
Büyük bir 
kaçakçı 
şebekesi 
Yakalandı 

( Yazıeı 2 nclde) 

Yeni ağırceza 
Ankarada işlerin · 
fazlalığından bir 
mahkeme daha 

kurulacak 
Yazısı 1t nclde 
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Yunan kralı Bren
diziden hareket etti 

Belli kruvazUrUne Htdra ve Psara 
torpltoları da refakat ediyorlar 
Kral ?--: f.""::~ öğle · vakti 

Pirede bulunacak 

IYiik·;~k .. ;;;;·y~k .. 11 Keresteciler - Eg.üp 
Devletle lllşl§I olan hususi : 

mUeasesel rde çallfanlar i hattı otobu••slerı• bareme tabi tutulacak i . 
.. 

Ankara, 23 - Biı· imtiyaz veya ~ 

hususi bir kanunla devletten biri ne olacak ? 
hak temin eden, sermayesi tama.! • 
men veya kısmen dev ete ait ban- i 
ka ve müesseselerde çalışan memur s ot b e e •• ı d t 
Jann alacaktan ücretler hak.kında o USPU er . er 
hazırlanan Jay:ilın yakmda Kamuta Y 
ya verilecektir. 

iki torpido Belliye refakat etmekte· Bu layihaya göre bu gibi yerler yanıyorlar e 
dir. Torpiao yamı öğle rnkti Pireye de çalışanlar, devletin ücretli ıne- • 
varmış bulunacaktır. 1 murlannın tabi oldukları hükümle. 

Bu sabahki posta ile gelen "Deyli re tabi olarak buna göre ücret ala- "Sefer yapmaktan menedl lirsek mabvolu~ 
Herald,, gaıete...tj, Yunanistanda son caklardır. Bu ücretler, devlet me. 
birkaç gün içinde c\ımhunyetçi partı. "muriyetindeki birinci derece maaşı ruz. Hepimiz ~oluk çocuk sahibi ınsanlarız 
den 1200 kişinin tevkif edildiğini ian. asla geçmiyecektir . 
.ror. ·-.... -----w ...................... _. ..... "-- (Yazısı 6 ncı sayfada) 

Ve tefsir.ettigine göre, bu tevkifat --_...;.-------,---------------l--------------ı 
cumhuriyetçilerin, yeni gelecek olan 
krala düşüncelerini anlatamıyacak \ 
derecede tedehhüş etmeleri için ya • 
prlmakta imiş •• 

Kral Yoroı 

Tevkif edilenler arasında a,·uknt · 
!ar, muharrirler, doktorlar, operatör. 
ler ve iş adamları vardır. Bir tane de 
papaz bulunuyor. 

Mevkuflardan çoğu Egedeki ada • 
!ara gönderilmiştir. 

Mevkuflar, devlete karşı "tehlikeli" 
olmak suçuyle itham edilmektedir. 

Brendizi, 24 - Yunanlı llelli kru
"aıörü Brendizi limanından saat 14,30 
da hareket etmiştir.Kruvazörde meın. 
ltkete avdet eden Kral -Yorgi bulun. 

Deyli Hernldin yazdığına göre, bun· 
dan birkaç gün önce 100 cumhuriyetçi 
birden bir günde tağrib edilmiştir. 

İngiliz gazetesi yazdığı bir çok şey. 
Ier arasında, Yunanist.anda krahn 
dönmesi için rey ,·eren halkın haki~ 
kattc yüzde otuz nisbetinde olduğunu 
kaydetmektedir. ~~~ır. Hi~ra YC Psara i mindeki 

ltal anın Habeş elçisi . ~..... ,_. ,_, ,., ..... ,,_,.__.... .....~~ ~ 

\ 

' . 

' . 
·_ ~IJ. eŞlerı---e 

. h·ar·p için-
::· .Cepheye gidiyor 
· H·arp ·. talii Habeşlerin lehine 

dönüyor .. 

( ·vaz·ısı 2 nci sayfada ) 

"--.__ Tigredc genç Habeş süvarileri 
----~--------~--~--~~~----~ 

Italyaya kömür 
gönderebileceğiz 

(Y al:tsı 4 üncüde) 

Berber Mu•tala iş bCJ§ında 

84(}00 ~işi " .traş eden 
33 yı bk .~erbeır 

vernnçern aıao rnlfil · ben(ğeyerrn ve 
·koD_cnva . veır:n.ırue snırke kuooanan 

. eskn be.ırbetr.oeırn aınoato~oır 
Berberler-nasıl milşterlleri beğenirler, 

Hangllerinl beğenmezler? 
( Yazı.sı 9 n9u sayfada) 

Konservatuar 
mezunları 

lstanbul konservatuvarı dün ilk me 
zunlarını iJCrmiştir. Bunlar klarnetçi 
Hayrullalı ile Saksifoncu Şükrüdür. 
Y cdi senedenberi deı·anı eden müte • 
madi çalışmaları neticesinde Tıer ikisi 
de ilıtisas kcsbelmişlerdir. 

Bu münasebetle yapılan törende 
Jluhiddin tJslündağ da bulunmuş r;e 
mezunlara diplomalarını bizzat ver • 
nıi§tir. lstanbul konserıY1tuı·annrn ilk 

Italyada . 
~---

_Şiddetli bir 
fırtına . çıktı . 

Su· basmasından 

70 · kiŞi' 

Boğuldu 
İtalyanın Kalabriya dö Reffio 

bölgelerinde bir fırtına çıkmıt ve 

ıu basmalarından yetmit kişi bo
ğulmu§tur 

Birçok köprüler yıkıldığı gibi, 

bazı uzak mmtakaların da civarla 
irtibatı kesilmittir. 

Demiryolları bazı yerlerde sö. 

külmüt, bazı yerlerde toprak aJ. 

tında kalmıştır. Fırtına durJuktan 

sonra, su altındaki ovalar üzerin 

den, Etna volkanından f rtkıran 
şidetli, sıcak bir rüzgar eamittir 
~~-----~-:------~---mezunları bundan sonra mektepte mu. Ş k b · 

allinı muavini olarak çalışacaklardır. e er u h r an 1 
Ustaşllerln yok 

muhakemesi 
tk nci kanunun Bu bazı perakende-
sonuna hadar cHerın ıhtivaçıarı 
bitmiş olacak miktarınca t:edbirli 

Belgrat, 24-Yugoslavya kra bulunmamalarıdır 
1ı Aleksandrla Fransız nazırı Bar. Şeker fabriliaları 
tuyu öldüren Görgiyefin arkadaş 
larr olan ustaşilerin muhakemeleri genel dlrelitliril 
1936 senesi ikincikanununun sonu ne diyor 1 
na kadar nihayetlenmİ! olacaktır. (Yazısı 2 ncide) 

. . 
Atatürk b'ıiıtü ve lıtiklal rnarıı 

Deniz harp ·., 
· okulunda 

~ta-~iirk, · · 
Büstü törenıeç aıldı 

Dün HeyMliada Deniz Harp o1rnltin 
da Atatülikün tilli;tünün açılması tö'. 
reni büyük bir kalabahğın önünde 
yaptlmı tı: ' · 

Törene bir geçit resmile ha lanmr 
trr. Geçit Tesminden sonra )lep bir a.. 
ğızdan istiklfll mar~ı söyJenmi,. n al• 
bay Fehminin güzel bir nutkundan 
sonra da bi~ıııt, amiral Şükrü tarafın. 
dan kordelası kesilmek suretile a~ıl • 
mıştır. 

Bili;tün açılm~r şiddetli alkı :. larla 
karşılanmıştır. 

Bunu müteakip Harp okulu ö~re-~ 
menlerinden Kamran n Vehbi çok he. 
yeranlr birer söylev nrmi~lerdir. Tö. 
ren misafirlere çay ve pasta ikram 
edilerek bitmiştir. 

Bulgar kabinesi 

Yeni Bulgar kabinesi re~minl gör. 
düğünü:r. K&e hanofun ba~kanlığın • 
da kuruldu. Kö c lnmof çekilen kabi.. 
nede dı:.baknnı idi. <Yazısı 4 üncüde). 
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HABER - ~ıam poatasr · 

Fransa uf oklarında 
bulutlar 

Harp Habeşler lehine· 
2ıf SONTEŞRIN - 1935 ~ 

1 
Şeker bu hrBnı 

yok 
Bu bazı perakende
cilerin ıhtiyaçı~r;1 miktarınca tedb•r t 
bulunmamaıarıd• 

Son zamanlarda Fransada büyük 
bir asabiyet göze çarptığı gibi, dahil. 
de bazı mühim hadiseler arif esinde 
bulunduğumuzu gösteren emareler de 
vardır. Fransa yalmz maU, siyasi de
ğil ruhi bir buhran karşısındadır da. 
Bu satırları yazarken rejimin tehlike
de olduğunu söylemek istemiyoruz. 
Fransa, ne olursa olsun, hür kalacak, 
Fransız fikirleri serbestçe haykıra • 
caktır. Bununla beraber Fransız haL 
kının mühim bir kısmı Fransada bazı 
değişiklikler yapılması icap ettiği f ik
rindedir. 

dönüyor 
Italyanlardan şehirlerinden 

ikisini geı;-i aldılar 
Habeş veliahtının öldüğü yalanlanıyor 

Doğu Afrikadan gelen dünkü 
haberler Habeşlerin lehinedir. 
Brüksel vasıtuiyle gelen bir telg
raf Habetlerin şimalde Makalle 
ve cenupta Gorahai şehirlerini İ
talyanlardan geri aldıklarını ba. 
dinnektedir. Vaziyetin ceph~ 

cephe mütaleası şöyledri: 

bu haberlere bakılırsa dehalet e. denheri tayyare ile de hiç bir ge
denler Habeşlere kaqı harp et- zinti yapmamıştır. Binaenaleyh 
mek için Jtalyanlardan müsaade tayyare ile düşüp öldüğü havadisi 

Fransız halkının mühim bazı sı _ 
nrflarla beraber Tardieu ve bir çok 
Fransız şahsiyetleri de bu fikirdedir. 
Bunlar da kuvvetli bir hükumet, po . 
litikanın gündelik cereyanlarından, 

ihtiraslarından salim kalabilecek bir 

istemektedirler. tamamiyle uydurmadır. 

::~ı~:~~::.ne şiddetle ihtiyaç göster Makallecephesi 

Gene İtalyan menbalarmdan ltalyanlardan alman ganlmetler 
gelen bir haber T a.ka.2e nehrini İmparatorun sarayında bazı 
geçmek isteyen Habeşlerin şidetli harp ganimetleri teşıhir edilmiştir. 
bir mukavemetle karşılaştıklarını Bunların arasin.da bilhassa ltal· 
ve ağır zariat verdiklerini bildir- yan tanklarından alınmış altı mit
mektedir. ralyöz vardır. Bu ganimetler im. 

Bu haberler dikkatle gözden paratorun cephedeki seyahatini 
Adisabahadan bildirildiğine gö l I 

• • * 
Fransada görülen asabiyet sebep· geçirilirse Hahe§lerle talyan ar yapmış olduğu tayyare ile Adisa-
d ~ · d" h l · h " d · re Habe•ler bu cephede mütema- kı 1 ld v siz egıl ır. Bu a eti ru ıye erın se. ~ arasında ıı çarpışma ar o ugu bahaya getirilmiştir. 

beplere dayanmaktadır. Fransız ne diyen muvafa.kıyetler kazanmak- anlaşılır. İtalyanların ilerleme 
parasından emin, ne de iç ve dış siya- ta ve gitgide kuvvetlenmektedir- melerinin sebeplerinden biri ye- Habe' ,etleri cepheye 
saların bugünkü gidişinden memnun- Jer. Diğer taraftan Berlin meD§e- arslamarla gldlyorlar 
dur. Fransa açıkça bu gidişten kork. ni başkumandan mareşal Bodogli-

li bir telgrafta yerli İtalyan kuv- 0 _ .... henuz·· ·oraya varmamı• olma- Bazı Habeş şeflerinin hududa makta, yanndan şüphe etmektedir. md bü b • U'U&& ,. 

vetleri aras a .. yük ir ısyan •r •eklı"nde de tef .. ır· edilebilir. Bu beı·aberlerinde arslanlar da götür Umumi savaştan bayii hırpalanmış l 1 - ,. .. 
olarak çıkan Fransız maliyesinin bir çıktığını ve neticede 30 ta yan na mukabil Habeşlerin de ciddi dükleri görülımektedir. 
türlü yoluna konulamaması hoşnut - ıubayınm öldürüldüğü bildirilmek surette İtalyanlara karşı koyacak- Cenuptaki Ha.beş başıkwnanda
suzluklan başında gelmektedir. 1926 tedir. lıyana ıebep olarak da ltal. lan anlaşılmıştır: Vaziyet birkaç nı Ra& Destanın küçük 1kardeşi 
da Poincare'nın gayretleri, neticesi yanların ön saflara daima kendile- gün içinde daha ziyade tavazzuh Deyasmaç Aheba 10.000 kabile 
olarak Fransız maliyesi düzelmiş, büt rini siinnüt olmaları gösterilmek- edecektir. mensubiyle birlikte cenuba doğru 
çenin masraf ve gelirinde beraberlik tedir. • • hareket ettiği sırada, beraberine 
temin edilmişti. Faka.t bu iylik çok de- Digwer taraftan ltalyan 'kaynak. Somalı cephesı üç tane de yavru arslan almı§tIT. 
vam edemedi. 1929 da başlıyan iktisa. 
dl buhran her tarafta olduğu gibi tarından gelen haberler, Ogaden Habetler bu cephede Vehip pa- - Pres Asosiyeşin aytarmdan-
Fransada da tesirlerini gösterdi. Poin cephesindeki Habeşlerin mütema- şanın tavsiye ettiği çete harplerine ltalyamn Habe,ıetan elçlsl 
care'nin ihtiyatları bu buhranda eri - diyen İtalyanlara iltihak ettikle,- devam tmekte ve muvaffakıyet-
diğf gibi Fransız bütçesi, ve ekonomisi · • ı... ·ıd·rm kt d" Ad" ba'-- e ' 

rını ıoı ı .e e ır. • ısa . ıua ler kaza.nmalctadl!"lar. HabP_'l çe· 
büyük sarsıntılar karşısında kaldr. fmd dd 1 ekzi ed 1 '"3' 

Bütçede senede dört beş milyar tara an tı et e t P 1 en telerinin güttükleri gaye İtalyanla 
franklık yani dört beş yüz milyon .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nn erzak ve mühimmat yollarını 
liralık a!ıklar tabii bir şekil aldı. Se- dı. Sol fırkalara mensup bazı şahsi • tutmak, depolan berhava etmek
nevi elli milyar frank, yani dört mil. yetlerin uzaktan veya yakından bu tiır. ileri hatlara erzak ve miihim
yar liralık bütçenin yansını memur i~te isimleri geçmesi hü:fük bir fırbnA mat nakleden birçok ltalyatı mut· 
ve harp ma1tilleri ve devamlı borç fa.. kopardı. Her sınıfa. mensup Fransız. rezeleri bUkma uğramııtrr. 
izlerine hasretmek mecburiyeti de du- lar tevali eden rezaletlere bir iıihayet 
rumu ağırlaştırıyordu. vererek Fransada işlere yeni bir isti. Bu cephede Habeşler şimdiye 

'.Artık beklenilen imkln yoktu. Bir- kamet vermek bir temizlik politika.. ka.daT 24 tane tank zaptetmişler
an evvel tedbir alm~ bütçe açığını sı takip etmek üzere bir çok teşekkül· dir. Bu tanıklar fil avlamak için 
mütemadiyen istikrazlarla kapatmak Ier kuruldu. Az zamanda bunlardan yapılan tuzaklarla., ve fedakara-
siyasasına bir nihayet vermek tazım - bazılarının azası yüz binleri buldu. ne hücwnlarla ele geçirilmiştir. 
dr. Bütçeyi sağlam esaslara istinat Durum arışmış, memlekette yeni Bu cephedeki yağmurlar da Ha 
ettl·rmelı·ydı" kuv,·ctler belirmişti. Bunları hiçe say. 

