri almıt 

"Tayfalarınd.an birine: 
"- Şunu, öteki kitaplarımın a• 

rasına koyuver! ... Venediğe ıitt!
ğimiz zaman da kihyama ıöyler · 
sir... Hepsini kütüphaneme nalc 
letain 1 • demİf ... 

"Şimdi, hazinenin anahtarı halt. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şe1ızadcbaşı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,30 da 
HALK 

ve 
(Komediler Gecesi ) 

3 perde: Tecdidi 
Nikah - Zor Nikah 

Rejisör 
kında fikir sahibi oldunuz ... Onun ____ _.._ .......... _________ _ 

iyi bir terzi mi 
anyorıunuz 

işte size bir adres : 

niçin amcanızın kütüphaneıinde 
bulunduğunu öğrendiniz. 

Fernando: 
- Evet ... Fakat ketit ne oldu? ... 

birçok büy .. k 
basta ıkların 

a na st rr i 

rol~cbi..: biı· halde hularak, Hnda· (Devamı var) 

~ Iiyle beraber peflerine talmiıılar, === ======== === 
kıyıya çıkarmıılar ... 
"Meğer bu hain herifler, dinle, 

diyanetle alakaları olmıyan insan . 
larmıf... Bu kurtarmalarına karı P 

lıK ille maddi bir menfaat bekler
lermiı. 

"Bari, keı iti derhal bize getiriu 
ücret iiteıelerdi. Hayır, o da yok .. 

"Mübarek adamın çile doldu
rurken oyup işlediği kıymetli te'J· 
bihleri falan, hemen oradaki bi .. 
geminin tayfalarına, ucuz ucuz sat. 
mıtlar ... 

"Cihanlar dejerinde olan yeı•! 
kaplı kitabı da göıtermiıler: 

"- Bunu alır m111nız? 
"-Ne yapalım onu? 
"- Kabı pek güzel... 
"- Fakat içindeki yazılar rum . 

ca ... 
"Venedikli mürettebattan bir; . 

bizim dili biliyormuı, bakmıt: 

"- Bu yazılar tamamiyle runı· 
ca bile değil... Bir takım itaretler ... 

"Filhakika, yalnız manastırın 
rütbeli şahsiyetleri tarafından bi · 
linen bir şifre vardır. işaretlerin 
den yabancı biri istifade et.mesh 
diye, Barba Kosti, hatıratının es
rarlı tarafını, her ihtimale karşı, 
bunlarla yazmıı ... 

''Balıkçılar: 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

' lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : Jstanbul 214 

Telgraf edresı : ıst~mbut HABER 
Yezı ışıerı teıoronu : 2:1872 
ida re ve l ıc!n .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terziıf 

lscanbul • Yenlpostaae karşısıoda 
Foto t':ur )':ı.nında Letafet hanında 

\ 

!ll:ııımı111ıııılllıı1mnUlllllıııııııııııımtııınnıııtııııı1ıumııın ııXJlll'.J 

~işli Etfal hastanesinde f 
'\ Göz mütaha."5ısı doktor ~ 

Türlıigtt Ecnttbl 
Senoıuc 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 avlık 730 ,, 1450 ., 
3 avıık 400 •• aoo ., 
1 avlık 150 .. 300 ., 

iLAN TARiFESİ 

.f Rıfat Ahmed Gözber/, ·-. 
t 'i C. Halk l<'ırknsı sırasında kız li- ~ 
ı ! ;t>si karşısında a2 numarada. Mua· q 

11 
t•cne santleri sant 15 ten 1~ e kadar l 

1 t~ lll!Jllııı:nıuıııııııı:mıııımııtııuaınım ııiJ!llll:1!;~ Tıearet ııanıarının •atır1 12,so 
Re•ml ııanıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi fit! Nt!şrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaa~s 

~----------.;......;.~---------.........:;_.._--.. 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Jugün matine 16 da 

Bu akşam 20,30 da 

llAT ·BATAN 

Büyük operet 
Yazanlar: Malımut J'esari ve Necdet 
Rüştü. Müzik: S ezai ve Seyfeddin 
Asaf. 
Gişe gündüz açıktır. Telef on: 41819 
Fiyatlttr: 25 - 50 - 75 ıı 100 Loca : 

400 - 300 
"-Neofuna~m~ ~nud3 -~~-~---~---~----~~-~~~-~~~---

satmak istiyoruz ... Kaç paraya is- En büyük Fransız filmi 
terıeniz alın!. demitler... S A AD ET ( Le Bonheur j 

"-Bet para bile vermeyiz... CHARLES BOVER - GABV MORLAV 
"Fakat, tayfalardan birinin ak· T t:J R K Sinemasında 

lına, kaptan gelmit: 
lllveten : DUnya haberlerl • Duhuliye 20 kuru, 

"- Marki Jozeppe Femando. 
kitap meraklısıdır; ona gösterin! 

~ . ..,. ' ...... ; . . ... ,,,~ . ~ : .,.. ·,,r.ı. : 

diye teklif etmif. 

ısıam Beyin oğlu 
Muhaverenin bu noktasmda, 

çenber sakallı: 
- Ah ... Amcam ... .. dedi - deme'c; 

Nezle, olunca bı.ı tehlihe::rira 
önüne geı;~"'lek üzere 
yapncağ.&nz ilk İ§ 

almak o!malrdır. 

G R 1P1 N soğuıt algınlı ğına, 
gripe, romntizmuya kartı çot~ 

müeısirdir. 

G R 1 P 1 N bütiin ağrı, sızı v-: 
sancılnrı derhııl J. e!ier. 

G R l P l N b·l~, diş, [.de:e vt 
bel ağrıJarmd "' görühm serı 
ve kat'i tesiri v .e tanınmıştır. 

BUtUn c c zane:er de bulunu~. 

Fiatr 7,5 kuruştur. 

Bu akşam Saat 
20 de 

HULLECI 

Komedi 3 perde 

Y nznn : R<'§nt Nuri 
Güntckirı 
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MODA KU~f63A.NILA~O 
Lüzumundan fazla zayıf o mak sevdasile perhize kalkışan 

, 

DCRT GCZEL M AR 
A TRİS. FELAK 

SCRCKLEN i 
Bunlar an bir kismı ö dü, be kısmı 

da t· carethanelerde sürünüyor 
Bv!!apeşteden yazılıyor: 

-::._ Bizim için kendinize kıyma• 
yımz; biz hiç bir vakit sıska kız
ları sevmedik ki! .. 

Budapeşte ile Macaristanın di • 
ğer şehirlerinin erkekzeri kendile• 
rini Holivud güzelleri11e benzet -
mek kaygusiyle açlığa mahkum e 
den Macar kadrnlarına i~te böyle 
bağırıyorlar. 

Eğer Macar kadınları erkekle
rinın bu sözlerine güvenebilseler
di, günde üç övün yemek yerl~r ve 
eskidc:n oldukları gibi gene tom• 
bul tombul, balık etli olurlardı. 

f:lacaristanın kanında şarkın 
pek çok kan ve an'anesi vardır 

Macar erkekleri kadınlarını dai 
ma tombul ve balık etl: sevmişler 
dir. Yüz yıllarca tombul olara 
yetişen bir nesli birdenbire sıska 
yaı:mağa kalkışmak onu büsbütün 
l<urutmağa sürüklemek olur. 

Zayıflamak sevdası Macar sos
ye'l:esinde hayli zamandır mühim• 
ce tahribat yapmakta olmakla be
raber kimse bunun farkında değil
miş gibi davranılıyoı du. Lakin 
kurbanlar arasına şöhret kazan
mış bir takım kızların katışması 
üzerine, Macaristan l eryadı ko • 
parmıştır. 

B.ı kurbanların birincisi Ma -
car sahnesinde komedi müzikal 
tıldızı olan Jüsi Labass' dır. Ka -
dıncağız meşhur kemi\ncı Jaşa 

Hayfeze artık pehriz etmemeğ-: 

söz vermiş amma, işişten geçtikten 
sonra .• 

Matmazel Labass esmer, gayet 
güzel iri gözlü, mükemmel vücut
lu bir kızdır. Hele bacaklarınm 
biçimleri gerçekten ender bulu 
nur. Zaten bu bacaklar daha ilı< 
sahneye çıkışında ona şöhret ka
zandırmıtlardı. 

Jüsi yalnız sanatı için yaşadı. 
Büyük kemancı Jaşa Hayfez orta• 
ya çıkıncıya kadar hakkında kötü 
hi~ lir dedikodu işitilmedi. 

Bu büyük Virtüoz Budapeşte
·deki konserlerinden ?:.iri&de en ön 
sıra#de bir kadın gördü ve merak 
etti. Fırsatını bulunca garsonlar
dan birisine sordu. 

Ontı tanımıyan yoktu. Buda• 
pe~enin en meşbu::- artistlerinden 
biri olduğunu öğrenir,ce tanıştılar 
ve az zamanda arkad<J.§ oldular. 

Jüsi Labass'ı tanıyan her erke
ği teshir eden bir şey, kızın göz
lerindeki esrarengiz bir mana idi 
ve bu mana acı bir istırabın ifa
desini andırıyordu. Bu meydan 
bulamamış bir ihtiras. tatmin edile 
memit bir aşk değildi. Çünkü 
kadıncağızın erkekle hiç bir ala
kl\Sı yoktu. 

Bu esrarengiz istıra.bın açlıktan 
ölmekte olan bir bak1ş olabileecği
ni kimse bilmediği gibi kendi de 
bilmiyordu. Hayf ez Avrupadaki 
turnesine, kız da konturatlı bu
lunduğu Budapeşteye gitmeğe 
mecbur olduklanndan ayrıldılar. 

Sonra tekrar buluştular ve ay
ı..ılmaz oldular. Nihayet Budapeş
tede iki parlak sanatkarın evlene
cekleri dedikodusu çıktı. Bunun 

üzerine kızın doktoru kemancıya 
batvurdu ve aktrisin zayıf kalmak 
için yaptığı zoraki pehrizde=ı öl
mek tehlikesinde i..ıulunduğunu 

söyledi. 

Hayf ez birdenbire değil, fakat 
yavaş yavaş kıza az şişmanca ka

dmlar•lan hoşlandığını anlatmcn. 
aktris büyük bir şaşkıolıkla: 

- Ne dediniz? Ben böyle z 
yıf olmak için dünyada ne varsa 

yaptım! diye haykırdı, haftnlarca 

müddeti~ gıda olarak yalnız por 

Meıhur kemancc 
J a§a Hay/ezin pek 

geç olarak kur tarm.1ğa uğra§tı-

ğı J ~si Labass.. . 

takal suyu, kara kahve ve bir teki 
dilim kızarmış ekmek J•edim. Ara
da sırada tam bir yemek yersem 
bunun vücudumda hemen yanma
sı için tiroit mürekkeb3tı içerdim. 

Bu işten vazgeçmeğe söz ver
di; ancak pek geç kalmıştı. Çün• 
kü uzun yılların pehr~7i neticesin
de kalbi iyileşmiyecek surette has
talanmıştı. 

Kısa bir hastalıktan sonra öl
dü. Joşa Hayfez de ölü sevgilisine 
çok benzediği için Amerika !.İne
ma yıldızı Florans Vidorla evlen
di. 

Gene Budapeştenin çok şöhret 
ve rağbet kaznmış bir aktrisi olan 
Magdıl Bercelli'nin de hikayesi 
başk'i. bir yürekler acısıdır. Sah
nede olduğu için bir deri bir ke
mik modasına kendisini kaptırmış 
ve açhktan imanı gevremişti. 