• - betlerin çok itine yaramaktadır. Birkaç ay evvel iş başına gelen La- mak imkanı yoktu. 
val kabinesi tereddüt etmedi. Bir çok • "' * Şimdiki halde İtalyan kuvvetleri 
güçlüklere rağmen Fransız teşrü mec Bazı değişiklikler yapmak fikir ve tamamiyle atıl bir vaı&iyette dur-
Jislerinden fevkalide salahiyetler a • arzusile kurulan bu teşekküllerin ma.. ma:ktadrr. 
larak bütçede bftyük tenkihat, maaş - nası sol fırkaların gözünden kaça. Cephe ger·ıs·ı 
larda mühim tenkisler yaptı. Masraf mazdı. Bu fırkalara göre bu teşek • 

Mancester Gardiyan gazetesi· 
nin yazdığına göre İtalyanın Adi
saıbabadaki elçisi kont Vinçi, Ci

butiye, oradan da Adene gelmir 
tir. 

· Simdi Frame.ko KriPJ>i i.imli 
1 ltalyail ·gemisiyle İtalyan sonıali· 
sinde Mogadi&kiyoya gibnektedir. 
Orada İtalyan kUvvetlerine ilti
hak edecektir. 

Gorahaf zaptedllme mi• 
Roma, 24: - Basın bakanı Gorahar 

nin Habeşler taraf mdan işgal edildi. 
ğine dair çıkan haberleri yalanla -
maktadır. Ayni zamanda yerli ltalyan 
askerlerinin isyan etmiş olduğu şayi
asının boş olduğunu bildirmektedir. 

Çin - Japon 
görüşmeleri bütçesinde bu suretle sekiz milyar küllerin maksadı açıktı. Bunlar cum. imparator Haile Sel8- D. N. 

franga yakın bir tasarruf temin edil· huriyeti tehdit etmek, derin değişik • B. ajammm Adiaaıbaıbadaki özel Şimali Çine 
d" tikler istemekle rejimi değiştirmek is. ) 1 

ı. L tı·yorlardr. Mukabil tedbirler gecik. muh&ıbirine §U sözleri eöylemittir: mubfarJyet Veri meS Fakat bütün bu gayretler kafi ge t...!:-::ı.. :ı.. l.-- ı 
medi, iktisadi buhrandan dolayı ver- medi. Sol cenah fırkaları başta SOS· - Yakmda W'~,~ ı~i~11-.apo.a· işi suya dllşttl 
gi gelirlerinde görülen büyük eksikler yalistler, komünistler de müttehit caktır. Harp tebl~lerının ve~d~- Şimali Çin hakkındaki Çin - Ja • 
duruma gene kanştırdı. Fransada es.. bir cephe kurdular. Fransanm en bü. leri haberler bakika~ muhalıftır. pon görüşmeleri, daha ziyade finan • 
ki maliye bakanı Reynard gibi bazı yük fırkalarından biri olan Radika) Biz bunları tekzip bıle etmiyoruz. sal işlere münhasır kalacak gibi gö • 
şahsiyetlerin Fransız parasını bugün- sosyalist fırkası da manen hatta kıs. Çünkü ıiyual ve coğrafi durumu- rülüyor. Tokyonun lakayt durumun -
ikü fiyatların seviyesine indirmek yo- men de filen bu cepheye iştirak etti. nu bilenler ltalya.n tebliğinde veri dan, şimali Çine muhtariyet verilme-

k! d 1 ·• ··ıı · b Bu suretle Fransa ikiye ayrılmış- lik ·· U ··ı i lunda propagan a an gonu en u. len haberlerin hakikatte varit 0 • si meselesinin şimdi· gor şum ye. 
Jand~dı. Dahili durumdan da zaten tı. l v bT larr ceği an1aşdmaktadır. 
müteessir olan frank son günlerde ge- • * * amıyacagını 1 ıyor .,, Çin dışbakanı yabancı ülkelerdeki 
ne sannlmağa, Fransa bankası iskon· Bu ikilikten Fransrz drş siyasası Hab•• vellahtl Bımemlf mümessillerine şunu bildirmiştir. 
to fiyatrnı yUkseltıneğe mecbur kaldı. da müteessir olmakta hali kalmadı. Adiaaba:ba, 23 - Veliahdın öl- ''Şimalt Çinin g(lya istiklalini te • 
Bankadaki altınlar, Fransız sermaye. Halkın bir kısmı Rus - Fransız ittifa_ düğüne dair olan şayialar burada min için yapılacak herhangi bir te -
sini süratle dışarı çıkmağa, daha e - kına karşı geldiği gibi bir krsmı da resmen yalanlanmrştır. Preng tam şebbüse, Çin hükumeti tarafmdan as.. 

• k ld son Habe~ ihtilafında şiddetle ltalya- kti min ye'"lcr aramaga oyu u. - sıhhatte olup Desseiden geldiğin- il cevap verilmiyece r.,, 
F r" ·.gene tehlikeye girmış, ışe yı iltizam etti. İngiltere şiddetle ta. -------------

yeni baı:ıtan başlamak tehlikesi baş rizlere uğradı. 
göstermişti. • * * 

• • • 

Şeker fabrikaları 
genel dlrektUril 

ne diyor? 
Dünkü nüshamızda yazdığıJllıt 

gibi, ortada gözle görünür bir ıe~ 
"Jile•· ker kıtlığı olmamasına rag . 
f bt1' bilhassa çukulata ve şeker a . 

katörlerinden bazılarının sebe~ 
yet verdiği bir teker buhranı ~ 
dikodusu devam edip gidiyor· ,1' 

Halbuki bizim bitaraf ola~ iıt 
piyasada yaptığımız tetkikat ıt . 
içyüzünün ıöyle olduğunu 'llJeY 
dana çıkarmıtbr: . i 

lstanbulda - iddia ediJdı~t 
gibi - piyasada buhran tef et 
edecek ve halka ıamil bir tddi• 
11kmtısı yoktur. Şeker buhraJll • 
ye büyütülen fey, batta çukııl•tl. 
cılarla. ıekerlemeciler olan ~ 
dut bir perakendeci smıfmııı; 
mazan ve bayramın yaklat ,,,ı 
dolayısiyle artacak olan ıeker 'f" 

fiyatı karfısında hazırlıklar•: , 
şı evvelce tedbirli bulunmaJll 
rından ileri gelmittir. • • ,. 

Dün Eskitehirden §ebnınıs~ 'ıc· 
len feker fabrikaları genel dıte1, 
törü Kazım Tatkent de bu ıııetı b" 
etrafında bir muharrimize fi 
yanatta bulunınuştur: r;al 
"- Bir şeker bı~hram nıef dl 

bulunduğu hakkında gazeteh\ 
çıkan yazıları gördüm. Şek~rt~it 
kalındığı hakkında herhanS1 ,. 

füccar tarafından bize tiki.Yet ,tı 
dilmif değildir. Biz aldığn0~111' 
pariıleri on gün zarfında tet.h, 
etmeyi taahhüt ettik ve bu ~ .... 
JiuoiimÜ7ii ·•~;.ı_;ST ... 1.-n.ta.· ~ .. ,., .. JJtr 
bir surette yerine getirdi1'·f'..i'' 
gün için de vaziyet böyledir. ıcil• 
ortalıkta bir şeker sıkıntısı çe ~ 
mişıe bu, olsa olsa, bu ııkJJl d ' 
çeken alakadarların noksan ~e tit• 
bir almalarından ileri geloı1!b , 

"lstanbulda günde teker jst:bd' 
liki azami ( 6) vagondur. ti.• ·r.• 
ki bu ayıp on beşinden yirırı1~ • 
kadar - yirmisi dahil - I~ 
bula 47 vagon şeker gebnit~1~' dl 

• • bırıfl 
"Gene bu ayın yırmı of 

19, 22 sinde 17, 23 ünde 32 '\'•~, • 
teker gelmittir. Bu miktarJsr I' 
tanbulun ıeker ihtiyacmdall 
fazladır.,, __,./ 

Büyük bir 
kaçakçı. 
şebekesı , 

Atina ile ıstanD" 
arasında 

çalışıyordLI 

Yakalandı.. 
0
,.d' 

Atinadan bildirildiğine gore fıl ,_ ' 
tstanbulla Atına arasında ero e fje1 
çakçıhğı yapan büyük bir şe~Al"df' 
dana çıkanlmıştır. Ve işle • 
kimseler tevkif edilmiştir. ,,sı'.P 

Kaçakçıların ortaya çıkarılJll ~ ti 
lstanbuldan gelen bir telgr.:/ 
yük bir rol oynamıştır. 

Uluda§da x,t 
- hr Karların yUksetd eti 

şimdiden iki nıetr 
geçti ti 

Bursadan bildirildijin4' :ı-' 
!imdiye kadar Uludağa. ~if 
karların itirafı 2 metreyt g ·dd'-' 
tir. Bundan bu seneki kJ!U1

1
11.1"'' 

ı . w. hükm" •• ,.ıkarJ ııı 
ı geçecegı u 3' 

dır. .. .. ]ı•YJ'~ 
Bursa dağcılık klubu .ıl';' 

seyahatler tertip etmeğe b 
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'-1lçin adamları 
koridorlarda 

bekletmeli? 
't ~ede biritim vardı. Sa·) denilen mealeğin çlıfma tarzmı 
~Ldörtte davet olunduğum için, bir hükmü karakuti ile hop, zırt, 
~le ~ittim. Bir de listeye göz değiıtirmek, olmaz! Kanun vasıf
~ 1lıQ ki n~ görsem beğenirsiniz? Iarnım bu h

0

uausta teen?~ ile hare
~ henımle ayni saatte davet ket etmelenne hak verılır. Daha 
a.t. I •Yn ayn yirmi gnıp dava da düıünıünler, kıh kll'k yarsı" 
~ip eri 
~ varmıı ! lar ... 
4ııı. biçue, ıırada on yedinci! Fakat: 
llekıll Allah, yandım... Şu dava saatleri onun gibi mi 
}'f l e babam, bekle... ya?... Mademki münaaebettizlik 

~il..~ huki, it lerim bqımdan aı- f arkedilmiı, bu iti nazari mesele-

~dı· lerle beraber hal için tehire ne lü-
~ •Je cihazımız yurtdqlara zum var? 

)0r;e;;den davetleri niçin yapı- Merkezden derhal, bütün ha -
dt eaeli, ıu yirmi grupu dör-
"·~hnp birer saat fasılayla çağır. kimliklere bir tamim gönderilir. 
.~ ol kendilerine takriben denir ki: 
~l- bl~z mıydı? ... Bundan ha-
~, "''". bır ıey kaybetmezler, da- "Tecrübeleriniz müsellemdir. 
'"hıJ>leri ve vekilleri pek çok Bunlara istinaden davalann ne 

l'l1tla.r elbette... kadar süreceğini takriben tahmin 
• • • edebilirsiniz. Binaenaleyh, yirmi 

'~an biTkaç hafta evvei, ga- grupu birden on dörtte çafırma• 
)'ıtı~rde adliye ıılihatına dair yın ! Bunlan saatlere taksim e-

-U~-.r 0 kumuttuk. Her sahada y& din!,, 
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işsiz kalan lstanbul iç;n utanılacak bir haklkaf; 

değirmenler Mekteplerdeki çocuk-
8s~~d;~~~~~:;ı::::~:!1 fara gıda verilemiqor 

vazıyetıerıni Kızllay para bulamadıgv ı için 
dilzelttller 

Birçok tüccarların vaziyetini yardım işin i yapamıyor 
düzelttiğine füphe olmıyan huğ • tik.mekteplerde tedrisata baı • haftada dört gün ve yalnız öğle-
day fiyatlarındaki aon yükselif, lanalı iki ay olduğu halde bu leri çocuklann karnım doyura .. 
ıimdi anlatılıyor ki, bu kadarla mekteplerdeki gıda alamıyan ço . caktır. 
da kalmıyarak İstanbul değirmen cuklara yiyecek verilmesi imkanı Fakat bu arada gerek kaza bat
lerinin mühim bir kısmını daha he-nüz bulunamamııtır. Her yıl kanlarının sözlerinden, gerek mÜ• 

kapanmaktan kurtarmıftır. Temin bu çocukların bir kısmının olsun messilliğin yaptırdığı tetkikler • 
edildiğine göre eğer buğday fiyat- gıdalarmı temin edebilen Kızılav den İstanbul ilk mekteplerinde 
lan bu tekilde yükselmese ,-e lı- kurumu lstanbul teıkilatı bu yıl öğle Üzerleri hiçbir ıey yemeden 
tanbul değirmenleri evvelce, tabii bu sahada sarfedecek para bula· duran talebe miktarının on bin ve 
çok ucuz fiyatlarla, ellerinde bu • madığından ıimdilik birıey yapa- bir simit veya yüz paralık leblebi 
lundurduklan buğdayı bir hayli mamaktadır. ile karnını doyuranların da bet 
pahalıya un halinde satmamt§ ol _ Bunun için Kızılayın lıtanbul bin kadar olduğu anlatılmaktadır. 
saydılar, timdi birkaç değirmenin mümessili General Alinin başkan· Bu yüksek rakam karı11mda bit· 
daha kapandığını görecektik. lığında bir toplantı yapılmıt ve tabi Kızılay lıtanbul teıkilatınm 

Evvelce lstanbulda 13 değir • bu toplantıda İstanbul kaza bat- birıey yapmasına imkan görüle • 
men vardı. lıtanbul değirmenleri kanları bulunmuıtur. Toplantıda memİ§tİr. Bunun için Kültür ve 
timdi bu rakamm uğurıuz ~ima_ hiç değilse bu yıl da geçen yıl ol• Sağlık Bakanhklan ile belediye 

duğu gibi üç bin kadar çocuğa gı- ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
ımdan ziyade daha baıka eko • 

da verilmesi imkanı araştırılmıt· harekete geçmesi lüzumlu görül .. 
aomik ıebeplerle bete inmitler-

br. Kızılay evvelce olduğu gibi mektedir. f 
~~ rnı~de~rme~~ ka~lı ı--------------~-----------
durmaktadtr. ~lı: dütünülüyormuf. .. Avu- Ve elbette, aaym hikimlerimiz 

'1 n rolünden davaların ıürün- de memnuniyetle buna riayet e- Çünkü bu sabada fstanbulun 
~ .e~e kalmasına kadar bütün it- derler. Anadolu ile olan münaaebatı çok 1' • 

Ekonomi arttırma haftasında· 

alanlar eşqa pi., ~r1e doğru değiıecekmiı. Bu Bu kadar kolay bir iti derhal defitmittir. Evvelce lıtanbul A • 1. emış 
~~· dava sahiplerinin kuridor yapmamanın sebebini anlıyamıyo- nadoludan buğday alır ve bun.da k 

bileti kazanacak ~'bekletilmemesi için tedbir rum ,veaaelim. Halkı beyhude y~ değirmenler bunu un yaparak gön ljQn O 
b iı da söyleniyordu. re niçin bekletmeli? derirlerdi. Halbuki timdi vaziyet 
~~r: Mademki ııllhata niyet var, ha- akıi olmuıtur. Su kuvvetinden ve- Ulusal Ekonomi ve Arttırma f dut kurusu, fındık, ceviz, fıstık, 
~ 1Yede yapılacak inkılap ya- sitten mürekkebe doğru yapılmalı ya gene •udan istihsal edilene. Kurumu, ilk kanunun on ik\ıinde badem, incir, üzüm gibi ulusal ü-
~li.h~t pek nazart, pek derin değil midir? lektrikten istifade eden Anadolu ba,lıyacak olan Ulusal Arttırma rünlerimizden ola:akttr. 

lerı icap ettirir. Avukatlılç_ ~- ' • (Vl•ltQ) _ deAiune.ulca-i ıimcli her sün Jatan- Haftuı için büyük hazırhklar Bir kilo yemit alan bir kimse • 1 t -------------------- bula un göndermektedirler. yapmaktadır. Ku~un latanbul ye yemİfÇİ, isimli ve •drfili bir s an bu 1 da 1 n hisar lıtanbul değirmenlerinin elinde mümeaailliği bu yıl timdiye kadar makbuz verecektir. iki kilo alan 
f' • k · ı · k 1 yalnız bir kısım Karadeniz sahil hiç yapılmamıf ve ulusal m..s.hıul• tabii iki makbuz ve daha ziyade 

b ylÇe ÇI 1 =--= memur 8rl vilayetleri kalmııtır. Sona tara. lerimize halkın rağbetini çoğalta- alana her kilo için birer makbuz 
Q'Q 1 l Terfi kurslarına cak güzel bir proje ha:zırlamıştır. verilecektir. "1 Ş ilerletmek fmdan yapılan ıtatiıtiğe gÖte A- Hafta b&§lamadan evvel kuru• Makbuzu alan, bunu, Ulusal Ü 

llksadlle yeni bir devam ederek terfi nadoludan lstanbula bu ayın ilk mun lstanbul mümeaailliği hütün konomi ve Artttrma Kurutlluna 
Celtılyet kuruldu ediyorlar haftasında 3G.200 ve ikinci hafta• lstanbul bakkallarına ve yemit - bizzat getirecek veya gönderecek-

•· tiç .. ı.._.1 .kl fnhiıarlar idaresinin bir müd _ ımda 222.000 kilo un gelmittir. çilerine bi?·er dip koçanlı makbuz tir. Haftanın sonunda biriken mak 
" ı.... · ~1 1 e •öhret kazanan, bat Halb k' b 'k' d akt S b h 1 b l d b' · "it ~ d b . d ekt l u ı geçen sene u ayın ı ın- ağıtac ır. onra ütün a ka uz ar arasın a ır etya pıyan • 
t...

1 
ı...ıl~ riçek vetohum ihra- etten erı evam etm e o an 

-~ Qf ~ ci haftasında Anadoludan ancak gazeteler vasrtasiyle bu hafh zar gosu yapılacak ve 500 kithe kıy· 
• 

1
• e Yapan l.tanbulun bahçe- memur kura imtibanlan bitnıek 

78.000 kilo un gelmitti. fmda biç değilse bir kilo mikta- metli hediyeler verilecektir. 
~h.! ~~. -1tmak ve ,.;,. ... •-ilik san- üzeredir. İmtihanlar bu hafta ni • f k b'k · · 

""l "'""kae -r'7~ -o- nnda yemi§ alması bildirilecektir. Bu orijinal i rin tat 1 i ıçın 
!~ hir- itmek için lstanbulda hayetlenecek ve ondan aonra kur- TO ) ı. H 10 O Bu yemişler kayısı, fındık, pestil, çalııılmaktadır. 
~~ bi~iyet ~muıtur. Bu sa devam eden memurlann aldık- ccar ar, nuY n n 
.~, ebemmıyet veren ve lan derecelere göre tayinleri ya- malını bankaya 
~: löateren vali Muhittin Os pılacalcbr. yatırabilir mi? 

•Ilı lepitcjl 1 
L.ı \' ~ kunııan e 0 muftur · Bu devrede inbiArlar memur Bir bankanın sorduğu aual üze-
~~I "Çiçek ve fidan kursuna elli memur devam f'tmif" rine Ticaret Odasınca, tüccarla -
·'• arı cemiyeti,, nin ilk top l · l'ı..._. -ı . tir. Bu e li memurdan pek iyi de- rm köylünün malım bankalara 
"tlL..... • 1 ~ü Gala tada F erme-

\.. ·~e c · · k receyle çıkanlar birer derece terfi yatırarak mukabilinde para al "'~ emıyetın mer ezinde 
~' ~· ~u cemiy~e ~idan, a.. ederek merkezde kalacaklar ve malan için piyasada bir teamül o-
"tı ~·tllıı, çıçek ve çıçek aoğan· münhal memurluklara tayin edi • lup olmadığı yolunda bir ıual ıo· 
~"'1~ lftİ'l'enler, satanlar, hah • leceklerdir. iyi derece ile çıkanla- rulduğunu yazmııtık. Odanın yap 
~ 'tttaf 'bahçe mühendisleri, çi· ra da vilayet merkezlerinde va• tığı tetkikler böyle bir teamülün 
"ll oı._:~~.&ruıda çalııanlar da- zife verilecektir. Pek iyi derece ile mevcudiyetini göstermittir. Fa -
~ çıkanlara genel direktör Mithat kat yanlıı ve zararlı olan teamül. 

:~bi. ~et bilhassa sergiler ter • bizzat diplomalarını verecektir. leri düzeltmek Odanın ıalahiye. 
~~ 1~ hla:hı, çiçek yetif • inhisarlar idaresi yeni kursun ti dahilinde oldu~na göre bu hu
~ ,.:nınnuı memleketler • derhal bqlamuına kaTar verdi - ~~ıta asıl Oda Meclisinin verece., 
t· ~ d • ' tohumlar getirerek ğinden kursa ittirik edecek me • gı karar kat'i olacaktır. 

Ergani demlryolunda 
seferler başladı 

Diyarbekir hattının Ergani ma· 
den istasyonundan sonra gelen 
son kısmının açılıt töreni yapıl · 

dıktan sonra Devlet Demiryollarr 
idaresi bu hattı dünden itibaren 
işletmeye açmı§tır. Bu kısımda 

Sallar, Ergani, Geyik, Leylek ve 
Diyarbekir istasyonları vardır. 

Bu suretle tam olmuı bulunan 
hatta Eli.zizden Diyarbekir cu 

martesi, salı ve perıembe günleri 
ve Diyarbekirden Elazize pazar, 
çar§amba ve cuma günleri de bi. 
rer muhtelit katar kalkacakttr. 

Talebe birliği 
kongresi bugtto 

toplanıyor 
Talebe Birliği kongresi ıeçen 

pazar günü yapılmış, fakat uzun 
münakaıalarla vakit geçtiğinden 
kongre bitirilememiıti. Bu kon .. 
greye bugün de devam edilecek .. 
tir. Bugünkü toplantıda idare h~ 
yeti toplantısı dR vapılacaktır. 

Eovyet buyilk elçlsl 
Karahan gellyor 
Sovyetlerin sana)i kongresinde bu. 