Muvaffakiyetinin en parlak ça• 
ğında iken Budapeştenin en şık, 
en kalabalık lokantası "Beyaz ma
ğara,, yı açmak üzere sahneden 
çekihaişti. Bu lokantada bi:tün 
Macar zenginlerine şi~manlatıcı 

yemekleri pişirtirken, kendisi §iş
manlamamak için bunlardan bir 
lokme bile tatmıyordu. Çünkü lo
kantada pek çok para kazanmak· 
la beraber kalbinde yanmakla o
lan sanat ateşi bir türlü sönmemiş
ti; günün bir;nde gene sahneye 
dönüp Macaristanın en parlak yıl
dızı olmak düşüncesindeydi. 

Tam iki yıl onun hayat lambası 
fazla yağ almadan yanıp gitti. Gü• 
nün bjrinde ise lokantasır.m orta
sında yüzü koyun yere dii!itÜ: Ha
yat \Rmbası sönmüttii. 

"' . . 
Btı hadiseden iki hafta geçme-

mişti ki Budapeştenin musiki çe
vcnleri (Rovayal Opera) dan genç 
ve parlak soprano, Matmazel Lu
viza Szabo an' ölümünü duymak
la matem içinde kaldı. Henüz o

tuzuna varmamı§ olan bu genç ka· 
dm fevkalade istidat gösteriyor
du. 

Luviza operaya intisap ettiği 
zaman etli canlı bir kızdı. Ona 
kimse bir şey söylemediği ha.ide, 
asri kızların zayıflama ülküsüne 
kapıldı. Pehriz etmeğe kalkıştı .. 

Geçen yaz Luviza birdenbire 
ortadan kayboldu. Nereye gitti
ğini kimse bilmiyordu. Tiyatro 
mPvsimi baılayınca geriye geldi. 
Arkadaşları onu tanıyamadılar. 

~ unkü kupkuru olmuştu. 
Sahneye çıktığı zaman sesinin 

eski kudretini kaybetmit olduğu
nu herkes anladı. Eski parlak se
si tedrici açlıktan ölmek üzere oP 

lan bir kızın sesi olmuştu. 
Bir gün Mozartın "Sihirli fülot,, 

piyesi oynanırken kendisi bunda 
gece kraliçesi rolünü oynuyordu. 

Sahnede büyük Ariayı söyledik -
ten sonra düşüp bayılJı. 

Oyuna devam edemiyecekti, 
bi ::- hastahaneye kaldırıldı. Bura
da genç doktor Frederik Palih'in 
tedavisi altında kızcağız biraz iyi
leşti ve kilo nlmağa başladı. Has• 
tahaneden çıkıp da sahneye cidc

ceğ: zaman da doktorla evlendiler 
ve kısa bir müddet için çok bah
tiyar bir hayat sürdüler. 

Birkaç ay sonra Luvi:rn opera 
direktörlüğünden küçük b;r <.me

liyat için izin isted' Ameliyat 
muvnffokiyetle yapıldı; fakat bir 
sene evvelki zayıflık pehrizinden 
hastalanmış olan kalb, yokut çı • 

SACDA: 
Kabare yıldızı /mo
la Zentvorgi pehri-:. 

yüzünden 
çılclırml§, 

ıimcli 
tımarhn

nededir. 

Dinah Arasa bu giizel vü. 
cuclu tabiat t>na vermiıtir 
Viyana ve Budapeıtenin 
bu yıldızı t'!hlikeli peh
rizlere hiç imınmamakta-
Jır. 

Me§hur muganniye Luiza Szabo· Magda Bercelli bir lok.anta:Ufl ,.~ 
nun pehriz yüzünden ·luran kalbi. hibesı' oldug"u halele en ncfiı ,,,-

' J''' ni doktor koccuı bir daha iılete- kl • d r kt 
11 

öl d· 

d . me erın arasın a aç' ı a 
~~ ~ 

kan hurda bir motör gibi, duru _ sonra lmolanın hizmetçisi aııO iiJ1' 
ne giderek genç aktrisin bnıı '.di' 

verdi ve doktor olan kocası bunu 151 
bir daha itletemedi. ler hiç yemek yemediğini veraıı°" 

ği günler de sade bir hardal' 
1 t•i' 

• • • • • suyu, bir elma ve birçorba 1'd~ 
Kendilerini iskelet yapmak için ·· le •· 

uğra•an!arın çok geçmeden iske - kadar ıspanak aldığını soYd uıiil· 
Y lmolanm anası fena hal e )•ti' 

ı ~ f aıı mekle beraber kızına n 1"' letlerin bulunması lazım gelen ye -
re, yani mezara, gittiklerini Bu • 

dapeıtede artık işitmiyen kız kal -
mamıştı. 

· Mola Zentyorgi yirmi iki ya
şında herkesin beğeneceği kadar 

güzel ve istikbali de parlak olan 
bir aktristir. Meslekdaşlarmın a· 
cmacak akibetlerini okumuş ve 
böyle delice bir İş ya-;:>mamağa 

karar vermi;:tir. 

lmola sahnede muvaf fakiyetli 
geçen yalnız bir mevsim görebildi. 
İkinci mevsimde ise rolünün baş• 
ka bir kıza verilmit olduğunu gör
dü Bunun neden ileri geldiğini 

çok geçmeden anladı. Yeni kız 

kendisinden biraz daha zayıftı. 

Y a 1 öyle mi? Ölse bile bunun ça-

resini bulacaktı. 

Aradan bir müddet geçtikten 

madı. Sinir bozukluğu ya"a~,d•· 
k d. . .. "' bat d 

vaı en mı gostermege l ıJ' 
kte o Bir gece yarısı dansetıne 1"' 

. d .. crkerı 
ğu kabareden evıne on rpil'' 
ranlık ve çamurlu yolda ıska gel' 
lerinı bırakarak ynlınayak e"e 

di. • .. ;ıı 
• etçit1'• 

Sonra da oda hızt11. d' • e· 
.. ıd ' 

kendisini zehirliyeceğıru ... b•fı~: 
derek hiç yemek ye~~ıneg bii'b" 
dı. Derken günün bır,nde . ~ıı 

l. u jkı "' tün knyboldu. Po ıs on .. ., f' 
b .. biitLl 1 

sonra yarı çıpk.k ve us 1"J • 
h . d tı:ırıd• gn bir hnlde şe rın 1:r 

du ,. ıırıol&J' 
Simdi tımarhanedeaır. .~1' 
~ . ' k L ... drcıY ' nın kalbı açJı tan ~~- b•r•be' 

kadar kuvvetli olrr.::ı!' ·°' ... 
ını"tı . beyni buna da: .ı ı.arnn · ,, " 



Bilal _ Fener lıua"'i maçından bir görünüı. 

TAKSIM STADIN DA 
_., - ,,_,1- -- -

Güneşı 6 Eyüp: ı 
Bu maç beklenmiyen bir 

netice ile bitti 
~e~. haftaki muz~f_f'eriyetten 
1' Guneı takımı ıkınci resmi 
'İla ~çını da, hakem Bay Nuri-
4' ıdaresinde dün Taksim stadın 

!)iip talmniyle yaptı. 
le ~n99, geçen haftaki kadrosi'y
lfl ~ 7 Huan, Alaettin - Ce
t.,'~anır, lanail- Niyazi, Hri. 
h. ~cız, Mehmet, T evlik ıaha · 

fi, t~p ~akımı da: Halit - Sey 
...._ 4laettın - Rafet, Cihat) Nuri 
>-•"-?Ytlar, Şükrü, Abdül, Nqet. 
~'den mürekkepti. 

~le anlarda Eyüplüler ıeri bir 
'Güneı kalesine indiler,beı 
tı, kadar Günet kalesi ıılo~ 

"'- da akabinde Güneıliler de 
~e geldiler. 
IJüp müdafii Alaettinin bir ıı 

iatifade eden Canbaz a1-

k:..:~ .. ldkaia takımına ı •'JIYI 
~dırdı. 

a...:. Onuncu dakikadan sonra Gü
-_, takımı adamakıllı açıldL 

l8 inci dakikada sağ açıklar.-

11~ N •• z L• ~~ ~ uımı, e1eı- Saat 
>._ • Rqıt - Muzaffer, Sürey-

Ni. Hü•eyİn, Ahmet. 

~ata.saray takımı da rahata:~ 
~ anndan bugün oynıyamı -
'I U:-YDİ ve Lütfinin yerine Sua 
~ Hızm ikame ederek fU 

la oyuna bqladılar: 
.... :.ızır - Omaan, Suavi - KaJ
~~, Fahir- Neciet, Adnan 
~, Fazıl, Danyal. 

~l(emal Halim 
'lltboı federasyonu 
ellet sekreterllğln-

den çeklldl 
~utboı feder~yonu gen~ ıek
"' kemal Halım, bu vazıfeain

leufa --· 6!-

nın pa"iyle ıol iç 1-Jriıto Güneıe 
ikinci ıayıyı da yaptırdı. 

On dakika ıonra Canbaz üçün
cü golü de attı. Biraz sonra Gü. 
neıliler dördüncü golü de attılar 

37 nci dakikada Eyüp lehine 
olan kornerden Eyüplüler de tek 
gollerini yapblar ve bundan ıon 
ra devre sonuna kadar da iyice 
hikim bir oyun oynadılar. 

ikinci devre çok zevksiz cere· 
yan etti. 11 inci dakikada Eyüp 
kalecisi mülhit bir tekme yiyerek 
sakatlandı ve sahayı terketti. 

Bundan sonra da Günqliler ka 
lecisiz kalan Eyüp kalesine iki gol 
daha atarak maçı ııfıra kartı al
tı ile kazandılar. 

Geçen hafta Beykozun kartı
ıında çok mükemmel bir oyun çı
karan Eyübe karıı, Güneıin bu za
feri, hakikaten pyaru dikkat ve 
takdirdir. .rttm tunu da .,...... 
mek llzmıdır ki, oyunun bu ka• 
dar §atılacak bir netice ile bitn:"'9 
ıine çamurun ve Eyübün kötü f P.n
amm çok dahli olmuıtur. 

Kadıköy. 

sahasmdaki 
F8rier- ~ 

Beşiktaş ~ıwhA 
HDOAI • Beykoz ....... ~~.~~ 

Albnordu 1 Ha11
9 

Maçın yapılıp, 11apılnu11acalı henüz anlafÜamadığı •ıralarda halk tribü 

Maç lan sahanın ıetde eğlMlgordu. "" 

bozukluğundan tehir Şeref sahasında 

DünKadık~~~daJapılacak lstÖnıiuISj)ôJ. : 2 
ilk maçlarmdan lkind kümeden Altın 
ordu - Haliç, birinci kümeden Hllll Topkapı •• 2 
- Beykoz ve günün en mühim karp .. 
lapıası olan Fener - Beılktq maç • G ıan, sahanm bir çok yerleri su birin· enç Topkapı bu maçla yeni 
kin tileri ile göl halini almış oldufun. b. 
dan çimenin altındaki toprak kayak ır muvaffakıyet daha kazandı 
ve vıcık bir çamur haline geldiğinden 
müsabakaların hakemleri tarafmdan Hakem Supbinin idaresinde ta- lece 2 - O 1stanbulapor lehint 
tehir edilmiştir. lomlar aabaya töJle çıktılar. bitti. 