lunmak üzere l\loskov:ıya giden Sov • 
yet büyük elçisi Karahan önümüzdeki 
hafta zarfında memleketimize dö:te • 
cektir. ~~~: ~~ilik ve ağaç yetiş· murlarm listeti çıkanlmıt ve ken-

~~~~: ya:~: ~.:~:~;~=~~~~in~[ Ş~!ii!fN. ~~ERli_~~E_-RI ] 
~ ... ~ine d.tı· ar bahçıvanlar ce- nunun onunda bqlıyacaktır. ------~~---~---------~-------.. ·-=------------------..1 ~ c ıl olan bu san'atki.r· u k 

e'ltıİ'J'etten aynlmıtlardır. Kunlarda muvaffak olamıyan n apa D ı k o·· prüs Ü 
~ sı .. k --o- memurlar eaki vazifelerinde ka. 

111._ eeı gU m rU k lacaklar ve timdiki terfi hakkını 
~'-~! \'ÖkUyor mu? kaybedeceklerdir. 

~·ti tara;' Mu~afar.a Başdircktör !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'!~~~!!!!!!!!!!!'!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
\ ,1~ tbe ın~an ışgal edilen Sirkeci yazmıştık. 
'-:

1
•
11'-h1111 r deki binanın çökmek. Yapılan sondajın Uk kısımlannda 

't~kt8rı;; hunun için Gümrükler gümrük binasının biitün olan temel 
'~ae ha Unun yaptrğı miiraca - bölmelerini su mtığr ve çöküntülerin 

'-~ı,Ql 1Ylndırhk mühendisleri:: de bundan ileri geldftl an1a'11mıştır. 
e tte b~lndıklannı dün Sondaja devam edilmektedir. 

Yakında Unkapanı köprüsü de Haliç Şirketi gibi 
tarihe karışacak. Yerine modern ve yeni Atatürk köp _ 
rüsü kuı-ulacak. Şimdiki Unkapanı köprüsü de E)iiple 
Sütlüce arasına kurulacakmış. 

Köprü işlerile alakadar, fakat ismini yazma 
mızı istemiyen bir zat bize şimdiki köprü hakkında şu 
sözleri söyledi: 

- Bilmenı farkında mısınız? Dört sene var ld. Un. 
kapanı köprüsü mütemadiyen tamir edilmektedir. Şinı. 
di11e kadar bu İ§e ne kadar PfITD sarf edildiğini bilmlyo· 

rum. Fakat bu ytk-fuı herhalde bir hayli kabarık o1«· 
gerek. 

Fakat bu mütemailf tamirlerin neden hiç bir türll 
bitmediğini bUiyor ITUlBUTUlz? Çilnkü tamlr için kulla. 
nılan ağaçlar gürgendir de ondan. Gürgen ağacı böyl• 
işlere kat'iyyen mütehanunil değildir. 

Eğer bu sözler doğru ise bari köprO Eyüp1e Silt1Uc~ 
arasına kurulduğu zaman esaslı bir tekilde aiir&ende 
olmamak üzere tamir ecUlmeJJdJr. ~ 
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. talyaya köm •· 
gondereb·e 
ltalya elçlsi: 

~'Bize petrol vermemek harp ir,, 
Demiş 

Ovr gazetesinin diplomaai muha· 
biri, dün, Lavalle ltalyan büyük 
elçisi Çerutti ara.smda yapılo.n 

gör~me esnasında, ltalyan eıçİGİ· 
nin Lavale, ''Petrole aobarıo ko
nulmuınm harp demek olacağı· 
nı,, aöylediği bildirilmektedir. 

Ayni muhabir, ltalyan hükUnıe
tinin 48 saattenberi bir tehdit po
litikası gütmeğe karar verdiğini İ· 
live etmektedir. 

Amerlkada petrole ambargo 
konmalı lmlf 

Amerika petrol ticareti ileri ge
lenleri de ltalyaya petrol ihracını 
kesmenin en iyi yolu ambargodur 
diyorlar, çünkü, ltalyada ehemmi· 
yetli mevduatı bulunan birçok 
sosyeteler kendi istekleriyle ltal
yaya petrolü kesemiyeceklerdir. 

Bummla beraber Royal Daç ile 
Şel kumpanyalarının ltalyaya süel ı 
itlerde kullanılmak üzere petrol 1 
verdikleri söyleniyor. ' 

Amerika dıı bakanlığının ihta-

rma rağmen Oregon isimli gemi, 
36 bin tonluk tayyaı·e benzini yük. 
lü olduiu halde ltalya &0malisin.c 
hareket etmiştir. 

KömUr gtlnderebflcceiJlz 
Ankaradan bildirildiğine ıöre, 

ltalyaya memleket i:nizden kömür 
gidebilecektir. Bu hutusta tered· 
düt eden gümrük dairelerine emir 
verilmİ §tİr. 

25000 ton Macar buOdayı 
Bu ayın on sekizinde ltalyaya 

hareket eden gemilere 25.000 ton 
Macar buğdayı yüklendiği Varto

vadan bildiriliyor. 
Brezilyadan soauk et 

ltalyaya külliyetli miktar da 
Brezilyadan soğuk et ithali ıçm 

mevcut olan anlaşmaya bir zeyl 
daha il~ve olunmuştur. 

Bu, ltalyaya ithal edilecek bal
yaların ye "i'lnunu co0-altmaktadrr. 

. italyan lf retl 
ltalyan liretinin değeri dün bor

aamızda bir türk lira.sına kar§dık 

9.79,57 idi. 

15 sene önce 
Saltığı kocasını 

şimdi geri istiyor. 
1''razsa.da ehemmiyetsiz paralar 

• mukabilinde hocaların kanlarını sat~ 
tıklarına dair birka~ vaka olmu~ n 
mahkeme sicillerine geçmişti. Ukin 
kocaların satıldığı şimdiye kadar i§I· 

cöetercn noter senetleri de dava dos • 
yasmın içindedir. 

H~kfm, me:?clcyi düşünmek lizerr, 
hiç bir karar vermeksizin muhakemeyi 
talik etmiştir. 

tilmemlş bir *1L Bu vaka da Fransa.. -------------
da olmakla beraber !lkidlerden birisi 
ln&flizdir ve yeminle yapılmış nöter 
senetlerinden anlaşıldığına göre biri 
kadın bundan on beş sene evvel koca. 
sını başka bir k4dına 100 İngiliz lira· 
sına satmıştır! 

Satış zamanında koca olan Robert 
Maksvell Grangcr, i'ransanın Rivi • 
yera kıyılarında oturuyordu. Karısı 

bir Fransızdı Te onunla bir kaç sene 
evvel Londrada e,·Jenml~ bulunuyor -
da. 

Bu evlenme pek ıcçimli ve saadetli 
olmamıştı. Kocası eski nişanlısı mat • 
mazel Alis Tumer' le evlenme7 için 
karısına boşanma teklifi yapmış, fa • 
kat kadın en•cla böyle bir işe kat'iy. 
yen yanaşmamıştır~ Nihayet buna 
karşı 10.000 frank mukabiltnde bütUn 
hukukundan r.ız:ge teceğini ve kocası • 
nı öteki kadına terkedcuğini söyle • 
mlşUr, 

Bu acıılp teklif esas itibarile l<abul 
olunmu1 ve pazar lığa oturularak fi. 
yat 7500 franga indirllmiştir. 

Aradan on beş sene &'ibl uzun bir 
zaman geçmi§ olmasına rağmen ka · 
dın ~imdi bu satıştan pişman olmuş ve 
Fransız mahkemelerine mliracaat e • 
derek Mister Granger'in asıl lcendi ko 
cam o: tlui:•ırnu ve ikin~i kadınla yapı • 
fa n : : ·~:n:" r.~u:ını~lelerinin hilküm • 
süz • ·:.1 1 · ·. i nu iddia etmiştir. 

r rans3 m:ıhkemelerinden birinde 
görilir.ıekte ohın bu da,·a bir hayli 
merak u~ an chrt-:lı:tır. Bay Granger,le 
ikinci karısının evlenmiş olmalarının 
mahkeme karar ile tescil edilmesini, 
~ünkii taddüdii zcTcat meselesinde 
müruru zaman olduğunu ileri sürmek 
tedir . 

Bir inci lmdının iddiasının varit o • 

Zehra Aylin 
C'Jümü hakkında 

mürebbiyesi 
ne diyor 

Bu sabalıkl Kurun gazetesinden o. 
kuduk: 

Sofya, 2.1 - Zora gazete.4Ji, Atatür 
kün himayesinde Londrada yaptıfı 

tah!llden dönerken bir pmendlfer ka. 
za.ıı neticesinde ölen Bayan Zehranm 
mürebbiye:5inin, htd~e hakkında ~un 
lan söylediğini yaZJyor : 

Kale- Paris ekspresi aaat 16,30 da 
Kaleden hareketle Parise doğru yol 
almağa b.'.lşladı. Henüz (Elin Som) is· 
ta.~yonuna rıelmemiştlk. Bayan Zehra 
vagonun dışına çıktı. Epe7 bir zaman 
gestiği halde dönmediğini görünce 
merak ettim. Ve dışanya çıktım. 

Bayan Zehra neşesizdi. Başının ağ_ 

ndığınt, biraz ıserinlemek l~n dışarı. 
ya çıktığını, içeriye girmesi için ısrar 
etmememi, söyledi. Bunun üzerine va· 
gona döndüm. On dakika sonra meral\ 
ederek ukrar dışanya çıkınca Bayan 
Zebranın meydanda olmadığını gör • 
düm. Feryndım üzerine tren durdu • 

nıldu ve uzun bir aramadan sonra 
Zehra, başının muhulif yerlerinden 
ağır yaralı yan ölüm halinde bulun
du, ve (Amien hastanesine götürülken 
yolda öldü. Kendisini teşyi eden Lon-

dra Türk elçisinin de söylediğine göre 
Bayan Zehra Kaleye giden vapurda da 
neşesiz görünüyor, ba§ ağrısından 
bahsediyormuş, • 

Parlsten gelen haberlere göre, Ba· 
yan Zebranın cesedi mumyalanarak 
Ankaraya gönt!erilecektir. 

lamı;:ıcağma dair ortaya konan -se- -------------
bepler nr:ısıncla da bu birinci evlen -
menin esasen geçimsizlikle neticelen. 
diği ve arada çocuk olmadığı. halbuki 
OD beş ser,elik el'Iilik hayntında ikincl 
adından dört ~ocuk doğnıuş olduğt 
w ailenin büyük bir saadet içinde ge 
flndiği flerl stırtitmektedir. 

Kocanın muayyen bir meblağ mu. 
kabilinde ikinci kadına devredfldillnl 

HABER - ~ktam poıtası 

uamele 
vergisinde 

tenzilat 

%.ı S01'4"TEŞRlN - 19~ 

-Bir ltalyan harp gemisi 
bir lngiliz harp geme sini 

Batırırsa ne olur1 
lbtldai maddelerin Musollnlntn delegesi Cenevredekt Fransıı muamele vergisinde 
yapılan teozlUltı şahslyetlerlle buna dair görOştU ve 
gösteren cetvel llklr-lerlnl Musollnlye bildirdi 

bazıı'laQdt Mmolininin özel deleıe.i Mu- Marki Teodoldi, bu torrıı1: 
ki T eodoldi Cenewede nüfuz aa- Fr&mızlar tarafmdan verilen ' 

İptidai maddelerin muamele hibi birçok Fran.ız tahaiyetleriyle vaplan Musoliniye bildinıriflİt· 
vergisinde yapılan tenzilatın ni9· dıf 

ıörütmüı ve kendilerine ltalyan · 50··yJendı"g"""ıne onre Marki, ı'• betini ıösteren cedvel hazırlan · •- , rt 
lar tarafıMan bir lngiliz ıe:misi soliniye verdiii raporda, Jngilt~ 

mı§tır. batınldığı takdirde, Franaız ka- •
1 

F d L-- oôtÜI iJt' 
Ne gibi maddelerde tenzilat • ku .&&t • , 

26 
• ı e ranaa arasm a &JtUOı o ,_..., 

1 d d h 1 .. te ra ve denız vvcnıennın tqrr t'1ıtf1 ld ~--.l bcJnı-1 ... yapı ma ığmı a sara at e ıros · • • • md ıa.a an o u~wuuan ve 
1 1 d. nıevel tarihh Fransız notu a . . ·b·HJıd" 

ren bu cedve §ÖY e ır: taahhüt edildiği ıekilde • lngiliz ileride ilri hük6metı bın ı ~Mı 
TOPRAK SANA Yit b l k ah. buf~-kuvvetlerinde4 yana olup olmıya- ayıra İ ece m ıyette 

Çimento, ıu kireci, kireç, kire- bah 
caklarını somıuttur. fundan setmi§tir. ~ mit, tuğlada tenzilat yoktur. Çini ~ -

veya mozaik, beton malzeme ve be e 
sellüloidde yüzde on. Bulgar ka ınesı 

MADEN SANA Yll 

Müstakil demir dökümhaneleri d e g"""' 
1
• ş t 

1
• 

veya dökümhaneli madeni eıya 
fabrikalarının demir döküm ma 
mulatında tenzilat yoktur. Çivi, Bu kabinenin de muvakkat 
demir tel, (dikenli tel dahil) yüz. olduau söyleniyor 
de altmış. Demir boru, dökme saç, Bulgar kabinesinde yeniden deii ·} Sübakanı: LUkof, dd' 
bakır tel, kurtun boru, toplu iğne, şiklik olmuş, Başbakan Toşef, krala Bayındırlık bakam: E~i baY" 
nal VeıJa nalça, cıvata, perçil, per· istjfasını vermiştir. lık müsteşarı mühendis Gancf,, Sf" 
çil karyola, demir fıçı, terazi, bü· Kral Borb, yeni kabinenin feokili.. Münakale bakanı: MühendiS 
tün tartma aletleri yüzde elli. Te· ıt• oimdild kabinede dışiflerl bakanı yanot. d~ 

k olan Köse lvanofq memur etmiftir. Kral yeni kabine listesini taS neke bidon veya kutu, bakır ap, 
Köse lvanof bu işle bir vakittir etmf§tir. . ~ 

kova, musluk yüzde otuz. Harf dö· meşgul olduğu için kabinesini seç • Ba kabine siyasal bir ms.turetttl ,+ 
kümü yüzde yirmi beı. Klişe yüz. melde güçlük çekmemi§ttr. Yeni ka· rülmllyor.Çünkü siyasal ıima.ıar 
de yirmi, kurıun kap yüzde on, bine '4S;yledir: tur. . tııl' 
galvanizli IAÇ yüzde altmıt bet, Başbakan ve drşişleri bakanı :s. Ge. Anlatıldrima ıöre, yeni ını.bill r~ 
zikredilmiyen sair madeni ejya o~i Köse lvanof, işi, kanunu esasiyi tadil etmek "'e 

1 
ti' 

Finans bakanı: Millt banka eski ge mebus lntih~bı yaparak memleket·tfl'· 
yüzde eTllAi. HTA SANAYU net direktö muavini B. Ganof, bil sfyMal hayata sokmak oladıl• "" 

KültUr bakanı: Mtitekait cenenl Bu kabinenin muvakkat ots 
Doğrama ve marangoz mamu· Javof. da söylt~iyor. 

latı, bilcümle mobilya, ah§ap ara· -------------------------__/ 
ba yüzde on, tahta kUtu, kundura I .1. k b. . T t 8 kabbmda tenzilat yoktur. Karöıe· ngı iZ a ınesı op an eşy 
ride yüzde on. Mlllt hnr11hfPrlnl fı·yat arı 

KlMYA SANAYii 
Kimyevi ve tıbbi müsb.hzarat, kaybetmiş değildir Ticaret OdasınJOt 

Muhtelif iddialara rafmen, lngiliz b1 
ıtriyat yüzde yirmi. Hamm kar . kabinesinin buıünkü hali millt ka • hesablarına göre 
bon, tıbbi pamuk, her nevi ıabun rakterint ka7betmlt dejildlr. Ü k 1 1 tir 
yüzde on. Asfalt yüzde bq, ıüle· Londradan bildlrlldiiin• g6re, ka.. az y Se m Ş .. .. ı>'a 
yen yüzde elli, filit ve boya yüz- bfnede muhdaıak!rlar 15, Slr Con Ticaret Odaaı, bu yılın uÇ'-1 ~ 
de yirmi, yaj hülialan yüzde yir. Simonea Jlberaller 4, mlJU ifçller. 3 ayına ait; yani temmuz, -~ (ı' 
mi, ııda maddeleri, elekli un de · bakanlık işgal etmek l!IUrttile eski nis ve eylul aylarmm toptan etyş et· 

beti muhafaza etmektedirler. ı· . . . s;ı ' ğirmenlerinin bilcümle mamulltı yat cetve mı ne~relmıttır. . ~' 
Gelecek 111 kabinede defişiklikJer .... ıı 

Yüzde on, de)(.imıensiz makama vel 1935 ticaret muvazene,.._ , .... 
IS yapılacak ve bu deiişiklikler siyasal ~ 1" 

ve şehriye mamulatmda yüzde el· vaziyetin inkişafına bağlı olacaktır. bilhusa bu üç ay içinde let11 ;ol 
li tenzilat vardır. Sucuk, ıalanı, ıörülen inki!&fm tabii tesirie~fll 

be 1 • d t • r-L--larla göıtermesi itib111 
pastırma ve nzer erın e enzı · ma,Iar yUzde elli, pamuk f anili &1UU11 

lat yoktur. Konservelerde yüzde ve pamuk çorap yüzde krrk. dikkate deier... s'f' 
on, knkao, yağını kendi istihsal e. MUHTELiF M'ENSUCA T Cetvele nazaran, temnıuı, et 1 

den fabrikalar için sütlü çikolata- SANA Yll tos ve eylul aylarında ihrac~ıf' 
da yüzde yirmi tenzilat vardır. Sa- Kaytan ve fotin bağı, balık ağı yamızm kıymetleri süratle ıı. 31 
de çikolata için yoktur. Kakao ya- yijzdc kırk, ıapk.a ve keçe yüzde tır. Buna mukabil halkın "~ Jfl 0~ 
ğını satan için sütlü çikolata yüz. yirmi, makara ve yumak yüzde tahıilin alım kabiliyeti a~~~ ft 
de krrk, kakao yağını satın alan kırk beı, taPka tezyinatı yilzde dufundan ithalat e~yaanıtn ;.1' 
için sade çikolata yüzde yirmi bef yirmi, jüpten dokunmuı kumaılar yatları üç ayda muntazam h dıf· 
her nevi bisküvi yüzde yirmi Def. .. d il' k f ks" • ku !erle yük&elmiş bulunmakttJ. 1.j~ 

ÜNLÜ SANA Yll yuz e e ı, on e ıyon, yanı . dıı.'' 
y . ı • m8.§IDI bqka yerden alıp yalnız Dahilde istihsal ve gene R' 

ipliğini kendi yapan fabrıkala- b"'k"" d.k b • 1 1 de ·ı·tı.hllk edilen maddele":11 •
1 
~ 

k d" d kud u up ı me ve enzer 1ş ere ya. ... ıf" 
rın ipliklerden en ı o ulu pılan eİbiseler gömlek çuval gi- yallan iıe temmuz ayında .h'N'' 
kumaılarda tenzilat yoktur. b" b ··' d ıım' na nazaran ehemmiyetli btt ...... . . ı azı eşya yuz e a ış. 0,.ı· 

ipliğini dahı!~en veya ~ançte~ KAGIT SANA Yit ytikselmesi göstermi! ve. f Ut' 
satın alanlar yuzde beı, yun fanı· z f d ka , müteakip :ki ayda biraz dU~fl' ar , efter, mu vva 4\ltu yüz la yüzde altmıf, yün çorap yüzde 
elli. de yirmi hef, keıekağıdı yüzde 

yirmi. lPEK SANA Yit 
Yalnız ipek büküm fabrikala · 

rmdan bükülmüt ipek ipliği yüz. 
de yet.mİf, büküm veya dokuma 
kısımlar mı havi ipekli f abrikala • 
rında bükümlü ipliklerden do · 
kunmuı ipekli kumaılar yüzde el· 
li, büküm ve dokuma kısımlarını 
havi fabrikalarda bükümsüz ip · 
likten dokunmuş İpekli kumatlar ı 

1 

yüzde yetmif, yalnız dokuma k11·' 
mını havi ipekli fabrikalarda do· 
kunmuş ipekli kumatlar yüzde 
yetmi§, ipekli jerse yüzde kırk 
ipek çorap yüzde yirmi meı. 

PAMUKLU MENSUCAT 
SANAYii 

Hariçten veya diğer fabrikalar· 
dan alman ipliklerle dokunan ku· 

DERlSANAYll 
Kösele veya vaketa yüzde on İ· 

ki, Yideli, fantezi deriler, mobilya 
derileri, glase, meıin ve şahtiyan 
yüzde altı, kauçuk mamulltt yüz. 
de on. 

MOTEFERRIK SANAYi 
Baston, şemsiye yüzde on, tez· 

yin edilnıit elektrik teli veya kah· 
loıu yüzde elJi, pil, akümülatör 
yüzde otuz, gram of on pliiı yüzde 
yirmi, ayna veya lesviye edilmiş 
kristal yüzde be§, lastik eşya yüz. 
de yirmi, sırma ve klaptan yüzde 
yimıi, ıepet yüzde on, kurtunka · 
lem ve ıun'i çiçek yüzde yirmi niı 
betinde temillta tibi tabı)ecak · 
tır~ 

tür. 
· eri~ 

Bu üç ayda gıda madclel ııJI: 
fiyatları ilk iki ayda yü)ı.&eb~ 
fakat son ay olan eyluldeod~I 
düımüt tür. Keyif verici ~. ,ll 
rin fiyatları ilk iki ay~• .. d&J!e f 
tür. Bunun sebebi de Iıkor 0'İ 
rap fiyatlarında yapılmıt ·ı;t, 
yüzde otuz miktarında tent!'bıJ M 

lptidat madde fiyatl~ deıı '~ 
ayda yükselmiıtir. Her §e~ eJI 'I 
vel iptidai madde yetiftlt ı~t-' 
memleket olduğumuza ıı.• idit· 
bu netice memnuniyet verı' tıl' t 

Cetvel, umumt olarak 1;, R: 
çünçü üç ayında toptan et (,iti J 
yatlarmm yükaeldiğini 1 _.!ıf' ,. . ,o .. -,,,,, 
mektedir. Bu yükaeııtın ~1İ1/ 
yılm ilk üç ay:u:ıdaki Ji1•l /'. 
•inin aJ'DICID'•. 
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ElARBAROSTA 
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'INTIK 
Tefrika numaırasn: 75 Yazan: (VA - NJQ) 

Başpapas: '' Anitayı Yılanlı 
Manastıra yollayın , günah 

çıkarsın ı ,, dedi 
Geçen kıaamlarm hull•a•ı J 

Rahibenin erkek olduğunu an
lıgan Fernando, baş papasa ıi
k(iyette bulunuyor. 

• • • • • • • 
F Tahkikat neticesinde, Marki 
.. :rnandonun çok doğru söyledi· 
aı anlatıldı. 

Sinoı: 
- Böyle bir aksilik olduğuna 

tecaaüf ederim ... Fakat, hiç üzül · 
ltıeyin ... itte arlık gündüz oldu. Si 
~e, dlf&rdan başka bir kadın te
darik ederiz! • dedi. 

Sonra, ayrı ayrı emirler verdi: 
- Bat rahibeyi ve Meryemi bu 

•ktam davet edelim... Ona göre 
tertibat alm ... 

Ve: 
- Haydi Artaki ! Mademki 

~n bqladm, bu iti sen bitirecek 
•ın ... Markiye bir kadın bul ... 

F e.mando; kaşlarını çattı . Bir 
ltöıeye bii%iildü. Talihsizliğine kü
•erek, somurtmuş, oturuyordu. 

Gözleri kapıdaydı. 
Son ümidi ölmemişti: 
ihtimal ki §İm<li ~u kanat açr· 

lır, içeriye ıülun gibi bir kız ıi • 
t~r., .. 

fakjt...Jcinde biı: ses: · 
- mkanı yok.. Sana kadın 

ll'ıüyesser olmryacak ! .. ,. diyordu. 
b' Rahipler ve kaptanlar, salonun 
•r köşesinde büzülmütler, hala. 

Cl.aua itlerinden bahsediyorlardı. 
Bir aralık kapı vuruldu. 
Marki davrandı: 
Acaba. kadın mı gelmişti? 
Heyhat ••.• 

. Kadın olmak şöyle dunun, e

t~~e, izbandut gibi bir herif g(;
i~dü: Bir dudağı yerde bir du • 
a.gı gökte bir zenci .•• 

1
.. Arkasında da akpmki tek göz 

t'U l' orello ..• Ve Markinin gayet iyi 
a.nıdrğı bir adam: Kont d'Amb • 

:ro •.• 
h Maki bu sonuncu adamı eaaret 
a.Yatında bildiği için, gayri ihti

)a.r\ Y'Üzünü kapadı. Fakat sonra 

~nun manasızlığını anlıyarak aç· 
ı. 

8u aralık, Sinoe, ayağa kalkmıt 
()nun elni sıkıyordu: 
~ Safa geldiniz, Kont ..• Bize 

etli haberler getirdiğinizi öğ
tend · S un... Buyurun, konuşalım ••. 

en de aafa geldin, Ramarama! 
l<aptanlar: 

~-Yatmak için müsaade edin.. 
~· ~ık dinlenelim! • dediler •• Si 

dltı de aynca konuıacaklarmız oJ. 
"iu anfqılıyor .•• 

d Sina., mi.afirlerini kapıya ka· 
1\ 'l' tqyi etti. Şimdi aalonda yal· 
t •ı. Yılanlı manutır ve saray mün 
'-ıpl~Ie Marki F emando kal • 
"1rttı. 

h O da bir köteye büzülmüı, mu
~~ereftin ekseri kuımlarile ala • 

ar olnuyordu. 
~ZÜ kapıda, aklı kadmdaydı: "e eJecek mi? 
redlk yolunda ... 
s·ulatma cümleler ç.ahmyor ••• 
ınoe aoruyor: R An ita, hali dindar nu 1 
axnıaretna: 

-Evet efendim ••• Ekseriya iba 1 
det ettiğini görüyoruz. 

- Fakat hiç günah çıkarmı • 
yor ••• Günah çıkanay4ı, onun hı-
riatiyanlık hisaiyatmdan iıt.if ade 
edebilirdik .•. Dinle, Ramarama !... 

Sen, ona, günah çıkarmanın ruha 

büyük bir İDfİrah verdiğinden hah 
ıetmeliıin ... Çok defa büyük mÜF 

külabn olduğunu fakat bütün ü -
züntülerinin bu sayede önüne geç" 

tiğini söylenin ... Ayni zamanda, 

Yılanlı manastıra tevdi edilen bir 
SllTID da ortaya çılanadığını bildi
rirsin •.. Anka buraya kendi iate • 
ğile gelsin, o kadın bizim için, ile· 
ride, Hrzrra karşı kullanılacak en 
iyi lir alet olcaktır. 

"Hızır,, Jakırdrsı geçtiği için, 
Kont d'Ambro, büsbütün kulak 
kabarttı. 

Sinoı, devam ediyordu: 

- Hızmn da baba ıefkatin • 
den de istifade etmeliyiz. Anita • 

run bir kız çocuk doğurduğunu, 

bu kızın kendisine ait olduğunu 

Jıaber vermeliyiz ... Onda kuvvetli 
bir eYIAt muhabbeti hasıl olacaiı-

nı umuyorum ... Böylelikle, korsanı 
Anita vaaıtasile tesirimiz albna 
abnz •.• 

Sinos, bir mUd~et ıoma, gü • 
lümıiyerek, Rn.maramaya döndü: 

- Ya ... Demek ki böyle ... Seni 
Zübeydeyi seviyordun ha •• Fakat, 
niçin bundan - daha e-;:;~ı - bana 
bahsetmedin de kaçırmamıza ıe-

bebiyet verdin?... Onu pekili aa· 
na tedarik edebilirdim ..• 

Ramarama, bq papa.tın elleri· 
ne sarıldı: 

- Size nasıl tetekkür edeceği· 
mi bilemiyorum.. •• 

- O güzel kız, ilerde sana na· 
ıib olur aanınm •.• 

Artık Femando dayanamadı: 

- Amma da gii2el ki% ha. .. Yil
zü gfrzel davul gibi ıiı ... Kıp im • 
mızı, pancar g~bi... • demekten 
kendini alamadı. 

Herkes, hayretle ona döndü: 
- Sen Zübeydeyi nereden bi

liyorsun? 

- Hızmn vapurunda kürekçi 
değil miydim? ... Gördüm .•• 

Sinos, katlarım çattı: 
- Zübeyde buradan çıktriı 

gün, gayet tabii bir vaziyette idi .•. 

Neden yüzü tiıaıif bakayım? .• 
Ramara.ma titremeğe bqladı .•. 