Buna sebep neticelerin pmpfyo .. latanbulaporı 
na üzerinde müessir olalblecefl ilk Etem - Si.mlh, Hasan - Ra . 
maçlannda, takımların top kontro12 gıp, Sami, Aziz - Tevfik, Or. 
lanna meydan vermlyecek, kunet • han, Şinasi Şefık, lsmail, Cahit. 
esasına müspet bir netice alabllmele. Topkapı: 
rlne fmkAn bırakmıyacak, ve neticeyi Salaııattin _ n .. ı...; Hıristo _ 
daha ziyade şansa terkedecek olan .ucwu.~ 
böyle bir sahada hakemlerin resmi Hakkı, Mehmt, Emin - Salahat-
maç yapılamıyacafı kanaatine varma. tin, Osman, Ki.mil Haydar, Sa.ba-
landır. hattin. 

Bu vaziyet üzerine, sahaya ,elen Birinci devrede latanbultp0rlu-
bfnden fazla seyirciyi tatmin için F~ lar alır bastılar. 15 inci dakikada 
nerbahçt tarafından, Be§lktap hususi .oldan atılan komerden ilk ıı-.: .
maç yapı1ması tek1if edilmiş fakat larmı yapan latanbulıporlular bı: 

aayıdan .oma oyuna taman "yle 
bilrim oldular ve güzel bir oyun 
gtiate· ~e çabfblar. Fakat g::n; 
T opkapı da latanbulapor h11111n

da iyi dayamıor ve lstanbulıpo -
nm n.tünlüfünil kabul etmemete 
çabııyordu. 

latanbulgporlular 40 ncı daki -
kada T evfiğin ayağı ile ikinci 1&· 

yılarmı yaptılar ve devre de bö: -

ıklncl devre 
Oyuna Topkapıblar batladL O. 

çüncü dakikada aaiaçıkları Sa -
lihattinin ayağı ile ilk ıollerinl 
yaptılar. Vaziyet 2 - 1 oldu. 

Bu · len sonra lsta.nbul·- .,. -- . 
lular ağır baablarıa da aayı çıbr-
mağa muvaffak :llamaC:ıfa.r. 30 
uncu dakikada T opkapıl:lar sol 
içleri Haydarm ayalı ile ikinci 
sayılarım yaptılar ve oyun 2 - - 2 
berabere bitti. 

Geçen hafta Fenerbahçeyeliar 
tı ıösterdiii muvaffakiyetli oyur 
dan .oma, T opkapmm latanbal .. 
spor karııımda dün aldığı netice 
de hakikaten iftihara deteceka
dar kıymetlidir. 

Temiz Te canlı Mr çalqma ile 
her gün biraz daha Derleyen bu 
mütevazı Te genç ••lnmı bir l:e· 
re daha candan tebrik ederiz. 

kontrolü yapıyorlar Ye yavq ya· 
•at 6stCinloiü tmie .emete çahfı
yorlardr. 

Fakat bGtGn 1N çal.-Jar • .. 
tice vermedi •• dene Anadom 
bllrimi,-1 altmda t - o Yel& 
lehine bitti. 
ikinci devre ı 

ikinci dene hatlar bql1'"9'1wJ 
Anadolul · lar gene oyuna hakim 

oldular. Y efalılar Anadolulularm 
oyunur. • r .. bul L::miı görünüvor • 
ft tek ~ alanlar J'BPIJOrlardL 
Anadolulular da kuvvetli akınlar
la Vef alılara tehlikeli dakikalar 
geçirtiyorlardı. Bu sırada Anado
lu iki tehlike atlattı. ' 

33 üncü dakikada aağaçıktan 

pas al~n Anadolu cağ i~i MıaLafa 

kaleye sıkı bir tüt çekti. Bunu sol 
açık Zeki tamaml·')· .... .,.,_ .. _ ··tmt- . 

beraberlik sayısını temin etti ve O· 

yun böylece 1 - 1 bet'abere t::· ~i. 

Birinci kümede yaptı1jı hor 
maçta muvaffak olan Anadolt. da 

dün de böyle b~r güzel netice al

makla, §İmdiye kadar kazandıf. ı 

neticelerin üıtün .. ft'.Üze! h0

r --~ • 

vaffakiyet daha ilave etmit oldıa. , wuulf.u. 
ftd alcat ba çekiliıle Kemal Halinı -

er..1onclan ayrılmıyacaktır. Bi · 
Çalıtkan ve r - ~ Ana.dolu h :. • 

kunını tebrik ederiz. PQtboı i·•erbJai d '-etli b" r tarafla hakem, oyuna tehir dmeden evvel aahanın göl halini alan yerlerlnlğ yan hakemle beralMr t.tkik •· 
,.. z e aa~JM, il' dlı/or. (Bu m-ada ıidMtU bir 11al_nrur da ıalJll.ord-.). Dli.er tarafta laali ltlff öllinde p;aralannı idll/.or. A. Sait 



I 

$clkılRtP ~ 4.eırüa, uı.k 
~ ppffvlar aeijyor. OrM -a.,- Mı ildim, ~ ve ~
~ ,,,,,. ~ _,,,.. ~ , ... 
f&r, dilfünür ... 

UTak, tak, tak. .. ,, 

Kapı çalınıyor, RJbia ipi 5ek: 
y:ı•-. ve aizı dükki»f. dgjru ıeıt ~ 

n•yor: 
"K' ? ım Ilı" 

''B en ... ., 

Kulaklarının ~rkt.Sınfta tJireı 
kırmızı gül, yazma örtüsü arkuın 

8 .,,,wıar.k, \li1 ~QpPe ~ıs 
•ÖY Jiyerek Peq.be, H,dır~llezc:U!ı 

oaiyor. Mutfaktan geç.erken ftl" 
W.,-a yu4ım teklif etmedi. 

"Bahçede misafir var, Penb., 
teyze.,, 

PeaJ>,e ititme.pit ıibi acele acelı 
b~hçeye çıktı, tekrar kahkaha ce~ 
leri, bir afızdan ıöylenen ıen tfü . 
kuleT .. 

~ ... !' daht: 

"Tak, ~' ~ak .. ,, 

J;llr 4aJa. .R•bi• jpj ~or, dijk 
JJ;.na •MJeMJPJ': 

ııv• ? aam o" 
Se'I yok. .. 

Rabia dükkina gitti, arahk k~· 
pıdan d•tarı baktı. Sokak üç renk 

li ıulu boya biT levha Jİb~ sa~k 
~rın H•t•ııd•n PriİNt» una pat 
hcarıt rök, beyaz,,, ıiy~ evler. 

Kapı~~ öQ.ün4'J Hrı ki:>p.ek kuy· 
.,,,,J., Mllıyart.k, baarDUN dwwa 
na U&abferdu, 

"Lpıyı HD mi pldıa, aa~. 
maıf?,, 

~Pıttllt '"""""•• j,jr iktlriik 
duydaı, ııkılgan, ıinirli bir öksürük 
!llltli, daıvara ,......,. uria ı,;., 

ı3Jp ıi>rdii, henüJ kalmJ.,.n pü 
rüzlü blr erkek ıeal: 

"Benim ... ,, dedi. 

"Ben? Ben de khn oluyor?,, 
"Ben Bilil ! Hilmi bey aellm edi. 

yor, Tevfik efendiyle misafirler;. 
ni b:ıaia s-Jırıyor.,, 

''Peki, timdi ıöylerbn. Sen .. 
Sen Bilil ba !,, 

"Seıı do Rabia baııım, ha... Ne 
Uıdar bü)'ÜllJÜflÜQ?,, 

Gölı•, Rabianın aöılerini ar!9 
yarclu. ~~ıı, onun eski becerikıiz. 

liil, korkaklıiı fİbDİf olduiuna 
dlkk•t etti. Kendi etiie kadar cık . 
tu 

"88"tnm, bakayım ... Bu ne ıü· z• Mvap!,, 
ffill yat, hili sabun kokan sı~ 

cak ıuda ti.ten, kızaran elleri Bi· 
lilin yalcuındaki ,.rı ıeritleri aa~ 
dı. 

"Rabia, kim ıeldi?,, 
Tevfik, içerden ı•leni1ordu. 
Rabia, mutfağa döndü: 

"Plilmi bey hepimizi konakta:. 
iıtiyor.,, dedi. 

Fakat kendi ıitmiyecekti. Ba!• 
alnyordu, itini bitirip erken ya
taceb Lnr etmediler. Yqlıla; 
tlünJuı, Penbe de aralarında, çe
kildi, ıitti. Genç Rabia ile arala· 
rmdaki uçurum bu ıece kıza hiç 

.W..r~ b.clar d•rin ve kaı-aa · t• pıjpdij. F abt İfİni bitiriK& 
tuhaf W.. ~ a.krar dülıkinır. 
~ JittJ, WJ, ukap bP!ı. 
Narin gölge hali yerinde, beyaz 

~rtülü kızıa yj.i.;inc •iildi, aç 
gözlü ıözlerle kızın gözlerini ara• 

••• 
''Bwad• ne yapıyorııı•. Bilal:». 
~ '6teıa .ilerde r•PY•IJJ,I ne yapı~ 

yorsun?,, 

HMıııf•J• topladım. Bahçe mi~ 
bibi k<Jfıuyor. Hava bir ısındı ki.. ; 

A&Jk bir 4-vıt delildi, fakaı 
çene BiljJ kızın arkasından dijk 
kiaa ıirdi. Airr aj1r dükkanı, mut 

f ağı geçtiler, hatırın üatüne, kar 

şı kar!ıya oturdular. Artık gözle· 
rini birbir'erjnd~n ıaklıyorlar, fa. 

kat ikiıi de konuJm•k istiyor, yat 
oıı söyliyecek likırdı bııJ.ınıyor . 
Arada b::.1larım kaldırıp aya bak ı 

YOJ"1-r, ikiti de ıöiilıl•rincle de 
mird öraü •ibi i.fliyen yürekleri
nin çarpmt11ını ltirbirinden aak• 

lamak iıtiyordu. Bililin dar set· 

reıinin lıörük ıibi kınııldadıiın· 

Rabia ıördü, BiliJ birdenbire kaile 
tr, kııın önünde, ıene ajır alır 

mutfajı ve ı:liikkinı ı9'ti. Kapıd~ 
durdular. Rabia, evveli kollanmn. 
eonra yakaıımn sarı ıeritlerini say
dı, parmaklan BHllia çenesine tlo· 

kunc1u. Buz gibi soğuktu ve biraz 
titriyordu. Bililin dudak!arı par 

maklarına deidi ve orada biraz 
-"•lar ... 

Rabia kı11k bir aeıle: 

"Gelecek hafta mektepten 'ıktt 
ğın •lin Nni koukta ıörürüm, 
dedi. 

Yalnız kalınca ıa•lan aöndür 
dü, a7aklarıaı ıürüyerek aaerd;. 
venleri çıktı. Şilteaini yükten çr 
kardı, ıerdi, ıözleri açık yatağ• 

11zaııdı. ilk defa ya111 namazını 
kılmadan yataja ıirmiıti. Uyku· 

ıu yoktu, bir•ı sonra "alkar kılar· 
clı. Gkleri tavanda dütünürker 
kısa parmaklı, burutuk, katı Ud el 
omuzlanndan yakaladı. Dudakla 
rına ııcak bir fey dokundu. Bu bit 
rüya idi, fakat ıerıin vücudu ıev· 
ıedi, rüyaıız bir uykuya daldı. 