Kont, cevap vermedi. 

Bafpapas: 
- Anladım ... Anladım.. • 'de-

di. 1 

Ma~y .,ıa...Jeki pap.ela.ra döndü: 

- Siz de anladınız nu? 
- Göztqı zehiri kaybolmuttıı 

efendim •.• 

- Hem de Ramaramaıun bu 
ra.da bulunduğu gün ... 

Sinos, zenciye baktı : 
- Demek ki, sen onu 

ve Zübeydeye içini in? •• 
aıırC:Jm 

( Devmnı VtJT) 

T~OKiVE 

l I Rli~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D6Q 

MELEK İPEK 
SiNEMASINDA 

Adolf Wohlbruek-Renate Mililer 
ve George Alexsandr 

tarafından emsalsiz bir surette 
yaratılan 

Gönül 
oyunları 

Filmi ayni muvaffakiyetle devam 

SiNEMASINDA 
Aşk, l htirns ve Kıskançlık 

filmi olan 

öldürür mü? 
ediyor. Heyecanh filmini mut:ııaı a görünüt. 

llıheten PARAM O UNT dünya haberleri 
BUGlJN SAAT 11 DE TENZiLATLI ~!ATiNE 

•
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im Sıvas-Erzurum ha tı inşasma fı!I 
lııı tahsis edilen ° ı o 7 faizli istik- !i;i 
mı razm 4 buçuk milyon lirahk ır~ 
llij2 nci ~ertibin ka~d m~amelesi'.~ 
ım Malıye Vekaletınden : ım 
lj
1
ill 30/ 5/ 934 ve 23/ 12/ 934 tarihli ve 2463 ve 2614 numamlı Jıı:a-qff 

lı~ nunlar mucibince hasılı Sıva.a .. Er zurmn hattı in§Uma tahısiı ıiH 

~
: edfünek üzere yapılmaıı kararlaşt ırdan 30.000.000 liralık irstik- m 
razın 4,5 milyon liralık ikinci tert ibi1'n kayid muamelesi 20 teş- iffll: 
rinisani 1935 tarihinde bqla:mıı olup 5 kanunuevvel 1935 ak • f.ifJ 

··samı bitecektir. ff. 
1 - lstihazm bu ikinci tert\bi be heri 20 ter liralrl;; itibari :kıy - nff 

mette 100.000 ve beheri be§er yüz liralık itibari kıyı,nettefiü 
5.000 aded hamiline muharre r tahviller teslim ohma • m=ı 
caktır. ::: 

!. y· · ı· · 'b t •·- L· ah ·11 • 'h fi · ıs mı• :y ırmıter ıra ıtı ar 'IUy~uette ıu t vı erın ı raç 'latı j'ii 
'!I ve 500 llralık tahvillerin ibra ç fiati de 475 lira olaro.k .U 
~1 tesbit olunmuıtur. · •fi• 

i. 2 - Bu i:stüaa.zm eenevi faizi o/o 7 dır. Her tahvile 20 aded t~~ı 
senelik kupon merbuttur. B~ı tertibin 'ilk kuponu 5 kanu - !m 
nuevvel 1936 da. ödenecektır. !m 

3 - Bu iıtikraz tahvil ve kuponlar ile tediyelerine mütealli1:: İiii 
evrak ve ıenedler, fai;t ve diğer muameleler iıt'1crazın ta ·mı 
ana.men itfasına kadar her türlü vergi .;.e resimHen m "" • fü; 

ft ·~· fı lti :::: a a. . .. . . .. . 
r.-H4 - Bu istida-az tahvilleri, umumi ve mülhak bütçelerle idareHi! 

l
.!İ olunan daire ve müeneaelerce , Vilayet Hususi İdareleri İHi 
r.1 ve Belediyelerce yapılacak m üzadeye, münak8.§ ve mu- W:I 
·"i kavelele.Me temlnat olarak iti bari kıymetleri üzerinden~~ 

bqa;bq b'bul edilir. Bundan bafka hazinece satılmıı ve lif 
aı sahlaca.k olan milli emlak bedellerinin tediyeainde dahi • 
.. ı . m batabat kabul olunur. :: 
ms - Tahviller Türkiye Cumhuı•iiy et Merkez, Adapazarı Türk ffij 

~
I.. Ticaret, Emlak ve Eytam, Türkiye ı,, Sümer ve Türkiye mı 

Zuaat Bankaları merkez ve ıvbelerile Osmanlı Banıkası, fitt 
r· Holandache Bank - Kni N. V. Rua T icareti Hariciye Ban-!fü 
:IJ kası, Doyçe Oryent Bank, Dr esdner Bank ıubeSi, Doyçe iH! 
i~I Bank Und di ıkorte Gezelaaft tarafından ıatılır. m~ 
:ı·:::::::::::=i;:m::r:::!m:·n:ım:::ı-::::::::::::·::::::::::::-::::•r::r::::::::::::::::n:::::::::-:::::- ·ı;=ı· 
ıi :::::: :~ ::::..:11: :::::: ::: .=!:: !:2=:: :ı:!:: ::::: :::: :!: ::::: ::::::! ::::!.:12!:2 :: ::::::::::::! :::::::::!:::::i ! : 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şehzadebafı TURAN Tiyatroaunda 

Bu gece saat 20,30 da 
MUREBBIYE 

Meşhur vodvil 3 pcı 
de. Matine 15 te 2 
eser birden (YAN. 
GIN) ve <KO!t!EDI) 
Her tarafa tramvay. 

Telef on: 22127 

İıı11nbul ft!lediqesi 

~ehirTı'ycıtrosu 

111111ili111111 

111...111 

Bugün sant 10 da 

Çocuk tiyatrosu 
•:uıt 15 te \'e akşam 

20 de 

Saz, Caz, :l perde 

Yazan: Ekrem 
Reşit, Müzik: 

111111111 Cemal Reşit. 

tık kanun içinde Paznrtesi akşam· 
larında operet oynı)acaktır. 

HABER 
AK AM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara ·Caddesi 
Posta kutusu r lstaabul 214 

Telgra f adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı teıotonu : 2!1872 
id are ve ıran .. : !?"370 

ABONE ŞARTLARI 
Türhy• Etfldı 

Seneıuc 1400 K r . 2700 Kr. 
• a • v hk 730 • • 14'50 

3 aylık 400 ,. 000 :: 
1 avlık 1so .. 300 .. 

iLAN T ARiF ESi 
T •carc t ııonıarının r.ntırı 12, SO 
Resmi flö ntann 10 kuruotur. 

Sahibi ue Ncşru;at Müdürü: 

Hasan i m Us 
BasıldıiJı 11ter ('l/Af<l1J matbaas.r 

.......,.......,.Ol\auım'••aıı••.....,.. -------------
10 ve 15 liraya 
K•r!·~n '!.~!!~:ır~~~~:! .ı 
hap çc§itli yerli kuma§larımız

dan iki prova, temiz malzeme, iyi 
it yapılır. 

1\ U PtJN 

315 
24 ·11·936 

AnktJTa Cadden, Orhanbe) han ____________ _.. 

birinci kat terzi Hal.il Kamil 1 



HABER - Akşam postası 

Heqecan duqmak için 
Fransada bir zenginin işlediği 

HALiÇ SOSYETESiNiN TOP 
ORTAYA ÇIKAN 

ATMASI 
MESELE: 

CJZERINE 

Keresteciler 
otobüsleri 

- Eyüp hattı 
ne olacak? 

cinayete sebep budur! 
Fransanın Kaen §ehrınde And · 

re Martin adh zengin bir adam ge 
çen hafta hiç sebepsiz bır cinaye: 
işlemiş ve nihayet bunu itiraf et
miıtir. 

Andre Marten'nin dedelerin
den kalma konağa en }'akın şehir 

Kaendir ve burada Rausse) adlı 
karı kocanın işlettiği b:r mücev· 
herci dükkanı vardır. Raussel ay
ni zamanda civarda bulunan bü• 
tün çiftçilerin tefecisid~r ve zaman 
zaman iş için çiftliklei·i dolaşır. 

Bundan on beş gün evvel gene 
böyle müıterilerini yoklamak için 
gezmeğe çıkan Raussel ile karısr 
ortadan kaybolmuJlar ve bir daha 
görünmemişlerdir. Bunların yanın 

da en son görülen adam Andre 
Martin olduğu için sorguya çekil 
mittir. 

Andre sorulan bütün sorgular.ı 
inandırıcı karşılıklar vermİ§, hat
ta av tüfeği konağında bulunmu~ 
olmasına rağmen gene jandarma
ları kandıracak bir sebe~ söylemiş
tir. Jandarmalar Andreyi tevkif 
edememişlerdi; çünkü ortada ci• 
nayete delalet edebilecek hiç bir 
iz yoktu. 

Andre Martin jandarmaları böy 
lece kandırırken ve yaptığı cina· 
yetin hiç meydana çıkmıyacağını 
sanarak için için gülericen, eski -
den kendi ahırlarında yanaşma o -
)arak çalıımıt bir çocuk meydana 
çıkarak bütün iti altüst etmittir. • 

Cinayetten birkaç ~ün evvel 
Andre bu çocuğa sebze bahçesi -
nin bir köıesine iki metre derin . 
liğinde bir çukur kazdırmıt ve bu
rayı .hulatık sularını akıtmak için 
yaptırdıjını.c&Öy)emiştir. 

Çocuk yaptığı işten hiç fÜp
helenmemiş ve o gün kendisine bir 
gün izin verilmittir. Mösyö And
re de bulatık kanalını yaptıktan 

Garip bir lnglllz muharriri 

sonra çukuru kendisi kapataca
ğını söylemiştir. 

Çocuk ertesi günü konağa de;. 
nünce, sebze bahçesinin köşesin-

deki çukurun başında Mcsyö And . Of b •• ••z ıt J l 
reninçalııtığını~ö.rmü~ve.o~u~a- O USÇU er uerf lJlEJ!llJOr ar • 
hatsız etmemek ıçın, tıı. hıtıncıye • 

kadar bir ~öş~ye sinip beklemeğe "Sefer yapmaktan menedilirsek biz mahvoluruz 
karar vermıştır. • • 

Çocuk, A~dr~nin °:0 mobiliyle Hepimiz çoluk çocuk sahiti insanlarız 
KaenClen getırmış oldugu koca ko-j · " 
ca mermer taşlarını çukura ko,,. ; · ı octinde azalmasının yegae sebebi 
duktan sonra çıkan toproğı tekrar I faliç sosyetesidir. Çok para kaza" 
doldurmağa baıladığım görmüş nayım diye berbat vapurlar teda• 
ve hiç sesini çıkarmadan sonuna rik etti. Ve bunlara halkı balık 
kadar beklemiştir. istifinden daha sıkışık olarak dol-

Aradan üç gün geçtikten sonra durdu. 
karı koca T ousselin ortadan yok 
olduklarını ve Andrenin kahve . . 
hanede jandarmalar tarafından 

sorguya çekildiğini işitınce çocuk 
da doğru oraya gitmiş ve çuku: 
meselesini anlatmı§tır. 

Andre için için gülmekten vaz 
geçerek terlemeğe ve jandarma ça 
vuşunun: 

- Buna ne deniniz t 
Suali karşısında kem . .-tim e~m 

ğe baılamıştır. , 
. Bunun üzerine hep b:rlikte çu· I 

kurun başına gidilmif ve çocuh 
Otobüsçüler nıuharririmize dert yanıyorlar 

kazmayı alınca orasını tekrar kaz- S 1 d b • 
maya baJlamıf. Daha üçüncü kaz . _ene e~ en e.~ .. yavat :avat büs tedarik edebildik. Şimdi bin 1 

müşkülatla ekmek parasını çıkar 
mağa uğraşan bizlere sefer yap
mak menedilirae tam manasiyle 
mahvolacağız. 

d A d b
··t·· .. k k l l Halıcı kemırerek olduren Hd!ç sos ma a n re u un sogu an ı ı · • . . 

.. k b d k . . fi d b yetesı de mhayet tam manasıyle 
gını ay e ere ıtıra ar a u t t k "fl- · . opu a arL' ı as ettı. 
lunmuf, cesetlerın orada oldukla · 
rını söylemittir. Bu auretle: 

Bu adam Roussel'lere kartı hi,ç Elbette olur ev yıkanın hanee · 
bir dütmanhk duymadığı halde viran! 

Sonra biz otobüscüler belediye 
ye sen~de yüz bin lira, hazineye 

. de yekilnu bir hayli kaba.rık ka· kendi konağmda misafir' kalmış 
olan kan kocayı heyecanlanmak 
için kesmit ve cesetlerini parçalt
yarak anı .ayrı çuvallara doldur
mut ve bir gün evvel çocuğa kaz· 
dırdığı çukura gömmüttür. 

Gece ahırda bir gürültü iıitti · 
ği için çukuru kapıyamamı§, bu 
iti ertesi güne bırakmıt, halbuki 
tesadüfen izninden erken dönen 
çocuk bunu görmüttür. 

Andre cinayet mahkemesinin 
vereceği kararı bek1emektedir 
Kendisinin deli olduğu sanılıyor. 

Bir batında 

On üç 
yavru 

B eyoğlunda bir köpek bun
dan üç gün önce tam on üç 

yavru birden doğurdu. Fakat k(). 
· peğin sahipleri bu hayvanın on 

Darbı meseli tahaldcuk etti. 
Şimdi sosyetenin eski direktör:

leri ceplerınde biriktırdıJderi j>{l· 

raları başka sahalarda ne suretle 
kat kat arttıracaklarını düşünerelr 
memleketi terke hazırlanıyorlar. 
Artık ltalyaya gidip silah fabrika
sı mı açarlar, yoksa Şimali Çinde 
Japon oyu!lcakları satacak bir ma• 
ğaza mı tesis ederler, bu onların 
bilecekleri bir ittir. Biz, burada
ki vaziyetten bahsedeceğiz. 

Sosyetenin iflası sosyete meour 
ve işçilerini düşündürdüğü kadar, 
başkalarını da dütündürüyor. Bun- .. 
larm bir kısmı da Kerestecileri~ • 
Eyüp arasında itliyen otobü~:ü· 
lerdir. 

Pek tabii olarak hu azaba uğ· 
nıyan halk da Haliç kıyılarındall 
göçetmeğe baıladı. Eğer Haliç 9ir
keti bu yanlış yolu takip etme::ey• 
di, Haliç kıyılan boşanmaz, bili· 
kis nüfusu daha p~k fazla artar' 
dı. Bu suretle hc:n o ziyan et· 
mezdi, hem de ço!::::.lan ha!!.1 ta• 
§ımak için ba~ka nakil vasık.hrı· 
na da ihi.iyaç olur, bu sebep!en d:ı
ha pek çok kimselere iş çıkardı. 

Sonra bizim işled:uimiz mrıı· 
taka da çok mahdut bir sahad1r. 
Kerestecilerden Eyübe kadar. l lal· 
buki Kasımpaşadan Sütlüceye ka· 
dar sağ sahil tarnamc:l şirketin in· 
hisarmdadır. Eu suretle Ha Uç 
tirketinin iflasına bizim sebep o!
duğumuz iddiasının ne kadar çii• 
rük olduğu meydana çıkar. 

Kerestecilerle Eyüp arasında 

·işliyen otobüs sahip!erinin bu id· 
dialarının ne dereccyt? kadar doJ" 
ru oldul!uuu ı,:. Jt: ~al1::u:u1 \lc:ue· 
mek istedim. Bir otobüse binere1' 
Eyübe kadar gidip geldim. 

Hayır, hayır .. Kat'i surette tt" 

min ederim ki şirketin ifli.sınd• 

otobüscüierin zerre kadar tesiri 

olmamıştır. Çünkü Kerestecileri~ 

Eyüp arasındaki yol o derece ber· 

bat, o derece berbat U, otobüs yiil 
on metre manialı koşu yapıyor sa .. 
nırsınız. Dört, beş defa sarsın· 

tıdan ayalclarım yerden kesildi. 

Ve kafam tavana çarptı. Otobl.i• 

l~krar Kerestecilere varıp da oto• 

bi.isten indiğim zaman viicı::durl1• 

Ç:>ban Mehmetle güreşmiş riibİ 
iı~rdah:ış olmu,tu. 

Eden_ Ustadl Niçin Jtalyayı Ha. üç yavruyu birden istedikleri gibi 
beşistana karıı müdafaa ediyorsunuz? bisliyemiyeceği için bunlardan be-

Çünkü sosyetenin iflas sc cplc· 
ri sıralanırken, otobüslerin reka· 
~eti de ortaya atıldı. Sözde Ke
restecilerle Eyüp arasında otobüs
ler işlemeğe başladıktan sonra sos 
yete fena \:aziyete düşmüş ve ziya-

Keresteciler-Eyüp hattında 
işliyen otobüslerden biri 

Kendi kendime: 

- Eğer, dedim, halk bll 
sıkıntıya da katlandığı halde 

otobüsü vapura tercih ediyorsa, bll 

itin kabahatini herhalde müfli• 

Haliç ıirketinde aramak lazım I~ 

lir. 

Berntlrd Slıaw - Piyeslerinıi. /tal. şini doğduktan biraz sonra ılık 
yada oynuyorlar, Habeşistanda oyna· suya sokarak suda boğdular. Geri· 
mıyorlar da onun için! ye kalan sekiz gürbüz yavru ise 

:ıo ., #(. 

Yukariki karikatürde gördüğünüz 
sakallı zat, me~hur İngiliz muharriri 
Bernard Shaw'dır. Herkes ne derse 
kendisi onun aksini söylemek suretile 
gürültüler ~ıkarmış, bu kurnazlıkla 

meşhur olmuştur. 

Bundan bir sene kadar en·el, Sov. 
yet tebaa."' olmak üzere Bol.. eviklere 
müracaat etmişti. Çünkü, bu, adı et. 
rafında dedikodulara sebebiyet vere · 
cek. muharrir, daha tanılacaktı. 

Bir Sovyet tebaasına hiç yakışmı • 
yan bir harekette bulunuyor: ltalyan 
istilıi.ı:;ını müdafaa ediyor. Bernard 
Shaw hakkındıt pek latif fıkralar an. 
latırlar. 

Bunlardan bir tanesi şudur: 
Amerikalı güzellik kraliçesi ken . 

disine telgraf çekmiş: 
- Beni alın! Çünkü herhalde ço -

cuğumuz dünyanın en mükemmel in. 
!ilanı olur: Güzelliği }lana, akıllılığı 

•re c.ebeektf r. • 
Shaw cevap vermiş: 
- Alamam. Çünkü ya çirkinliği 

bana ve ahmaklığı size çekerse?! .. 

!imdi anaları tarafından mükem•. 
mel bir surette emzirilmektedir. ; 

Bu köpek kurt cinsi köpeklerin 
en iri ve en beslilerinden çok gü
z~l bir köpektir. Köpeğin sahip 
lt!ri Asmalımesçitteki Alman bira• 
hanesinin sahipleri olua> köpek şim 
di yavrulariyle birlikte o biraha· 
rnmin bir odasında lohosalık müd
de-tini geçirmektedir. 

işin garibi, ayni birahane sahi· 
bi bayanın çok güzel ve çok sev
ı!ili ve nadir bulunur bir tekir renk 
l• kedi yavrusu, köpeğin doğura 

cağı gece birahaneye gelen mü~· 

·:-erilerden biri tarafından paltosu
Nm yan cebine sokularak ça?mmış 
vt- neden sonra işin farkına varan 
madam çok sevgili kedi yavrusu i
çin bir hayli ağlamış ise de sabaha 
buıı köpek tam on üç yavru bir 
den doğurunca bayan biraz kedi· 
s:ni unutur gibi olmuştur. 

na başlamış .. 

İflas sebeplerinin en başında 
zikredilen otobüscüler, şimdi şir
ketin belediyeye geçmesi üzerine 
işten menedilece.iderinden kork· 
maktadırlar. 

Otobüscülerden Ahmet ve Ra~ 
gıp hu müşkül vaziyet üzerine şu 

sözleri sö) lediler: 

- Haliç vapurlarını işletme işi 

zanç vergisi veririz. Buna muka
bil himaye edilen Haliç ıirketi s~ 
nelerdir ziyan ediyorum diye hü
kiimete bet para bile vermedi. 

Bundan batka Haliç nüfusunun 
evvelkine nazarar yü:ıde elli niı- Murad SERTOCitV 

nin Akaya teklif edildiğini, fakat •• 
Akayın evvelemirde otobüs işle· 
tilmesinin menedilmesini istediği 
ni okuduk. Bu habere bir türlü i· 

nanmak i~temiyoruz. Hük\ımet el• 
bette bir sosyetenin menf aalini 
korumak ıçin bu yüzden geçinen 

yüzlerce kişinin ve bunların besle• 
dikleri binlerce insanın aç kalma· 
sını kabul etmez. 

Esasen biz otobüscüler fakir in· 
sanlarız. Kimimiz evini rehine 
koyarak, yahut satarak, kimimiz 
başka yerlerden borç alarak oto- Kacslccilrr - EJ1Üp lıallında iı liy<'n ofobiiafrr miiıteri bckli110 



SUAILT~ KUILC 
· Toplantılar için 

YERYOZONDE VE HAVADA 
· KALMAMIŞ OLACAK Kf 

f:ransada hem eğlen -
rnek, hem de fenni 
araştırma yapmak 

maksadiyle 

·Su altı 
k ulübü Su altı kulübü üyeleri suyun beş metre derinliği.n .. ıe 

Kurularak birçok 
iiza_ kaqdedildi 

yapılacak toplantıı;a git17U'k için hanrlanıyorlar. 

Pwten ycJıyor: 

· · Y eryiizünün ıörmedik yerini 
~ıyan, bavalarm en üıt ta· 
1-kaıanna çıkan iman oğulları 
tİlıadi denizlerin dibinde ıergüzeft 
"-nıaia kalkmıtlardır. lıte bunun 
İçiıı, bqhca tecrübe istasvonu .\k. 
cleııiz üstünde Se"• ..... ,. • ' ı:iıt ol " 
~üzere P · • '•ır "Sualtı Ku-
liib•; ',... t ~ sous . l' eau) tesis 

Bunun müessisi sabık Fransız 
~aıvekilinin oğlu tanınmış bilgin· 
t•den Bay Jean Painleve' dir. Su 
lhınd~ film çeken makineyi de i
tıt etmiş olan bu bilginin başlıca 
)'ardımcısı kumandan Le Prieur' • 
tl::r. I :umandan eski dalgıç elbi • 
&~·eri y ... r :r.e yeni birtakım teçhi • 
~~: ic'lt etmiştir ki bunlarla her • 

1 .~ifUr bir adam fazla tecrübeye 
tııuiri olmalcsızm kolayca suyun 
dibine dalabilmektedir. 

kulübün üyeleri spora, bilgiye, 
tüzel sanatlara ve denizaltı haya

~~ :meraklı olan genit ve serbest 
.. ~!Ünceli kadınlarla erkeklerdir. 
i:"nlar, dediklerine bakılırsa, su
~ altında, yeryüzünde oldu . 
•"lldan çok daha fazla, eğlen . 
'bekteymitler. 

'h 't anınmıt yazıcılardan Madam 
1~Yna kulübe ilk yazılan üyedir. 

8u bilginlerin yeni yeni icatla
~ denizaltında gizli defineleri 
wı~•t tehirleri aramak, yeni tec
.~ler yapmak ve oyunlar oyna"t::' \Pn ıomuz imkanlar vermek 
ıL İt'. Nitekim üyeler daha timdi . 
~ .Akdenizin dibinde bir Roma 
iJ"llİn harabelerini ketf ebnit 
~aktadırlar. 

tt.~'Unandan Le Prieur'ün ic~t et
,. bqhk çok hafif ve kullanıl . 
~ı kolaydır.Su yüzünde hiç kim
ltJt •le münasebeti olmıyan bu baş
~ l&Jesinde suyun altında yirmi 
~ita kadar kalınabilmektedir. 
\i; . •te tqınmakta olan madeni 
\ıl:ı llfede dört buçuk kilo tazyik 
~it hava vardır. Bu havayı 
~ye kolaylıkla sokmak için 

hab bulunmaktadır. 
&., '-e ve madeni tiıeyle suyun 
~- bet metre kadar derinliğe 
' ~ müm~ndür. Daha de~in · 
~litmek içın ayrıca tertıbat 
~?'· 20 metre kadar derine git
~ lltiyenler için de maskeye bir 
~ takılmaktadır. Bu boru yu · 
~ el. biıiklet gibi ayakla işliyen ,1 ~paya bağlıdır. Bu maı· 
~~harp zaman~arında zehirli 
'•I karşı da kullanılabileceği 

1'lalctadır. 

~ainleve, bu maskeyi kullan. 
•uretiyle deniz altında yafı · 

. .._,,,.. 

~'olda: Kulübün 
Hışkanı ·B. Painle
ve su altına girmiş 
olan üyelere tu -
lumba üe hava 
ııe~ "'Wedir. 

Kumandan Le Prieur f ilr:ı çeknı'M: ~Tn elindeki sinema 
mald.neRil suya "dalarken 

yan ve f imdiye kadar bayatları 
yakından tetkik edilmeinit olan 
denizaltı, d~v, yengeç,· ahtapot,' te· 
ke, ıstakoz gibi h~yvanların film· 
lerini çekmit tir. Painleve resim çe
kerken kumandan Le Prieur·de bu 
hayvanlara su altı tüf ekleri ile fi. 
tek ve zıpkınlar atmıttır. 

Akdenizin derinliklerinde dola
tırken bilhassa ahtapotlardan çe • 
kiıimek lazımdır. Bakın Bay. Pain
leve ne diyor: 

''- Büyük kayalara dikkatsiz . 
ce dayanmamalı ve bu kayalar · 

daki oyuklara elinizi kat'iyyen 
sokmamalısınız. Bu yerlerde bulu·· 

nan ahtapotlardan çok sakınmak 
li.zımdır. Eğer sayısız kollarm1 
insanın vücuduna saracak o!u:""::a, 
ona karşı sadece ellerle yahut hı· 

çakla uğratmala: beyhudedir. Su · 
lar hayvanın salıverdiği mürek · 
keple hemen simsiyah olur; sonra 
böyle kaya oyuklarında birkaç ah. 
tapot birden bulunur. 

Ahtapota kartı en iyi sili.h bir 
iğnedir. Li.kin iğneyi nasıl ve ne· 

reye batırmak li.zım olduğunu bil 
mek gerektir. Böyle bir vaka kar
tııında imkanı varsa imdat iste · 
mek en iyi ittir. 

Korkunç bat~ deniz hayvan · 
ları da vardır. Fransız balıkçıları· 

nm "coudroie,, dedikleri üç köte 

bir balık hazan insanın ayağını ı· 

sırarak ikiye böler. Buna kartı en 

iyi korunma çaresi ayakkabı giy · 
mektir. Balık bu ayakkabılardan 

di!lerini geçiremedikten bqka 
kendisi yumutak bir ayağı ııır · 

maktan daha fazla hotlanmakta · 
dır.,, 

Deniz ~ayvanlarınm en acayibi 
olan deniz atları hakkında Bay 

Kumandan Le Prieur derin bir 
iniş yaparken 

Painleve tarafından çok enteresanı 
tetkikler yapılmıt ve filmler çekil· 

mittir. Bu hayvanların her İşi bü
tün diğer canlılardan bambatka . 

dır. Diti at yumurtalarım erkeğin 
karnı altında cep gibi olan deriye 

b1rakmakta, erkek de bunla ra to
hum attıktan kırk. gün sonra bir 

tıürü yavru çıkmaktadır. Şimdi bu 
vaziyet kartısında hangisine ana, 

l•angisine de baba demek doğru 
olur? 

Çiftlerin kortezanlığı bir nevi 

balet dansı ile başlamaktadır. A. 
tıkdatlık bittikten sonra dişi , er

keğin karnında taşıdığı cebe tam 
200 tane yumurta bırakır. 

Erkek, yavruların do~asından 
on iki saat evvel fiddetli titreme 

ve ispazmozlar geçirmeğe hatlar. 

Boyuna döner, durmadan kıvra · 
nır. ve soluğu çok ııklatır. Dehıet· 

j 

,j 

Su alh kulübü, dalgıçlan sualtın
da tutmak için kullanılan bu ağır 
ayakkabıların yerine ba§ka terti. 

bat yapnuştır. 

'.A. Guülaunıe'in "derin aık,. adlı 
bu tablosu kulü64e ö,,;,,;ıı bir ger 
tutmaktadır. Ancak üyeler auyun 
derinliklerine böyle 111411zaralar i
çin inmiyorlar. 

li acı ve ıstırap çektiği halinden 
belli olur. 

Deniz atının üıt kısmı bildiii • 

sualh kulübünün baıkanı B. Jean 
Painleve yüzünde ma.,kesi, boy 
nunda oksijen bombcuıı, elinde si
nema makinesi re başka frchizat 
olduğu halde su altındaki toplan. 
tıga gitmek üzere bulunuyor. 

ı d'emektir ve ölünceye kadllr 
kıpırdamaz. 

itte Pariste açılmıt olan "D 
nizaltı Kulübü,, zevk ... xe tj! 
den batka yaptıiı müSbetaipesı 

raıında bilgi alemine deniz atla 
hakkııda mükemmel bilgiler ıu 

mut ve hayvanın hayatına da 

çok canlı ve &ilzel filmler çekmi 
tir. 

•• 
miz atlara benzer. Yüzmesine yar- ================::::; 
·:hm den kuyruğu ise yüzük yüzük
tür. 

Daima şakuli istikamette yü. 
z er ve kendisi sudan azıcık daha 
ağır olduğu için yüzmediğ; za . 
manlarda dibe doğru batar. 

. ' 
Kuvruğu çok kuvvetlidir ve bir 

inıamn parmağını ııkı sıkı sara . 
bilir. Evin damındaki kiremitler 
gibi üstüste olan kabuklar deniz 
atına çirkin bir manzara vermek-

tedir. Tepesinde bir sorguç var -
dır. Gözleri biribirinden müstakil 
olarak hareket ederler. Dudakla · 
rr da palyaçoların 

benzer ve açılıp kapandıkça "klok 
klok,. diye bir ses çıkarır. Şimdiye 

kadar bunu hayvanın boğazından 

Italya hakkında 
zecrt tedbirler 

Büyük Pasifi 
Okyanosu 
da Tonga adal 
rı kraliçesi haı 
metlu Solote l 
talyanlara ha 
madde satılma 

sını tebaasına . yasak elmİ§tir. 
Bu kraliçe iki metre üç saut · 

boyundadır ve Y e~i Zelandanı 
Okland Üniversitesinden huku 
doktoraıı tehadetnamesini almı 
trr. 1914 yılında babaaı Kral Tu 
bou Almanya ya harp ilin etm · 
ve Çanakkale muharebelerine aı 
ker göndermiıti. 

çıkan bir ses sanıyorlardı. --------------""! 
Bu acayip hayvanların muhte. Uğrunda dUvUşUlen 

lif cinsleri boy bakımından büyük gUzel 
ayrılıklar göıtermektedir. A vru . 1 .. 
pa sularında yatıyan deniz atları-

I nın boyu 25 santimi geçmez; fa • 
kat Japon ve Avustralya suların· 
daki!er bir metre on santim ka • \ 
dardırlar. 

Deniz atlarının temas duygula· 
rı çok keskindir. Bir,eye dokundu 

mu kuyruğunu hemen buna sarar. 
Deniz atı yakalanır yakalanmaz 

\ki ltalya 
ı.nünekkitli ıura: 
da retmini gö 
düğünüz Sinyô 
ra Attilia Ra 
dice içiıı düello 
yapmıttır. Dü -
elloyu kazana 
münekkit kızla 
wlenmek iste 

bütün vücudundan bir t itreme dal 
gası geçer. Bu hayvan tekeleri ve 

denize atılan yemek parçalarını 

yemekle geçinir. Huy ve adetle -

niş, güzel hal 
yan da onun) 

~vlenmeğe razı olmuttur. 

Sinyora · .. ttilia yakınlarda 

rinde gayet titizdir. Bir yana yat. Londra sahnelerinde görünecek -
tığı zaman arlık ölümü yılklatmıı tir. 
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T evfiiin yatajını düzeltirken, 
elini, yüzünü ailerken Rabianın 

neıesi yerinde ıörünüyordu. Fa• 
kat .rene babası gözlerinin etra

fındaki mor halkalara dikkat et
ti: 

" Bu Ramazan biç mukabele o
kumadın. Acaba imam ne yaptı? 

ihtiyarın çok fakir düttüğünü söy
lüyorlar. Tuhaf, Emineyi gece rü• 

yamda gördüm." 

' 'Her gece bqka rüya görüyor
sun, rüya)anndan bıktım.,, 

Babasının karıtık uçlarını ok
ıadı: 

"Rakım amca, tAı sabah seni 
traf edecek, sakal, bıyık birbirine 

ken aıağı yukarı dükkanda dola
şıyordu. 

Dükkana uzun, kırmızı fesli, 
sırtlan gözlü bir yabancı girdi. 
Bakkal kız batını kaldırdı, baktı. 

Sonra görmemit gibi gene kurıun 
kalemini tükürükledi, yazmağa 

başladı. 

Mütterinin c~nı sıkılmıf gibi et
ı a.fmı hiddetli hiddetli süzdü. Ra
kımın gözleri korkuyla açılmıf, ol

duğu yerde mıhlanmıf, kalmıştı. 

Fakat kendini çabuk topladı. Mür 
terinin etrafında dönmeğe başladı. 

Pırtlak gözlü adam ayağının altın• 

de sürünen cüceye bir solucanmış 
gibi baktı: 

''Tevfiğin dükkanı buraıı mı?,, 

karıımıı, umacıya dönınütsün. "Evet efendim, evet efendim.,, 

Y Y I\__ k f ı Bu patlak gözlü ,kurumlu herife o... 000 ... vp111e a an yok, 
sakalın sinirime dokunuyor.,, Rakımın korkuyla bakması Rabi-

anın ıinirine dokunmuıtu. En ak"Emine bir teYler anlatmak is-
si seİiyle sordu: ti yordu.,, 

"Emine, Emine ... Artık sus ba
kalım. Amca, ten ıabunlamağa 

baıb.. Uslu durmazsan ellerini tu• 
tacağım.,, 

"Anneni kıskanıyor musun, Je
kerim? inadıma hep onun lakırdı
sını edeceğim. Kurban bayramın
da mutlak gidip elini öpecek.in, 
anladın mt ?,, 

Sonra, dalgın dalgın: 

"Acaba ne anlatmak istiyordu? 
Bir türlü hatırlıyamıyorum.,, di
yordu. 

"Sabun kasesini ben tutayım 
mı amca?,, 

Tevfik sokaktan gelen tekbir 
seslerini dinliyordu: 

"Cenaze geçiyor, Rabia, pence
reden bak, kadın mı, erkek ~i?,, 

Rabianın yüzü cama yapııtı, 

kaldı. Onca yıl onun batını yiyen, 
rahat huzur vermiyen kadm, fu 

ıalların altındaki ince tabutun 
içinde miydi? Üstündeki penbe 
ipek krep, belki T evfiğe bot gö

rünmek için bağladığı krepli. ime.
mm batında en kocaman sarığı , 

arkasında en bol siyah litaaı ... 
Kendisi ne kupkuru, ne çöp gibi. 
Etrafında bir kaç tane kendine 
benziyen ihtiyar sanklı imam da
ha ... Kalabalık bir cenaze değil ... 
Tabut, kısık seslerle Kur'an oku

yan bir k~ç zavallı ihtiyarın çökük 
omuzlarında. 

Rabia, yüzüstü kapandı, hıçkıra 

hıçkıra ağlıyordu ve: 

"Sakın sen ölme Tevfik, sakın sen 
ölme Tevfik.,, diye boğuk boğuk 
inliyordu. 

Huta gülümsedi. Yüzündek1 en• 
elite geçmitti. 

"Ben de neden o kadar kork
tum. Demek erkek cenazesi; me
ı ak etme, güzel Rabiam, ben, sen 
~ağken hiç, hiç ölemem.,, 

O gün öğleden sonra uzun uzun 

uyudu. Rabia mutfakta uzun uzun 
ihmal etti~i hesapları düzeltiyor
du. Rakım onun süzülen :z.a.vAlh 

,ıı:Bnlllı is: ;st&ü ifadesine bakar· f 

"Ne istiyorsun?,, 
Yabancı, kıza cevaba tenezzül 

etmedi, cüceye emretti: ,. 
"Söyle, buraya ıelsin.,. 

"Gideyim, b .. ber vereyim, De· 
yim. Uyuyor.,. 

"Vay babaımm camnL .• Herif, 

l:Nakkal mı, pqa mı?,, 

"Hastaydı, beyim. lsteneniz si
zi yanma götüreyim.,, 

"Ne, ne? Ben ayağına mı gide-

k 
. . ., 

ce mıfıın.,, 

Gözleri kısıldı, boynu eğildi, hü

cuma hazırlanan kudurmuı bir bo
ğaya benziyordu: 

"Sen, kimle konuttuğunu bili

yor musun, herif? Ben, Zati bey 

tarafından geliyorum.,, 
"Babam, Zati beyi bilir.,, 

"Öyle mi, hannn abla?,, 
Bıyıklarını büktü, galiz gözle-

riyle kızı süzdü. 
"Seni külhanbeyi köpek, teni... 

Kendini nerede :zannettin?,, 
Yabancı biraz seriledi, cüceye 

döndü: 
"Bu hanım abla, Zati beyin kim 

olduğunu aahiden biliyor mu?,, 
"Ne bilr.in, birader ... Babasının 

hastalığr çocuğu ıaşırttı, kusuruna 

bakma.u 
"Birader ha! Seni köstebek ke

rata seni ... Hadi önüme dü§.,, 
"Rakım önde, yabancı arkada, 

yukarıya çıktılar. Havada adeti 

bir felaket ağırlığı vardı. 
Kapıdan kısık bir seı: 
"Rabia abla, yalnız mısın?,, di

ye sordu. 
"A ... Sen misin Sabit bey ağa

bey ... ,, 

Rabia, bayağı sevinmİf, yürek
lenmitti: 

"Bir ıey mi istiyorsun?,, 
"O nemrut suratlı, domuz oğlu 

domuz, dükkanı sordu. Arabasını 
köşede bıraktı. Belki lazım olu

rum diye .geldjm. Sokaktan kut 
uçmuyor, kervan geçmiyor... K(). 

pek herifin lanetli fesi, dünyayı 

(Deoamı oar) 
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Haydut, Kızll bardan bir kadınla çıktl.. Yold 
yüksek sesle konuşuyorlardı. Birden kara 
hklar arasında acı bir ses işitildi: Ah .. alç 

bana neden kıydın?,, 
Kızıl barda bir 

gece 
iki arkadat konuşarak bara in

mitlerdi. 
Büyük bir salon.. Kaç yüzden 

fazla masa .. Sağda, solda yiımifer 
loca. Baş döndürücü bir .müzik. 
Kapmm karııma gelen cephede 
büyük bir sahne. Perdeler mütema 
diyen açılıp kapaniyor.. :Varyete 
artistlerinin çeıit çeıit 11QIDAJ'alan. 
Baleler .. Danslar. insanı kabltıcı 
komiklerin oyunları. Ve ortada 
dönen bir çok çiftler .• 

Çarı.ton Amerikada o yıl yeni 
çıkım,tı. 

Yerlerinde oturan mi.i§terler bi
le olduktan yerde zıplar gibi •• Her 
kes otururken de bacaklarile Çar 
Mton oynıyor 

Solda, bot bir muaya oturdu 
lar. 

iman bu kaynepna aruıDda 
kolay kolay kendine ıelemiyordu. 

Ahmet pehlivan: 
- Gördün mü Beyim? BurM!a 

dönen parayı •• 
Diyerek sağına toluna bakınma 

ia bafLütr. 
Arslan Turgud burada herke • 

sin taJDpanya ve bol içtiğini gö -
rünce hayret etmekten kendini a -
lamaımttı: 

- Ahmet pehlivan! o gördü
ğün adamlw Kaba bu aece bura -
ya~lermi? 

Ahmet pehman duda.imm uci
le cevap verdi: 

- Size ben, onlar buraya gel • 
meden duramazlar demenıi§ miy · 
dim? itte bir tanesi ıuradaki ma-
1&da 1Uratarz bir kadmla yemek yj 
yor. 

Anlan T urgud J&t&ladı: . 
1 

Sah. . ? - ımı .•• 
Pehlivan, hasta üzemıdeki ter 

hislerinden emin olan bir doktor 
tavrile: 

- Onlardan birini bulduğumu 
za inanabilirsin·! 

Diye mınldandı. 
Arslan Turgud, pehlivanın gös. 

terdiği adama dikkatle bakınca, 

bu adını Modadaki y ala gittiği 

gece, kamaraların önünde dolaırr 
ken gördüğünü hatırladı. Ahmet 
pehlivana hikayeyi uzun uzadıya 
anlc:.tmağa lüzum görmiyerek, sa· 
dece: 

- Evet, dedi, bu dam tehlikeli 
bi,. hayduda benziyor. 

Pehlvan, garsona iki kadeh vis· 
ki ıamarlamıftı. 

Viskile,- geldi. Bar miiJterileri 
viskiyi sodasız içiyorlardı. Pehli -
van da böyle içmeğe alqmıftr. 

Aralan Turgud viski kadehini du 
dağına götürdü: 

- Çok art! Bu zıkkım, soda.sız 
nasıl içilir? 

- Aman, sakın soda isteme .. 
Böyle yerlerin acemisi olduğumu- , 

1 
za hiiıkmederler. 1 

Arslan kadehi yarısına kadarı' 
içtikten sonra,yavaK'l sordu: 

- ŞimcH ne yapacağız? 

- Oniarm kalkmasını bekliye· 
ceği2. Herif kalkınca biz de arica-

ı 

ımdan gideriz. 
- Şüphelenmez mi? 
- Hayır .• Burada hiç kimse 

biribirinden füphelenmez ! Onun 
nereye gitttiğini, nerede yattJğııu 

öğrenmeliyiz. 

Sonra birden batını sallıyarak 
gülümsedi: 

- Talihiniz varmış .. ! Herifin 
birini, buraya gelir gelmez bulduk. 
ötekini de hiç fÜpOe yok ki bu -
lacağız! 

- Ayni iti mademki ikisi bir · 
den görmütler... Birini bulmak, 
heptini ibulmak demektir! 

Takib ettikleri haydut garsonla 
heaabuu gördükten soma, gece sa
at iki buçukta, yanıındaki kadmm 
koluna girdi .• Ban:lan çrkıyorlar · 
dL 

Arslanla Peh1ivan Üa aya.ğa 
kalktılar •• Haydudun Pfİnden yü

riidüler .• Gardrobon önündeki ka 
labahk, biribirini takib edenleri 
sözden UDklaıtıracak kadar çok
tu. 

Anlan Turg&id bu sıra.da, pe • 

§İni kovaladığı adama biraz daha 
ya.klaımıftı .. Gözünü ucile haydu
du iyice tedcik etti. Adamın sol 
kqınm üatüncle küçük bir bıçak 
yaruıı vardı. 

Arslan bunu görünce: 
- Artık bin kİ!inİ.n içine de 

karıısan, seni kolapca bulurum! 

meğe batlamııtı. 
Bu yolun sonu , uza 

nüyordu ki, bir ıkaç küçük 
ibaret olan karfıki dağın 
kadar uzanıyordu. (Kızıl 
bu dağın yamacından gö 
du. 

Haydut epeyce içmi~ 
ludaki daha az sarhoıt\L s· . 
dayanmışlardı. 

Kadın sert bir 5esle ,.-
- Hopkinsi ne zamana 

evimde saklıyacaksınız? 
- Uzun etme, kaltak! 

her on be, günde bir kerre 
lar kira veriyoruz. Biz 
evinin kirası ayda on dolar 
tutmaz. 

- Siz bu yüzden milyo 
para kazanacaknmız ! 

Üç ay da evimi sizin içlo, 
pattmı. Bana buitten hiç 
bin dolar vermezseniz .... 

Haydut homurdanarak 
dı : 

- Ben tehdide gelemelll
hlıkla iste .. Sana bet bin ~ 
reyim. Fakat, tehditle bir 
bile vermem. Haydi, yürü •• 
nahğa sevketme ! 

Kadın sesini kıs.madı •• 
eski sertliğini , eski hırçınl 
tıafaza ediyordu: 

- Sen bana !kartı y 

sın! benim de dayanacağ• 
lar var. Kafanızı kırdırll'Jllle 
rinizi alt üst ederim! 

iki arkadat geriden 
sessizce yürüdüler. 

Diye mırıldanarak paltosunu Ahmet pehlivan, Am 
giydi. lağına fısıldadı: 

Otelin kapısından çıktılar. - Şu çahlann arkasmdll 
Takib edilen haydut, kolundaki! lım .. Şimdi nerede ise bir 

kadınla konutarak, otelin önünden' ' kopacak, 
uğa kıvrılarak genit yoldan ilerile 

: 'Berlin Hayvanat bahçe.inde ziyaretçi çocaklan eğlendirmei. 
ıadilemaymunlardan bir cazband takımı yapmıtb~i r, r* 

"tÖriiyornınuz 
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33 Senelik Berber 
Yeniçeri ağalarına benziyen ve kolonya 

yerine sirke kullanan eski berberleri anlatıy<.?r 
Berberler nasıl müşterileri 

beğenir, hangilerini beğenmezler? 
Traş olmak!.. l lan da vardı. Bunlar icabında dişçeker gelmişti. Hesap ettim şimdiye kadar 
Saç kestirmek!.. ler ve kan alırlardı. Bu iş için demin 84000 kişiyi traş etmişim. 
Bilmem bunlardan hoşlanır mı • söylediğim levhalarının altında ikitane - Eski saç, traş modaları nasıldı.? 

sınız! Avrupalılar bu iş üzerinde fev- paslı kerpetenle içi boş delikli bir - Bir defa. herkes bıyıklı idf. Bi~ 
kalade hassasiyet gösterirler. Bir gün dana boynuzu asılı dururdu. Çektik - de bıyıksız erkeğe son on beş sene ev .. 
traş olmamış adamı, yüzünü yıkama - leri dişleri de reklam olmak ÜZ1?re veline kadar tesadüf etmeğe imkan 
mış adamla bir tutarlar. Balolarda boncuk dizer gibi iplere dizer, duvar- yoktu. Hatti mübarek bıyık1ar en bil· 
falan, akşam üzeri traş olmalarına lara, yahut kahve camlarına. asarlar. yük yeminlere vesile olurdu. Erkekler 
rağmen, bir çok centilmenler geceya. dr. Böylece ustalrklarım ve ne derece yemin makamında: 
rısı da bir ara balodan çıkıp traş o • tecrübeli olduklannı gösterirlerdi. - Eğer falan lş 01111'8& bunlan: 
lur, sonra gene gelirlermiş • Berber Mustafa bir yana~ tra. kökünden kazırım! 

Fakat ben şahsen hayatımda gün_ şıru bitirmişti. öbür yanağıma başla· Diye bıyıklanru smtzlarlardı. 

~l\o..._ de iki defa traş olan bir tek kimse madan evvel usturayı çenemd~n kaL Sonra en garip tuvalet Arnavutla. 
~-..ı Salih kendisinden on' G,.TW" kadın sesı·-..ıe hır" inki·- b d ek >"lf b - 97 

' llQ tanıyorum. dırrp ilemesinden istifade e er rm tuvaleti idL Onlar Mçlanrun et .. 
lı11, • Üfük amma, Mevhibe o- sarla: Bu arkadaşrmm sakalı hem fevka- sordum: raflarını kestirip tepelerinde bir mlk 

~liy d S or... - Ya? ... - de i. ilde sık ve siyah, hem de çok çabuk - Siz berberliğe ne suretle ba1la - tar saç brrakırlardır. Sebep olarak 
lı ... lf, ten:ıiz bir aıkJa Salibe bağ- Şimdiye kadar hiç bir qk hiui, büyür cinsJndendi. Buna rağmen sa • dınız1 da şunu söylerlerdi: 
a

11 
yüreğini bur'kıutmamrıtL Yalnız nşnı. mavi gözlü bir kıza Aşıktı. Za - - Tesadüfen .. Berber olmayı ak - ,..... Eğer harpte klfir kafamı ke. 

~'lh.. taıuhterem zevç tostoparlak, kocuı tarafından aevilmeii tabii vallı sabah traş olduğu halde akşım. lımdan geçirmiyordum. Fakat bir serse, taşıması için pis parmaklarmı 
"''la ı-•..ı lan .sevgilisinin yanma gitmek için fransızca dersi benim berber olmama ağzıma sokup kirletmesin, buradan 

t'" r Q4."lir Hayat kendiıine ve ki.fi ıaymıftı. Dig"' er bir erkea.in 
"~l · ' o~ yeniden traş olmak mecburiyetinde sebep oldu! tutsun! 

)ol', Ze&ad~ ve basit olarak görünü- kendisiyle alakadar olmaama akıl kalırdı. _ Ne mUnMebetT _ Hayatınızda ilk bıyığı ne vakıt 
dtfiı Ilgın oluvermesini tesadüfe kendisiyle alakadar olmasına akh Bizim matbaada gQnde fkf defa - o zaman Selbikte oturuyor ~ kestiniz! 

1< de zeki.una atfeder! . ermiyordu. traş olan yok. Hergün traş olanlar duk. Ben de mektebe gidiyordum. Bu - Dundan on beş sene evveldi. Dir 
~~ h..~haına ka!'§ı, onun da derin • • • ekseriyettedir. Bunların sayısı be~i sttada mekteplere fransızca dersleı ~ün dükk!na bir ecnebi girdi Traş 

_::u abbeti vardll'. Günün birinde, tamamiyle ~ bulur. Az traş olma rekortmenlerin · londu. Fransızca vazifelerlo.l nıürek iskemlesine oturdu. Traş ettim. Fakat 
O b den ikisi sermürettiple benim. Traş ol~ 4 

o iskemledett kalkmadt ve p:ılahıYTk -,~,.. ' enim sade karım değil, sadüft olarak Reptla kartrlqmıt-
•11 ıaın ma müdd~tini dört güne kadar uzattı. farını göstererek: 
~ anda kızımdır! - der... tı. Gayet basit bir iki kelime ko· ğımız vakıdir. _şunları da kes! dedi. Evvel~ h~-

'~tıl e\thibe görü,meği seven in · nuıtular. Li.kin, kızardı, bozar- Ne ise fazla ıraş etmfyellın de rff aklınt oynath zannettim. Fakat 
k,d,~dandır. Salonda, daima clı. Hemen oradan kaçıp uzakla,: mevzua girelim: adamda deli hali yoktu. Ben de en·e ~ 
k~)) ~rdan, erkeklerden mürek • ma alametleri gösterdi. Ankara caddesinc!c ilkbahar ber • ll MÇ makinesi1e bıVJklarını kesttm. 
S'ı\\., ~1•a.firler bulunur, çaylar i . Erkek ııkılarak: her salonunda hem traş oluyorum, Sonra ustura ile kazıdım. 
~tl~dq'nala.r edilir, oyunla ... oy - - İtiniz o kadar acele mi? hem de 33 seneden~~!i berberlik ya - Bu sırada bir güle<'eğim tuttu . .Ne 

"' ı. _Evet, evet. .. Çok acele ... Af. pan B. Mustafa ile konuşuyoruz: kadar aitraştrmsa da k('ndimi tuta -
"tk - Ne dersin şu saç dökülme işleri.. madım. Tam traş bitit> adam br:nksrz 

litdi. Ç~t danslar? ... Nadiren edi- fmızı rica edenm. ne? kalrnca daha fazla tr..nnmmü1 eıfor.H~-
~dttıl llnkü, Bay Salihlere devam Birdenbire, Reıat meseleyi far· :_ Eskiden saç dökülme pek na • · dim kahhahalarla gülrne~e başfadrm. 
lı~11 er, ekseriya yaşlı insaniardL ketti: Mutlaka S19.lih, gevezelik e~ dir bir hAd.ise idi. Fakat 330 sene • Dükkbdakiler de kahkahalarla gül _ 
tlıt!t dllıadıya ticaret itleri konu- mit, meseleyi anlatmıı olacak! sinden itibaren lstanbulluta-~n sa~ • meğe başladılar. Adam bu kahkaha ~ 
\' t r. Tatlı bir seale: lan döktllmeğe başladı. Billıcı.ssa son lara dehc:etli surette lcızdı.Dükk~ndan 

!' ~nıı içi • d b• • _ Eminim ki sırnmı biliyonu· dokuz senedenberi bu döküJme işi pek çıkıp gitti. 
~ () enn e ır tanesı genç- fazla aldı yürüdü. Sonra ya~as ya va" lnyıklar kesil .. 
~lıt~a da. herkes "Artist,, diye nuz ! - diye mırıldandı. - Sebebi ne imiş diyorlar? ~eğe başladı. Şimdi hemen hemen bt-
biı- '1-

1
' Mevhibe bu Re§adı iyi Kadın: i - Vallahi bence bunun sebebi fa. "'lklı kimse kalmadı. Maamafih ben de 

~~l\d•~daı telakki eder, delikanlı -Bunun için ıize vallabf da~l- lan yok! Kimi havadan, kimi sudan IJı•yık aleyhtarıyım. 
~)a~aı~e kompliman yapınca, mı~ değilim. Sevmek insanın ira• diyor ama, yirmi sene evvelki hava ve - Biraz da müşterilerden bahse. 
'~lcldıtlerini göstererek gülüm- desi haricindeymif. su ile bugünküler arasında fark bu • eler misiniz? Berberler en fazla r.:ıs;J: 

t:' .. ı_e mukabele ederdi. _Öyle efendim... Kocamzm lunmadJğına göre bu iddia doğru ol- nıiişterileri he~enirler. 
ı..d .. ,:-'"t, iiinün birinde, Retat or· dostu olduğum için, bu atkımdan masa gerek 1 "Herhalde dünyanın der - Traş olurken uyuyanlan ! 
ı. "''' a·ı· dl düşüncesi arttı. Saçlar bundan dö- · -· '"-~- - - Anl:ımadrm ! 
·~~h'h 1 ı~iverdi. Bu kaybolu§, dolayı ıizden uzakla;mak mec • kiilüyor.,, diyorum. 33 •enelik berber olduğunu - Bir ~ok kimseler trnş olurlar • .• 
~111lt

1 

enın dikkatini celbettiği i- buriyetinde kaldım. - Eskiden berberlik nasıldı? Eski ıöyliyen MuatcJcı km uyurlar. Biz de rahat rah::t 
'~d~ından bunun sebebini - Ne fena ... Bu yüzden ikimiz berberlerle yenileri arasında ne fark.. kendilerini traş ederiz. Ustura elimiz 

St de betbabt oluyoruz. lar var? kepli kalemle yazmak mecburt id~ den kayıp yüzünü çiz~e bile adam 
lih, o- ·ıkt· A s· d ·? - Saymakla tükenmez ki .. Eskiden Ben de bir gün arkamda çanta, elim- farkına yarmaz. ......._ ..... u~ sı ı: - ... ız e mı ...• 

'-a Gayet garip adamdll'. Doğ- _Tabii ben de ... lstrrap çek· berberleı·in müstakil dükkinlan yok- de yazı kalemile hokka olduğu hal<:c Maamnfih berberlik bu bakımtlao 
• on tu. Ekseriya kahvelerin bir köşesine mektebe giderken yolda diiştüm. Ka " ı;ok nazik bir iştir. Her müşterinin 

S\lıtll' u tanrdığım günden beri, menize tahammül edemiyorum... post kurarlardı. Berberlerin piri Sel- lemin ucu avucuma battı. huyunu anlamak, ona göre hareket et 
~i... nıı h8.I A h .. W o 1 ? 

-..... ~ ' a uyunu ogreneme- - Y eyse ••• man PAk'e ithaf en: Eve döndüm. Doktor baktı. "Bir mek gerektir. Mücıterilerden kimi ber 'il I> U~l&ka. bir kadm ıevmif, Şimdi artrk, ne arkadaşlık, ne Her eabıı.h besmeleyle aç.ılır dllkklnım:ız şey yok!,, dedi. li'akat ben elimi kımıl- herin susmasını, kimi konuşmasmı is.. 
lllq eııne takılmııtır. de karılık7 kocalık sadakati kal· Razrett Selman Plkttr plrlın1z Ustadmuzı datamıyordun1. Yara falan tamamilc ter. 