XVll 
Bir hafta ıonra Sabiha hanım 

dedi ki: 

"Rabia, sana kıımet çıktı, paf 'l 
yann Tevfikle konutacak.,, 

O çingene Penbenin bakla f alt~ 

nı taklit ederek mınldandı: 
"Pata mı detem... IJey mi de . ...... ,, 
"Şaka demi1orum. G.lip bey se

ni İltiJor. O ne ıurat, maymun? 
Daha lyiıini nerede bulacak11n"' 
Babası nnıin, ne kaynana, ne 

Amerlk v 

ArsJan 

kaçırıl n 
irlÜI rk k.ozı 
___ .. 39 __ .. __ 

f urgut otelde otururken, g z 
gözden geçirdi - O ne. Tom onun 
ölümünden bahsediyorlar 1 Eyvah. bUtUn 

planlarım altüst oldu •. 
- 4sun ~ıaeyin r f elik et \ mi? ! Bizim otel kltUti •unyanıp \'ini de bu faciayı telef onla t 

mi1,. Şu )ı.lde ıiz ele herteyi bili· en akıi, en sinirli bir adamıdır etti!,, 
yorıunuz deıııek? .. Oh.. Ne ili. O herif bu otele ıeldi ıel,ll, ben Anlap Turgud p.lerilll 
Hadiseyi yazarken, bu mühim te- de onun gtbi ıiırit'li olch•· 811 haı aamıyordu: 
lefoa mttltaveresini de Ulve ede - talık airidit dlYol"lat. Ne kadar - E19ah .• itte ha kan. 4la 
celim. T eıekklir ederim. F ellketi doinı lısti9. NaİID bülüa .ıinlUWlt• _. 
,jı de iıir•f ettiııfa •• ! Heyecanınız Yemeği maaanıp ~üne &ırak- edecek. .. 
4aıı b•lli ki ı)Jııdi U1tanızın ceae· tı: Di,.e e&Jlesıerek ıazeteJİ 
di.aıi aram.kla ınet1UlaunuJ: ! - Bana katık, çatal, bıçak ta- katle okumaia bqladı. 

A11lan TW'ıud o ıün yijcudün maın mı diye soruyor. Ben y\rıııi PiJlp dqanya çıkm!fb· 
do bir lunkhk duydu. Öilene lu • yıllık aanonum. Miifterlye eluits Nnyork T•ymlı ıuetetİ, 
dar odasından çıkmadı. Garaon·ı takım götürür müyüm? 1 it lmzua mektubu ayneB 
çairrdı: - Bu kızılacak bir ıey detll. tikten sonra, Cipıin telefon 

- Filip ! Ben biraz 1ahataızım.. Omuz ıilkip ıeçivenııeli. vereaini de aalAhlyettar 1tir ,Jll 
Odamda yemek yj;yr:çeiim. - Oıııuz ıl1lPnekle kurtulmak mm beyanatı ıekUnde urcd 

- Youıek vaktidir .• Ne emre- mümkün ıuü? Ceyap TenDeyince du. 
dertl11iz? arkadan kiifürü buıyor. itte buna Umum polis tefini• 

- Bir tebse Gorbuı... Balık tahammül edemlyonım. da &u filphelerl tabiye ed 
bqluu.ıı .. Puding . Bir tite de Aralan Turıud meae.nm batı· "Bu dakikaya kadar To·-•.-. 
ViJimaden auyu. na oturmuttu. flJlni maalesef buJamadıL t 

Garson keııdi kendine mırıl . Filip deli dolu ko.-ttallıp An- lıanenize gelen imzaatZ mıktU 
dandı: lan Turıud gülüyor, ona kızdıra- wrdiği malumatı şlmdili~ f 

- H"r zanıanki yediji yemek· cak vesileler arıyordu. edecek deli.ile malik defilll ~ 
ler,.. Filip kolunun altında kcbnl,. Arılan Tunıud nıssıoliPi 1" • 

Sonra ıordu: ğı ıazeteyi de muanm k..,.... modi •• Bir b.rclak aaadesı _,. 
- BMb bir teY iatemez misi- bıraktı. ti.. Bir elma IOJdQ .. Fak~ 

niz? - lıte ıize tQe bavadie. Ne.- ancak 1ar11nu yiyebildi. 
- Ha .• Az kaldı unutuyordum. york TaYJ11iein öile nüsha.. deki sütun ıütun JUıları 

Benim gazetemi de buraya getir. _Ben Nevyorka ıeldJiim za- IOllUQa Adar okud-. 
Pilip Hadan ,ıkb .. Aralan Tur cl•eri bu suetenin öil• ...._. - Şilladi ae ya.,.catım T 

,.arl yatatından kalktı.. Elini ~- •mı görnıemittim. v•aik T omaonda idi. O, -~·--,, 
ziinü yıkadı,, SezJonaa uzandı. _ Miihim havadie olmaJPIC& baydutlarm izi üzerlncle.:w.a • 

- Şu herif beni bu otele ilk ikinci baalf yapmazlar. i1iDü .aylemiflİ. Yatın .• _J 
ıeldiiim geee epeyce korkuttu lan hakiki Hopkim Melet~' 

C. • - llinı harp filin ıibi bil'1'Y L-·ydut • .t-lnln elinde .. t,.ait amma.. ımın tavsiye ettiii gibi aa ~·-
L_ı_11_ k d mi var acaba? · ... •---rmak -e Ll-tL1-ı-. IUUlmaten ço ıa rk ve namuslu aun.a .. u nDJrJPW 
bir adam! - Ondan daha mühim bir ha· olan ba facianın esrar 

Aralan Turıud otele geldiği ber var diyorlar. Ben okumadım ~dmnak zamanı yakl ~_.l 
ıündenberi Pilibi az mı denemit- amma.. Patron göz ıeaclirirkea dh Jcendilile ıörü~ .~ 
ti? O biraz esrar dütkünüydu... gözlerinin birdenbire falt&fr ı\bl bana katiyetle temin etm~· 
Bafka bir kabahatı yoktu. Buna açıldığım gördüm •. yanma yak • ,_ acaba hanıi ~Din 
da Meksika hapiahaneıinde ahf . lattım: Cltte bu olur tef delil! de- düttü? f 

mqtı. Arılan TUT1ud otele geldiğ1 mek nihayet onu da tuzala dütür- Anlan Turgud bu mua)I: 
gfüı, odada yalnı• kalınca gar .I• düler •• Zavallı Tomeonl) diye düiümünil cöanek Wtiyordt" 
roptan bir takım ıarip ıealer itil- söyleniyordu. çabuk fiyincli.. ,ı 
mitti. Gardrobu açınca, iki bük . Anlan Turpd (TOllllOll) acl1e - Bereket venin ld Chlll 
lüm yatan ve horluyan bir adam nı duyuııc:a ıüpbeye dütmüttii·· clünnemitl•r, dedi, o, Ned~~w&i 
sördü •• Bu adam, Filipten ba!ka Gazeteyi Gazeteyi eline aldı: Necllıun batma ı•lın f~ .... 
bir kimse deiildi. Filip patrondan - Bu bahsettiğin To~n Tomaon kadar yakand~ bıl_.~ 
çekinditi için, bu mütteriıiz oda· kim olduiunu biliyor ımuun? aylardan beri bu itia petıncldJ 
da ıizlice esrar çekerek ıardroba - Hayır.. pn bir detektivdir, Gidip o'IP 
girip 11zm14tı. Burada bir iki saat Gazeıenin ilk aayf atı, ~nlan reyim.. ..,.,,,, 
k .. tirdikten tonra, yine kalkıp i· Turgudun sualine cevap veriyor - Arslan Turgudun nıall 
tine bakacaktı. Bu tırada odaya du. Kalın yazılarla iki aatll'lık bit sarıılmıttı. • ~ 
böyle yailı bir mütteri ıeleceğinj mantet ıördti: - Tomt0n Blmek için.,_, 
nerden bilaindi? "Polis hafiyesi Mister Tomson bekliyordu? _....,. 

A ... lan Turgud o ıün bu odaya yeraltı su yollannda boğulmuş bir Diye a8ylenerek oteldell ~J 
ıirdiği zaman ne kadar çok korlc halde bulunmuş .. Tomsonun mua- (D- -1 
tuiunu hatırladı.. ~ ~ 

- Cinl~perilib~ote~miıel ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dim acaba .. ?! 

Diye söylenirken, ganonu do
lapta ıörünce ne kadar çok ıül • 
müttü. 

lpyine o... Kapı açıldı. Filip 
elinde yemek tepaiıi ve kolunda 
bir ıazete olduiu halde ıendeli • 
;yerek içeriye ıirdi. 

- Yine mi çektin, Fil ip? 
- Çekmeden yqamak kabil 

Türk Hava Kurumu 
Biiylk Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyl 

zen•in etmittir. 
ıöriimce var, bir evin bir kadınıı=======-====== 

lerken sordu: 2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 JeJit 
Büyük ikramiye : 30.000 Lirad•.' 

olaCJkfın.,, 

Rabia ukın bir ıuratla: 

"Ben koca iıtemi1orum.,, eledi 
O akfaJD Rabianın gözlerinin et

rafındaki ıiyah halkalara dikkat 
eden Tevfik, bahçede yemek yer· 

"Huta mı~ı :J , Rabia?,, 
., "Galip bey b.ni iıtiyomıut 

pqa yarın seninle konu~k.,, 
Surat asmak bu defa Tevfiğ 

dütW. 
( D•INllJh uor) 

Aynca 15 000, 12.()00, 10.000 lhaJık iln•"''' 
fit ~ t 20.000 l lirahk bir mükafat vardır .. 

1 1 
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°f(.a q nananın 
ölümü 

Karısını öldürdükten sora 
misafirlerine yedirmiş ! 
Romanyanın bir köyün.de olan bu feci hadise 

meydana çıkınca 

Se 7 Alına §U kMtkarıyı evladım .. 
di.,

11
• taze, körpe, bir kızla wlen

•i e;,tırı ••• İstediğin gibi yetiıtirir-
1\..., 

,,
1
; Anr-'!<:1ğim.... Niçin böyle 

bl llYorıun .• Ben, çocuğu ne ya • 

l\e~? Mektep hocası değilim ki .. 
t() une bir hayat arkadatı alı . 
"i l'\un ... Kafaca, maddi ve mane· 
o}:~İYece, karım benim küfvüm 

ahdır. 

E.ına Hanım güldü: 
- K .. f ·· ' 11 h u vun... a i ... 

!ttıı 8h- kaç kere "lahavle,, diye ha· 
&alladıktan sonra: 

' - O, aenin değil, benim küf . 
~ ayol ••• Saçlarının ıarı oldu· 
diiı .. halana, boyalıdır .•• Teninin 
llıe tüıı olduğuna ehemmiyet ver· 
tit' herherde masajla gerdirilmit-. ., 

Cenç doktor alay etti: 

~ Ah tu kayna11ahk ••• Sen de 
~elin sahibi olmadan bwu 

ın. demek, anne .•• 

o~.~zülmez miyim ya? .• Seni 
~ol<tC\ ıçın mi yeti§dirdim? Ka~!ce 
t.. • tlukta da, baytarlıkta oldu 
'

11 Rıh· ~ ı, dişlere bakarak Y&fl anla-
~, 0lıaydı... Doktorsun, o za . 

il Rörü d'' r un ... 
........ An ' Ann ' I> ne.. e .... 

ı,olı:~or Retit, daha fazla söy 
. k ıstemedi: 

ı. ~eviyorum .. Alacağım! .. lı-
dar ! .... eledi 

t~ ": ~eki, naarl istersen... Bari 
ıe 1Yı baksa ... Şiı.narıklık etme· 
~ı~ Cenç kocam var diY.e dört 

llrıtaa. .. .... 
~ ~lin bynana, ayni evde o
~0rlar. Fakat, Reşidin kork· 
'1 Ribi kavga etmiyorlar. Dii§-

01~Jltı ai.kin, için için .. 
'ılunu evlendirdikten tonra 
~lMl· lianmı büsbütün babaya • 

,'-l: 
........ 8. 

kt! ız yattakilere böyle yara· 
)~: b diye dört pe§li entari giyi. 
)ap: 'tına oyalı ıemeni bağlı • .. 

\le: 

~~Elliyi atkın insanlar için en 
~h ~e~k, nefis yemeklerden 
~;"nt olmaktır! .• Zamanenin 
• eli~~ nıodaaına güleyim bari 1 
' '' trek börekleri, patlıcan dol-

ll t~ı atıştırıyor 
°1.~l1~, hep, gelinine taf ... 

-.,t-d,1k:' Fikriye, doktor Reşide 
'l't!d~ a.n aonra, büsbütün çıt kı . 
' h;, &ftı. Otuzundaki kocasın -
t~"'" ·t değilse bet yaş eksik gö • 
~e"- .. 

)ot"· S~· ~ın, miskalle yemek yi • 
l:ı~ Urup ıürüıtürmek, takıp ta 
~İİi;c ~k da batlıca me§galesi ... 
bj ~ -ubarek ... Koyu karanfil gi· 
~ 1/•lı dudağile çiçeği bumun-

ır fi}· 
ız .•• 

••• 
'/\y, ay ay ......_ .\h. ' ' ay .... 

'.\h~ 
~ .\h •. 

brtıl&!' 
......., ~tangırtılar.. • 

~~le.l" ol iğim, karıcığım ••. Ey 
11)~ ·~ ne yaptım... Direk· 
~. _ ll&ad ıdare edemedim ... Fa
d " oquc· · 

ı. .• $eıı '-··· Bana bir tey olma· 
...._ .\ llaaılazn. Fikriye? 

'-. 1- Amaa.. Aman •• A • .. 
~doktor, muayene etti. 

k leale: 

- Bir feyİn yok! • dediyae de, 
içinden: - "iki kemiği kınllDJf ... 
Hem bacağmdan, hem kolun· 

Halk katili 
döverek öldürdü dan ... ,, 

Sonra, annesine koftu. 
- Ne var? .. Senin de bir yeriıı 

ağrıyor mu? 
- .... 
- Anne! ... Anneciğim .. 
Seı yok •• 

T elit içinde, kalbini, 
muayene etti. 

"- Yarabbi tükür .•• 
mi, ... ,, 

nabzını 

Ölme -

Esma Hanım baygmdı. Onun 
da bir çok kemikleri kJTdmıth !. 

• • • 
Hutanedeler ••• 
Reıit aruıesile karıımr, karfı 

kartıya iki yatağa yat1Tdı. Anneai 
daha ağlt' huta... Ayni zamanda 
dahilinde öraelenmif... En büyük 
tehlikeyi bu tqkil ediyor. Fikriye
nin iıe yalnız kemikleri kmk •• 

Gelin kaynana, aJçıdalar ... 

Esma Hanım, bir aralık gözle
rini açarak tordu: 

- Oğlum ••• Ben, elli bir yaşın
dayım... Kemiklerim 51 gün son· 
ra kaynayacak, değil mi ••• 

- Evet, anneciğim ... insan kaç 
yafmda i9e, o kadar sün zarfcıda 
kınğı iyileıir diye bir kocakarı eö
zü vardlt' ki, yabana atmamalı ••. 
Ap,.ğı yukarı, doktorluğun tecrü • 
l»eleri de bunun böyle olcluiunu 
göaterir ... 

Budapeıteden yazılıyor: bu sofrada bulunmaması ve Ru ka • 
Bir adam sevgilisinin yardımile ka drnrnın bu sofrada bol bol yiy" eğ • 

··ıdürerek halın sayılır misa _ lenmesine mubbfl asıl para sahibi 
nsını o ' ka ah k.. ı · 
f' ı e yemek diye yedirmiştir? İ rısının ır oşe erınde kuru otlar 
ırBer işi b d 
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1 
.. F' . üstünde kıvranması Stançeskunun yüre 

u n un an e ı yı once ızı •. . d. d Ad 
1 b. k h 'ki U gını parça parça e ıyor u. a.mca -

adalarında o an ır va a, ya ut ı ç • f d ki ·· kslz' b' 
i G• . gız so ra an mse gorme ın ıraz 

yıl evvel yen ınede yapılmış bır hL .. .. ti bi '·- ta k ... · d • .. 1 1 d. h k sovuş e e r-ç pas aşırara .ına _ 
dıse ol ugunu soy erse er ı er es d Nik 1 ek il 

· d • akl ~clis am o aya verm zere yavaşc;a 
kolayca ınanır ı. ~ n hıs. e son h ·ıu u -d d k 

d d sıvışıp a ıra gı . nA ın ora a yo ·. 
gtinlerde hem e me eni Romanyanm tu 
zengin bir köyünde olmuştur. Bu kor • 
konç bir rüya, yahut bir yr.zıcının ha- Nlkolanın her ~ey yapabileceğini 
yalhaneslnden çıkmı~ bir masal da bildiği için Stançeskl dosdoğru jan -
değildir; mahkeme sicillerine geçmiş darma karakolunu boyhyarak ziyarc 
bir vakadır. Hildise Romanyanın pa • te r.avuşla birlikte döndU. 
yftahtı BUkreşten yih; kilometre ötede 
Onitkanl şehrinde olmuştur • 

Bundan otuz yıl evvel köyiln en 
zengin kızının Jon Nlkola ve Novan 
Stançesku adlı iki sevgilisi vardır. Ne 
yazık ki kız Nlkola ile evlendL Kocası 
onun servetini idareye başladı. Ve bir 
den bire zengin ve fiıılü bir adam ola • 
nrcU. 

Ancak Nlkola zfrzop herifin biri 
idi. Kızı parası için almıştı. Hatt.1 be. 
klrken köyün ldeta bir Kazanovası 

idi. Evlendiği giindenberl zengin ka -
rumıa hiyanet ettiğini herkes btllyor
du. Arbsından koşmadığı kadın kal· 
mıyordu . 

Bundan birkaç sene enel bir takım 
Rus mohacfrlerf Romanyaya gfrmefe 
muvaffak olmuşlardır. Bunlann ara.. 
sında hanendeler, dansözler bir Bala. 
Jayka orkestrası vardı. içlerinde Efra 
zina Gfbov çok güzel bir kızdı. 

Nikola bu krzı görlir görmez yilre • 

- Karın nerede? Hiç olmazsa sof
· aya onu da oturtablllrdfn! 

Bunu Stançesku sormu~tu. Nikolır 
karşılık verdi: 

- Kanm Kf§ellnde hastaneye gitti. 
Belki de buraya artık dönmfyecekf .. 

Sormak ıurası jandarma çavuşuna 
gelmlşth 

- Ne nldt ıttttt 
Her nedense Nlkola bir ~ok kekele· 

dikten sonra cevap verdi: 
- DUn gitti.. 
Bu kal'ŞJlık yalana benziyordu, çün 

kO ~"'I: 
':""""Fakat ben claJıa bu abah onan. 

la konattum .. f 
Deyince Nfkolada pfak attı; hiç 

bir şey siylfyemedlkten başka oracık 
ta dfişüp bayıldı. Efroztna be kaçma.. 
ğa uğraştığı için hemen yakalandı. 

Nikola ayıldıfl zaman ~la bir sorgu • 
ya çekOdl. Arhk kurtulut ~resinin 
kalmamış oldutuna görUnee suçunu 
f tirat etti : 

Kadıncağızı bir balta ile öldürmüş 
lerdL 

Çavuş gene sordu: 
- Peki, cesedi nerede? 
- Gömdük! 
Rus kızile herifi sıkıştırdılar; <'e

sedi gömdükleri yerleri göstcrttiler. 
LAkf n kadının gövdesinden birkaç 
parça bulunabildi. 

- Bunun öteki parçalan nerede? 
Şimdi de Efrozina itiraflara başla. 

dr. Gövdenin öteki parçalan pişirltmf~ 
ve misafirlere yedirilmişti! 

Bu sözler üstiine mektep muallimi 
muvakkat bir cinnete uğradı n gil~ 

bel! zaptedildf. insan eti yedikten 
sonra artık yaşamak istemiyordu. Pa
paz vazifesinden istifa etti. 

Misafirlerden soğuk kanhlığynı mu 
hafaza edebilenler Nikola ile Efrozf • 
nantn köy hapishanesine götürülmesi 
için jandarma ça\·uşuna yardım etti· 
ler. 

Halklmgmlıktan Çtlgma dönmUt ~ 
tft. Hapishaneye saldırarak kapılan 
kırdılar, Nikolayı dışan siirükleyip öl 
düresiye dövmeğe başladılar. Jandar 
ma takviye kıta.atı tam vaktinde yeti
şerek herifi linç edilmekten kurtardı 
ama katil aldığı yaralardan ikf gün 
sonra öldD. 

Efrozfna Gibovu da linç etmek için 
köylüler bir teşebbüse daha gfrlştf ler 
fakat jandannanm miidahalesile bu _ 
na muvaffak olamadılar~ 

Romanyada idam cezası otrwadrğı 
için Efrozlna Gfbov ancak mOebbet 
kürek cezuma ~rpdabilecektir. 

•• 
Hasta, yavq yavq, ntırapla 

konuıuyordu. Yan gözle gelinine 
baktı. Fakat oiluna hitaben: ~nhnnr~d~Ruskmk~~a8~ı-----------------------------

drrabi1eceği bir sağmal inek buldufu· 
- Kocakarı likırddarmm ço

ğu doğrudur, oğlum ••• Allah beni 
elli birinci günüme erittirıe de 
kemiklerimin kaynadığını gör -
ıem, öyle ölsem ... ..... 

Derin derin ıoluyordu. 
Doktorlar, konıültuyon yapı • 

yorlar: 
- Kalbi zayıf, dayanamıya -

cak ... (Üvil kanfre,, verelim • 
Hasta, gözlerini açb: 
- Oğlum .•. 

•. ·ı· - "e var annecı mı ... 
- Fikriyenin lanklarr ne ol -

du? ••• , 
- Herhalde yarın, öbür gün 

iyileıecek, anneciğim ... 
- Ya .. Ya... Bak •• Benim ko

lum oynıyor ... Bacağım da öyle ... 
Fakat, göğsüm!... Göğsümde bir 
tıkanıklık var, .. Kemiklerim iyi -
letti, amma, öleceğim... Anlıyo • 
rum .. 

nu görünce fazla mukavemet göster • 
medi ve herife kendisinin de ~ ol
duğu inancını verdi. 

Çok namnsk~r ve faztletll bir ka
dın olan Nikolanm kansı, hain koca.. 
nın otuz yıldanberi yaptığı bütün çap. 
kınltklan bildiği halde hiç Se8int çı • 
karmamışh; nitekim şimdi de herif 
sngilisini eve getirmiş, buna da itiraz 
etmemişti. 