~~~htı, bir ak§am eve dönünce dr. Beyti yazılı bir levhanın altında geçmişti. Böyle olduğu halde yazı ya· En fena da geveze müşterileri traş 
l. ......._ A llarla. gülmeğe bq1adı: _ Kocanızı pek çok mu sevi- yerden bir metre kadar yükseklikte zamıyordum. l\1eğer kalemin ucu içe. etmektir. Cencleri durmaz ki rabat 
~ ~l'Q bir peyke bulunurdu. Traş olmak isti. ride kalmış. Aı-adan epey rnkit gc~tik rahat trni edebilelim. Sonra kimi i .. 
't >"t lltl an, gel gel. .. Sana ne hi- yorsunuz? yenler arkalıksız alçak iskemlelere o. ten sonra bir gün çakı ile a·rucumu a~ ~inden, kimi ailevi hususiyetin<len, kL 
~ıd, ~atacağım, bak! • dedi. - - O zavallı ihtiyar ve ti!man tururlar ve peykelere kurulan berber tım. Ve ucu çıkardım. ~i hukuktan, kimi ticaretten ldmi <' .. 

......._ t eıada rasladım. adamcağıza azap çektirmek iste- lerin dizlerine kafalarmı dayarlar - Bu hastalık esnasında mektebi ih- debiya.ttan bahseder. Biz hepsini din. '? • Ounda ne harikuladelik mezdim... dı. mal etmiştim. Bunun üzerine berber ler ve hım! deriz. 
'li - Hisleriniz bundan ibaret, Yeniçeri ağalarına benziyen koca olan eniştem beni yanına aldı. Ben de Fakat en ),Jdığımız şey s:nirli 