Köy papazı, moa111m ve diğer eşraf 
buna itiraz etmek istemişler ve utan • 
maz Rus kızını köyden sürmeği akılla. 
rmdan geçirmişlerse de Nikola bura · 
nm en zengin çiftçisi, en büyük vergi 
mUketıefi ve bütün memurların en 81-

kı fıkı ahbabı idi. lşte bunun için akıl. 
lanndan geçirdiklerini gerçekleştire · 
memişlerdir. 

Rus kızı büsbütün kUsta'hlaşarak 
asıl evin bayanmı ahıra attıktan baş 
ka, evde açıktan açığa ziyafetler ter. 
tip ederek buna bütün memurlarla eş. 
rafı çağırmağa başlamıştı. 

Bir gün Nikola evinde çok parlak 
bir ziyafet hazırladı. Sehrin belli baş 
lı adamlan davet edilıti. Bunlar ara. 

Galatasaray : 10 
1 Süleymaniye: 

(80§taralı 1 nclde) 
Bundan ıonra Galatasaray hi· 

kim oynamağa baıladı. Süleyma· 
niyenin genç takımı da geçen haf
tadan daha iyi çahtıyordu. 

12 nci dakikada Süleymaniye 
aleyhine bir penalb oldu. Fakat 
Necdet kalecinin eline topu atara\ 
bundan iıtifade edemedi. Bet da. 
kika sonra Necdetin ortaladıiı to
pu Süleymaniyeli müdafi kendi 
kalesine yollıyarak Galatasaraya 
ikinci sayıyı kazandmnıt oldu. 

Bundan bir dakika tonra d~ 
Gündüz Fazıla. iyi bir pas verdi, 
Fazıl da kötede bir plise wruıla 
üçüncü golü attı. 

Bundan sonraki Galatasaray 
hücumlarında Süleymaniye kale· 

ciıi çok iyi tutuılar yaparali sol· 
lerin ziyadeleımeıine mini oluyor
du. 33 üncü dakikada Süleyma
niyeliler de bir akın yapblar. Mer
kez muhacimleri kaleciyle kartı 
karııya geldi. Herkes bu muhak
kak golü beklerken Ali topu anıta 
attı. Birinci baftaym 3-1 Gala• 
tuaray lehine bitti. 

ikinci haftayma Süleymanlye
liler daha canb bqladılarıa da ba 
hakimiyet ancak bet dakika ailr4 

dü. 

sında Rum Ortodoks kilisesinin papa. --------------
• 

-Anne ••• 

Betinci dakikada Gündüz Sü
leymaniye kalesine giderken mü• 
dafi topu elle tuttu. Hakem, penal
b verdi. Necdet bu defa köteden 
bir tülle dördüncü golü attı. Bu

nun akabinde Nihadın pasiyle Gün 
düz beıinci, bir iki dakika sonra 
gene Nihadın yerinde bir pasiyle 
Kadri, günün en güzel golünü ka
lenin üstüne çarparak kaydetti. 

- Evet, anlıyorum .•• Bugün 
kazanın elli birinci aünii değil 
mi? ... Demek ki kocakarıların söy 
lediği tıpabp doğru imif ... 

Gelinine baktı. 

zı. mektep muallimi ,·e nahiye miidürü 
de vardı. Her nedense karısına eskiden 
talip olan No,·an St.ınçeskuyu da ~a · 
ğırl"!'l•~h. 

Efrazina türlü türlü yemekleri ken 
di ellerile d:ıtıttr. :\~adam Ni!~ofonın 

Fikriyenin 1&çları, tam mana • 
sile iki renkti: Boyalı kısmı, üst~~~~~~~~~~~~~~ 
yanda sapsan ve boyuız kısım. taklarda hain hain bakı§tılar •. 
altta bembeyaz ... Pudrasız, allık- Esma Hanım, gülümsedi •.• 
na yüz, tamamile untmı9 ••• Deri· Gözlerini kapadı • 
ler pöraümiit... Bir daha açmamak · ü2ere ka-

Kaynana: padr. 
- Demek ki, kocakarıların 

aöylediği doiruyınUf ... diye oğlu
na bir daha b~; onun kolunu 
ııvazladı •• F ab.t artık gam yemi-
yorum ... Filaiye benim yerime ka-
im olur .. . 

Gelinle ka;r.nana, brtılddı J&· . . 

••• 
Cenazesini yıkayanlar: 
- Ne nurani hatunm~ ... Git -

lürnsiyerek öldü ... Hala gülümıi -
yor! • dediler. 

Yazan: HaUce SUreyya 

KAYIP 

Deniz askerlik terhis tezkerem 
le beynelmilel telsiz telgraf ıaha 
detnamemi kaybettim. Yenilerini 
alacağımdan evvelkilerin hükmii 
yoktur. 

Kadıköy, lımail oğlu Rılat, ter· 
tip numarası 183 . 

Tavuk kuluçka 
malilnesl alırım 
Dört yüzlük bir tavuk kuluçka 

makinesi ana makinesi ve teferrü

atını satın almak isterim satan -

ların ve son fiyatın Kurun ilan 

memurluğuna mektupla bildir
meleri. 

ikinci devrenin bu kısmında 
Süleymaniye kalesi Galatasaray 
mühacimleri, muavinleri, hatta mü 
dafileri tarafından abloka edilmiı 
bir halde sağdan, soldan §Üt yağ
munına tutulmuştu. 

Nitekim Gündüz, Fazıl, rene 
Gündüz sayı adedini dokuza ka• 
dar yükselttiler. 

Oyunun sonlarına doğru Cün
düz onuncu golü de yaparak bire 
ka.rşı on golle sarı kırmızılılar ma. 
çı kazandılar. 

0.M.K 
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HASA Yağı Kre 
Yağsız GOndüz, Varım VağBı gece Krenıleri 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat iqen izale eder. 
Dünyanın mevcud kremlerinin en nefisleri, en sıhhrleridir. Nazik cildli kadınları hayat arkadaşıdır. ihtiyarlan gençleştirir ve gençleri aüzelleıtirir. insana ebedi bir 
veren Hasan Acıbademya~ı \le ya~sız gündüz ve yarım yağlı gece kre:nlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapqtırıl 
halkı n!datan kremlere vesair rtriyata aldanmaymr:ı. Hasan ilimine ve markasına dikkat ediniz. 

/ta.<'ld ~-~ ~~ ; 
~ır~~ Jft':t/'~Q-H44. ~L~ 

~t>~;";f~;J~~ tkJt ticooıe& l!Jt»nltOl-<:U/ .-... 

il~ 

HASAN DEPOSU: Ankara - lstanbul - BeyoOIU 

Ademi ikt.dar 
ve 

Bel gevşekliğine 

r DOKTOR 

Kemalözsan 
llrolog - Operatör 

Bevliye Mül«:hassısı 

ffral.:öy - Ekselsiyor mağa:zas 

yamnda. il er uün öğleden sonra 
2 . den 8 e kadar. Tel; '1235 

:::::::::::::::::'.:::: .. B~rkaç gUn daha sabrederek bir n. ,; 
:: .. 
=i 
li 
== .. .. 
·ı =· .. :: .. :: 
5! 
:: .. .. .. 
:t .. 
:: 

il .. .. .. .. .. 

PH • 
ı LCO 

RADYOSU ALiNiZ 
Bu maklnalara yapan dUnyanm en bUyUk radyo talll'I 

11 PhUco Radlo e Telvlslon Garp • 
Geçen sena içinde 

1, 25 o, 000 
Ei 
ii Radyo maklnası satmı~tır. 
== ii Bu rakkam, bir tek Radyo fabrikattnuı bir aene içinde yaplll 
i! muvaffak olduğu en çok ıabıı ifade eder. Bu rakkamm d 
:~ olduğunu ispat eden reaml vesika, adrell uafıda yazıb udi 
H müme11tllikte isteyene göıtertlir. 
!i Helios MOessesatı. ıs tan bul -Gala 
ii posta k,!..ltusu 1400 • Tel. 41105 
a::=:auw:::ruc::::m:::::::::::mm======-====ıı:a:11m========:m::==s::P"'_l 

h .... ' ~ • J '" l ., / 1. r 1 ' 
·~::.lt'•'lf 01

•' 1 '1,.l·I'<'. ',_ °"· "'••·f ~ . ,'Ar 
··,?}' f., .'/·-'·'·:~:-' . . : .. : .. ~ .r ,.7 , • • t-: ., • ~"' İ .' . · 

.--.. ~ " .. • - • • '.:.; 'l . - . . .. ';' ' ·, ~.; \ ·,,; .: .. •) 

.ST.~ ~- · yr .... . .... ~'-"t"' . . ... ..,,..~- · ....... : .. · .. 1..~ .-ı, 
,.., • • ....·,. ...... #•. , •• • • 

KAŞE 

NEOKALMiN 
Grip • Nevral.;i • Baı ve Jiı 

!(f~~ ... ~ ~~··:~·~/· . .": '\~~4)r; ı'.\ 1 ,J,"
0

~'.' !;··'\·: ~ ' "...,..., '.'• .,'' 
,y.. O O.. - .. L O <I. .. \ 

::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::=::::::::ı:a:::ı:: - t 
ır,g,:;:am11euuı•i:!li'54'iiir3NPMRMMaımme-:m1ımm;ıillils'~· ~ 0 iş hekimi r: se ı am i ı zze 

_H_A_L_l_A_L_l_N_IR-,I Ratıp Türko{Jıu 1 Tiyatr0Sarı8 
{f H · ki h l l 1· 1C Ankara caddesi Meserret !: Her kitapçıda bulunu.t er nevı es a ı a mır. •ı Sa) •• 

"'l"'·t 1 •-• b 1 p K 261 ı E: oteli Kar,ısı numrara ( ii Fiah: ?5 kura§ 
._, ... r. up a .uH:l.D o • • :ı == ·----------~ rs::prnt..??1 t.'53."Yi! Mi!Qa"CMez••a .... , • :: :::::~:~~:::~ı:.::.: ::::::::::~:ı:.:: ::::::::::~==:::::::::::: 

•-----··ıııııun•ımemaswıaııilllıo.xRll!lr.ll~dl'lmJ•~aımıtAlll!l9!1i&ABkklll!i:MllM-B&El159ı=i'All:·SENiaıl .... 1ri,ıa1._11111ı:mııa11•-~'HABlll!•Wl!...-lm!lii*Oif!IDIWlll! .. RllW••••R.11*11l*I!' ____ .. __ _ _.. 

Havalar so~mlu, sıhhat'n"ze cı ;k. 
ket ediniz. Ehemmiyetsiz görülen 
bir hast~·-k büyük ve vahim neti
celer doğura ilir-. 

AGRILARA - SIZILARA 

PAN 
En tesirli ilaçtır. 

ALGOPAN 
Harici tesirlerden 

korunmak ıçu. 

madeni kutulara Nezleye, Soğuk 
Aigınll~ına. Gr&pe, 
Romatizmaya, ~aş 
ve lj)i~ acrılar na: 

*'**''rasat•• , g;:ınıwas:a, pc;wsg em• tt.AlfidHM wa a konmuıtur. isim ve 
Ana:loludakf eczaneler kl•hk ihtiyaçlarım şimdiden temin et• marka.una diklca 
melıdlr. Toptan ıotanbulda ZAMAN ecza deposunda sııtıllr. 

- ---~-

1 
ıstenbuı t:Scledlves• ılan arı --Bir tonna 14 lira değer biçilen ve İstanbul 27 inci mektep için la· 

:tı~ olan 3"" ton Kirihle - -.:len J.:ö rııürü pazarliğa konuhm':"· ·:. Şart 
namesi levazım müdürlüğünde görülür, pazar' ğa girmek istiyenler 
2490 N. ı arttırma ve eksitme •-.,n ununda yazılı vcsiha ve 37 liralık 
muvakkat teminatı me.khız veya mektubile beraber 27 / 2 inei teşrin 
935 çarıamh!l günü ıaat 15 de daimi encümende buJunm~lıdır. 

(1) (7135) 

Bft meke mlt.rabba'7oo 10 Jira deger biçilen Kasımpaşada Tozko
parln M. Mezarlık cadc!esinde 6 · yeni N. h 15 metro 40 santimetre 
mutahbamda 6 metro yüzlük ;:a.raa satılmak üzere pazarlığa konul· 
muıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir· 
mek istiyenler 11 lira 55 lrur .&şlul< muvakkat teminat makb!lz veya 
mektubile beraber 28 /2 inci teşrin · 935 r,ıerşemhe günü s:ıat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (7134) 

1100 Kilo kösele 
400 ,, Şaplı kesele 
30~ ,, Vaketa 

Kilosu 145 kuruş 
,, 130 ,, 
,, 190 " 

Y ~karıd& cinsi, miktarı ve bebe rinin muhammen kilo fiyaL yazılı 
olan malzeme pazarlığa konulmuş tur. Şartnamesi levazım ı:ıüdürlü· 
ğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma 
• •Htme kanumtn!a yazılı veıi ka ve 201 lira 50 kurJşluk muvak 

kat teminat makbuz veya mektub: le beraber 26 - 2 inci teşrin 935 
pertembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) 

· .mm 

, .... 
aw 

Ondüle t~io 
Elektrikten korkan 

bayanlara müjde 
Hakiki buhar makinemiz gel

miştir. Bayanlar buhar makinesi 
diye bir çok yerlerde aldanıyor· 
lar. Bunun için bir kerre Aksa· 
rayda . Millet caddesinde Gü • · 
Jeryüz Kadın berberi Ba) an Şe--

• kürenin salonunda hakiki huhar 
makinesini görmeleri kafidir. 

MZ' wmmrw 

Muayenehane nakli ~ 

I Ddi~: .. Ç'i'P FrüT 1 
1 

Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra.c;m 1 
da posta sokağı köşesinde Mey 
ır.enet apartımanına taşınmıştır. 

MC!i&SOO Telefon: 4:l:l'.l~ 
wtAJiifı?Bi'M' 

IJ!!tı emıruııırı ve ıımınıırı ısıeıme ıııım ı~aresı '""''~' 
Mevsim dolayısiyle yolcu trenlerinin tarifelerinde bazı deii.t 

ler yapılmıştır. 

Her gün Haydarpaşadan ıaat 19,00 da kalkan Anadolu 
katarı 22/11/ 935 gününden itibaren Ankaraya aaat 9,SS de 
caktır. Bu trenle Ankaraya g"'le rek Kayaeri tarafma dev.OSİ 
cek yolcuların Kayseri trenine ye titebilmeleri için de 1'•~ 
22/ 11/ 935 gününden itibaren An karadan ıaat 10,0S de 

~. ~ 
Pazar, ıalı, çarşamba, cuma, ~u marteıi gfinleri Sıvaıtaıı ()O, 

kalkan yolcu treni Kayseriye 6,13 de varacaktır. . '(~ 
Muhterem halka ilan olunur. (3371) 

K lJ P() N 
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Eskişehir de_r>osuna Lir sene zarfında vurut edecek ıo;::;j 
maden kömürü~Ü:.1 ta.hm\; Vd tahliye işi 25 - 11 - 35 P"~ayooo 
nü Haydarpafad.il gar binası dahilinde 1 inci işlet!lle koını•köıı{ 
rafmdan aç.ık ekıiltme il"' ihalt-si yap Jacaktır. Beher ton bedıl 
tahliyesi için 3 kuruı ve tah:ıili için 5 kuru~ muh~mnıeıı 
nulmuştur. 

! lısteklilerin 121 lira. 20 kuruş muvakkat temin&t ~I~ ~~~ 
yin ettiği vesikab.r1 ve kenunun 4 üncü maddesi milC1bıııcfJı-·sı•.ı 
meye manii kanu ıi bulunmadıf'ına daır beyanname ile ya 

1

0jılii 

l yahut eksiltme qunü ıaatındl"n evvel tahriren komi•Y011. erJıir ;,f 
18. 11 ·935 

............................. 
müracaat etmeJe. i Jazımdn. t3u i~e ait şartname! er Eskış i.Jl'.". ı 
yon müdürlüğü ile Haydnpa~ada 1 inci i9letme .. ~?~-~yon~ ./ 
dan parasız olarak verİllhekte<iir •• (6954)ı 
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ve çifte ıpiralli O! RAM "') , 
ampullerini dii•"·•rine tercı" 

tsdiniı 
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, T~DAVüLDtN ÇE:i'iLE:N PADANIZ .. l_:U 

CI ~~TLE: SlZi iL~RlliJMtZ . Bu limbaların çifte ı piralli a:a. -:~ 
reyanla '°k aydınıd< ••rmeııewint 
temin eder ııık 4'9.,.._ kai>ilı
yetleri elektrik Hrl iratları il• 
mukayue eclU .. i1ecu derecede 
dir. 

A~ karama bir kahve kqılt alındıkta " ONU BANl(A-.YA YATfiII 
rj"' ~ HED TDl2.Ltl iZA:J!I~ GIŞELEl:ıl°f.11ZO'N ALiNi 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

Hazımsızlığı, mide ekıilik 
ve yanmalannı giderir. Aflzdakl tat. 

sızhk -.e kokuyu izale eder. 

~~ ?:;~ WOLANTK ~ANk:' ONi 
tis7~1tO~ 8'AllAtC07'. PALAS ALAL~MC! 

. ., . . . .... 
~ - . . . .. ... 
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- .&ize etmiş olduğu bir haksızlık
tan dolayı tarziye vermesini istiyoruz. 
Reddederse Allahın adaletine batvu -
racaf.tz. 
Kapı aralık edilerek Damvllin za -

bitlerinden biri dı~nya çıktı. Ve 
Fransu\'anın huzurunda eğilip: 

- MoNJenyör, size fena bir haber 
vere:eğimden dolayı meyusum. Ko -
nak dündenberi hoştur. Monsenyör dö 
Dam\'İI, kralın emriyle hemen Parisi 
terkettl. 

Fransun sapsarı kesilerek konağa 
lorkunç bir bakış fırlatı. 

- Monsen) ör, eğer kona:~ta L<ctira -
hat etmeyi arzu buyuruyorsanız, uşak 
ların bulunmamasına rağmen size mi
•afirseverlik vazifesini yapmak için 
emrinizi bekliyorum. 

Fransuva: 
- Bo teklifi kabul etmiyoruz. diyen 

•ylse baktı. 
Bunun üzerine, zabit tekrar konağa 

rlrerek kapıyı kapadı. O vakit seyis 
borusunu öttürerek üç kere yüksek 
&esle: 

- Senyör dö Damvil I diye batırdı. 
Sonra atından inerek kapıya yakla

IJp: 
. - Hanri dö Monmoransi. Ağır bir 
hakaret için senden tarziye istemeğe 
teldik. Ve bu akşam gelecetimizi de 
sana daha evvel haber verdik. Sen ise 
·nlı;akçasına kaçtın. Hain bir adam ol -
duğun için seni düelloya çağırdığımı-
za alamet olmak Uzere eldivenimizi 
lJırakıyoruı.. Haklı olduğumuz da mey
dana çıktı. 

Bu söz üzerine Fransuva sağ elin -
•ea eldiveni çıkardı. Seyis bu eldive-
9' ufarak eferinln torbasından çıkar
dıft bir çekiç ve çivi ile bUyUk kapıya 
nnhladı. Sonra •f'krar atrnR hindi. 

Fransuva dö Monmoransi, kardr 
şinin konakta bulunmadığına inanını. 
yarak bu ağır hakareti hazmedemeyip 
düello teklifine razı olur ümidiyle bir 
kaç dakika daha bekledi. Fakat kapı • 
nrn kapalı kaldıfını görerek hiç bir 
gürültü duymayınca tekrar geri dön. 
dü. 

Bu anda, şövalye dö Pardayan so
kaiın köşesinde iki adam göründü. 
Bunlar da: Şövalye iJe Kont dö Ma • 
riyyakdı. 

* • • 
Fransuva dö Monmoransi konafın. 

dan çıkar çıkmaz arkasından şövalye 
de çıkarak doğruca Betizi sokağına 

ıldip orada kontu buldu. iki kelime 
ile Marşalin dütUncesini anlattı. Ma • 
riyyak, Fransuvaya karşı gösterdifl 
dostluğa rağmen ona yardım etmeğe 

o kadar hevesli değildi. Fakat ışövalye 
nin hatırını kıramıyarak kendisini O 
tel Dömemeye sürUkliyen arkadaşını 

takip etmekte tereddüt etmedi. 
Pardayan: 
- Efer Marşal konağa girer ve 

biz de tekrar çıktığını göremez isek 
oraya gireceğiz. Herhalde onun ne 
oldufunu bize söyliyeceklerdir. dedi. 

Kont: 
- Sanmam ki girmiş olsun. Dam • 

vilin böyle bir görUşmeden çekinen 
bir adam olduğunu bflfrlm. cevabını 
verdi. 

lkiarkadaş bir köşeye gizlenerek 
an1attıtınız vakayr seyrettiler. 

Marşal geri döndil~ zaman Kont: 
- GörUyorsunuz ya, hen iyi keşfet

mişim, dedi. 
Bunan üzerine kont düşünce ,·e şl. 

valye merak tçtnde olduklan ha1de 
l\olinyinin konağına vardılar. Par -

- Pek fazla! 
- Öyleyse söyliyeyim: Bu meçhQI 

şahl8, karşınızda bulunan bu Aciz şö -
valyenin biricik oğlu olan Mösyö dö 
Par dayandır. 
Marşal: 

- Geliniz? diyerek ahırdan çıkıp 

sakin bir suretle odasına çıktı. Merak· 
tan çatlıyordu. ihtiyar Pardayan f8e 
gülerek göz ucuyla Marşah tetkik edi
yordu. Nihayet, Dük dö Damvll bir 
koltuğun üzerine kendisini atarak göz 
lerinl arkadaşına dikti : 

- Evvel&, Ortes ile olan dliellonuza 
dair bana tafsil At veriniz. dedi. 
Başka bir sorgu bekliyen Pardayan 

tltredL 
Şeytan ve zeki olduğu için Marşalın 

düşünmek için vakit bırakmıyacatını 
an1ıyarak hemen cevap verdi: 

- Monsenyör, bu pek basittir. Bura· 
ya vardığım zaman Mösyö Daspermon 
bana biraz ağırea muamelede bulun -
muştu. Bunu kendisine söyledib. Ki · 
bar bir adam olduğu için maksadımı 
anladı. Bugün ise blribirimize karşı 
beslemekte olduğumuz se\·gi ve say -
gı O) yı tatlıya bağlamak fırsatını 

ele geçirdik. Duygularımızın daha te
sirli ve dostluğumuzun daha sağlam 
olması için sözü kılıçlara bıraktık. 
Zannedersem biraz hrzlr konuştuğu -
İnuz için Mösyö Daspermon terleme -
ğe başladı. Yalnız kırmı7.ı ter döktü. 
İşte mesele bundan ibaret. 

- Demek ki aranızda bir kin yok 
tiyle mi? Yani Ortesin hana anlattığı 
gibi Adi bir kavga ... 

- Evet Monsenyör. 
- PekAJl, gele!lrn Gataora ynnf o~ -

Jnnuza ... Bana y:ıri!ım c·1e~ ,.e hı ··;ı tr
mı kurt:ıranrn krnc· -.! olJ:.ı ~unu ~:; -
lem iştir.iz, c:!c:!'il ~J? 

- ispatı da, Monsenyörün ona tama 
ması için bir işaret olarak Galaoru 
vermesidir 

- A7.izim ! Oğlunuz hakikaten kah
raman bir çocuk. ıfattA bugün bile b• 
kahramanbfınm eserini gördüm. Ha
ni onu bana getirecektiniz? 

İhtiyar asker bir saniye kadar dU • 
şUndü. Marşahn dilşiinceslni tamamea 
başka bir yola saptırmak şüphesiz bir 
pek mühim kararlar verilmesi lazım • 
gelen bu dakikada çok lazımdı. Bu • 
nun için de en müthiş bir sllfıh oJan 
hakikate başvurmağa karar verdi. 

Hakikaten, biribirlerine yalan söy • 
)emeğe alışan ve yalanı bir düşmanı 
aldatmak için en !\la bir çare olmak 
Uure sayan insan lan doğruyu SÖ) le-

mekle de daha kolaylıkla aldatmak 
mümkündür. Doğruyu söyli)en bira
dam. en ustalıklr da olsa, yalan söyJi
yen hir adamdan daha mt>tlndlr. 

Pardayan da bu sefer içgiidii ile 
doğrulu söyJemeğe mecbur oldu: 

- Monsenyör, o"luma mai) etinize 
girmeyi teklif ettim. Daha e\'vel !\far. 
şal dö Monmoran~inin yanma girmiş 

bulunduğu için teklifi rectdetti. Bu 
husı•sta a(ıkça konu alım 1\Ionsen' ör. 
Oğlum te~adüfen mi'this hir sırrı ö~. 
renmiq bulunuyor. Tabii siz bunu hil. 
mez"1iniz. Simdi hen ~öyliyece~im, De-

''inh er otelinde ) apmıs olduğunuz 
toplantıda biitiin konu tuklarınızı 
du) m ı~. Onun kin sizrlcn \'e nrkada'9 
Jarınr:ctan bulumın M·;c;)Ö clö l\itlan. 

dan ko kma~a hakkı \'ardır. o:rıum, 
siz k.on dicıint ele,.,.enirirsenf7. bfr kere • 
~fnrle hıhaf hir "'Urette c•kmn -a mu
Ynrfal< ntdı•""u lm 'il ı•nc'nnııı:ı te' rar 
nt'•i'rn -ın·za ",....in 1 ul' u or. nura
)a gelrncr.ı--k için lıana ileri sürdü~U 
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226 - Yarasa adamlann hizmetinde güzel bir 
ziyafetten sonra ... 

227 - ••• Dostlarını selamladılar. Ve- 228 - • , • lki güzel kuş gibi ha.vara uçarak kaY.· 
boldular. . 

230 - Jorj: 231 - Jessi cevap verdi: 229 - Elektrik deynekli iki yara...a adam onla
rı korumak için kaldı. - Kurtulduk sevgilim! dedi. Artık aşkımız bu 

güzel dünyada devam edecek. 
- Seninle birlikte olduktan sonra her yer 111 

nfm icin llit-dir. 
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bahane bunlardır. Sonra, demin de 
söylediğim gibi şimdi Monmoransinin 
yanında bulunuyor. Halbuki ben sizin 
yanınızdayım. Bundan iki netice çı -
kar: Birincisi, benim size ihanet et -
ınekliğim, ki bu çok büyük bir alçak -
hktır. İkincisi, oğlumun düşmanı ol -
kna'r. ki bu da imkansızdır. İşte Mon
sc·· "r, herşeyi açıkça söyledim. Şim
di ' ı-arımı da serbestçe söyliyeceğim. 
Si~ beni kral aleyhindeki teşebbüsle -
trinizdc size yardım etmem için ikna 
etmiştiniz. Fakat başka şeylerde de 
kullanmak istiyorsunuz. Eğer muka -
velemize sadık kalmaklığımı istiyor -
sanız size emin ve itaatli bir yardımcı 
olurum. Fakat siyasi mücadele perdesi 
altın da beni aile kavga1anna karıştır
mak lcıtiyorsanız bu andan itibaren 
başımı alır giderim. Çüiıkü hiçbir va
kit oğlumun düşmanı olamam. 

l\Iarşal bu sözleri memnuniyetle 
·dfnlemişti. 

- Fakat delikanlı niçin bana düş -
man oluyor diye sordu. 

- Sizin düşmanınız değildir. l\lon -
r.1,.r:ınsinin maiyetindedir. Bilhassa 
~:ıh'ii -ııza karşı bir fena duygusu ol -
madığı gibi size zarar vermek düşün
ccsincle de deği1dir. F.sasen hu gece 
Parisi terkediyor. 

- Niçin? Pardayan, sen düşünceni 
ser be ıtçe söyledin, ben de açıkça söy-
1ivere1im. Vakıa bir zamanlar onu 
J{italana teslim etmeğe karar vermiş
tim. Fakat onu gördüm. Ve anladım 
J,i bu kahraman şövalye öğrendiği bir 
sır ·ı saklıyamıyacak kadar alçak ruh 
Ju değildir. Konağıma girmeğe cesa -
ret etmesi, kralın yanındaki halt ve 
Luvrdan kaçışı kısaca her şeyi beni 
kendisine hayran brraktığr için bu 

kahramanın adamlarım arasında bu -
lunmasını kat'i surette isterim. Par -
dayan, oğlunuz son derece cesurdur. 
Fakat fakir ve kimsesizdir. Onu bana 
getiriniz. Kendisini zengin edeceğim. 
Fransa krallığı sarayında büyük bir 
mevki sahibi yapacağım. 

- Fakat Monsenyör, düşününüz ki 
Luvr sarayında yaptığı delilik yüzün
den takip olunuyor. Dar ağacından 
kurtulması i~in Parisi terketmesi la -
zımdır. 

Damvil gülümsedi: 
- Şövalye benim konağımda, ağa -

beyimin kendisini göndereceği şato -
sundan daha fazla bir emniyet i~inde 
bulunacaktır. Bunu oğlunuza söyleyi
niz Pardayan. Onun hu evde kalnµısı 
13.zımdır. 

- I,ftkin aldanmıyorsam oğlum 

çoktan gitmiştir. Acele etmesi lazım • 
geliyordu Monsenyör. Çünkii başımız
dan bir vaka daha geçti. 

Bunun üzerine Pardayan Martoki 
Kony meyhanesinde muhasarasmr an
lattı. l.\fareı;al hayret ve takdirle din
ledi. Pardayan sözüne: 

- Görüyorsunuz ya Monsenyö;, 
tam Parisi terketmenin zamanı gel • 
mişti. diyerek son verdi. 

- Öyle amma, siz de onun gibi teh
like içindesiniz. Niçin beraber gitme -
diniz? 

- Çünkü size yardım etmeğ'e söz 
vermiştim Monsenyör. 
:Marşal elini karşısındakine uzattı. 

Pardayan hürmetten çok ~evincinf 

be11i etmemek için eğildi. 
lşte bu suretle büyük Pardayan o. 

tel Dömemeye girdi. Ve hile~i sayesin .. 
de enelkinden fazla teveccUh gl:irdlt. 
Her iki Pardayan yersiz kalnıak f<'h-
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lik.esini savuşturduktan sonra her bi
ri birer hakiki saray olan iki konağa 

Y:erleştiler. 
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KRALIN ANNESi 

Luvr sarayında g~en vakadan üç 
gün sonra, Fransuva dö Monmoransi 
kardeşine söylediği gibi, on yedi se -
nelik kin ve düşmanlığı sona erdirmek 
için Otel Dömemeye gitti. Fakat ya • 
ıuruı bir uşaktan başka kimseyi alma
dı. 

Şövalye dö Pardayan boş yere be • 
raber gelmek için ısrar edip durmuş -
tu. 
Tabaklanmamış geyik derisinden bir 

elbise giyinerek beline bir muharebe 
kılıcı takıp Parisin içinde kardeşini 
aramağa gidiyordu. 

Kendisi de seyisi de yağız birer ata 
binmişlerdi. 

Önceden de söylemiş olduğumuz 
gibi Fransuvanm dış görünüşünde her 
zaman bir ihtişam göze çarpardı. 

Gelen geçeni hayrette bırakmak o
nun.aklına. bile gelmemişti. Yalnız 

sülalesinin adetlerine uyuyor, Fransa 
hükümdarlarını titreten eski Buşard 

ailesinin muhteşem bir sembolü gibi 
görünüyordu. Kendisi Monmoransile -
rin şan ve şöhretini son dereceye çı -
karan Konnetablin hakiki varisiydi. 
Onun i~in babasrnm adetlerine tama
men uymayı bir vazife sayardı. 
Düşünce noktasından çok geri, fa -

kat elbise ve tören bakımından büyük 
bir debdebe ve ihtişama sahip bulunan 
o clevrin bütün merasimine uyarak 
Luvr sarayına gittiğini görmüştük. 
~imdi fse gayet sade bir halde tuhaf 

bir mücnd<'1eye Jtidlyordu. 1 

Marşal Otel Dömemeye vardığı za
man saat akşamın yedisine geliyordu. 
O mevsimde güneş saat yediye doğru 
bat.ardı. Marşal kardeşine düşünmek 

f çfn üç glin mühlet verdiğinden: 

- Uç gün heı;ıüz bitmedi. Birkat 
dakikalık zaman vardır. 

Itiraziyle karşılaşmamak için, Fran 
suva bir çeyrek kadar daha bekledL 
Sokaktan gelip geçenler de konağnı 

kapısını muhafaza eder gibi iki atlı • 
nrn kımıldanmadan durduğunu gör .. 
diller. Fakat Marşalı t.anıyanlar ye 
ebediyyen bir sır olarak kalacak se • 
beplerden dolayı iki kardeşi biriblrln

den ayıran kini bilenler hemen ora " 
dan savuşuyorlardı. 

Çiinkü görmemek lhnngelen şeyleri 
görmek, Monmoransi ve Damvil gibi 
iki kahraman kardeşin kavgasını sey• 
retmek akıllı bir adamm işi deği1df. 

Fransuva, uzaktan Tampl hapisha· 
nesinin burçlarına bakınca batmak il-
zere hu1unan güneşin son ışıklarının 

bunları aydmlatığını gördü. Seyisine 
bir işaret etti. Seyis atından inmeden 
borusunu öttürdü. Otel Dömemenin 
büyük kapısı açılmadı. Bütün pence--
releri de kapalıyrr. Bu büyük ev bot" 
muş hissini nriyordu. 
Marşalin yeni bir işareti üzerine se 

yis attan inerek kapının tokmağını 

vurdu. Kapının iist kısmında bfr ara• . , 
Jık açıldı. Bir ses: 

- Kimi istiyorsunuz? diye sorda. 
Seyis: 
- Dük dö Damvil i..<:ımi verilen Han

ri clö Monmoran~iyi ic;;tiyoruz. eledi. 

- Ondan ne iıttizorawıuz.~ 