. d'l'ikulidelik, kendisine ras- demek? göbekli, burma bıyıklı hamam peşte _ böylelikle berber oldum. müşteril('rdir. Bunlard:ın birine tc""l .. 
'1 il d mallı berberler bellerinden sarkan u. - tık traşınızı nasıl yaptınız.? düf ettim. Trnş iç!n yüzünü sa.hun _ 

·~ ~b eğil, buraya gelmeme- Kadın, içini çekti: zun kayışta usturalarını bir güzel bl- - Bu çok enteresan bir vakadır. ladıktan sonra usturayı alıp kendi ken 
'~eyeb~nde... - Ah, nıçin Salih bana atkınız- ledikten sonra traş olmak istiyen Bizim dükk:inımız Selaniğin en işlek dine t ra~ oluyordu. 

tı ......._ s~11~1f o sebep? dan bahsetti?... 0 günden sonra müşterinin kafa.sın1 karpuz soyar gibi dükkanı idi. Bir müddet çıraklık yap- StnirJllerdcn biri de Şemsi ım~a 
'iç• 1 aeviyormut da buraya arlık hep ıizi dütünüyorum. kazımağn başlarlardı. Ekseriya sa. _ tıktan sonra bir gün dükkan':l. fazla 

1 
imiş. Bu adam tra~ olurken l;crberin 

~ ~ilç·~ leleıniyormuf. Parka daldılar ..• Herkese al eli- kal trasını kafa traşı da takip ederdi. müşteri geldi. Eniştem müşterilerden' clfnin kat'iyyen sura tına değmemc3ini 
t: adın kahkahayı kopar ~ de gelecek, fakat kendileri için Bundan sonra koca bir leğende ka. birini traş etmemi bana işaret etti. istermiş. Bunun için uzun müddet ber 

......._ hayat dönemeci olan sözlerden fa ve surat sabunla güzelce yıkanır, Uzun uzadıya terfor dökerek güç bela her aramış. Niha:t·et Manastırda saat 
' 8eııi · bahsettiler. traş bitmiş sayı1ırdr. traşı tamamladım. Fakat adamcağı - dibinde berberlik yapan Şaban ağa 

ltitaı ıevıyor mu imiş? Bunu - Kolonya, krem, pudra falan t zın yüztinli en on beş yerinden kes - isminde birini bulmu~ Bn adam hiçe • 
......._ ~ •öyledi? A 1 ken R t d "eud· yrı ır ' eıa ıor u: l - Öyle şeyler ne gezer? Eğer trnş miştim. Adamcağız uzun uzadıya ay - lini değdirmeden Şem~i pafınm sura. 
'.\ 

1
• - Sizi ne zaman tekrar görebi• esna~da yüz kesilirse ıt.ncak şap kul naya baktıktan sonra: tını traş edebilirmi~. 

'~'. llflaı} cesaret etti? lirim? l tanıhrdı. Sonraları i.<:e ilerledi de ko. - Suratrmı imza defterine çevir - Sonra gene bazı müşteriler tra, o .. 
~ ı._:·~n ebrıesin? Ağzmdan gi• _ Öbür JÜn... Jonya vazifeı;ini ~örmek iizere limon mic::c:;in ! turken kahve içerler, yemek yerler, 
, ·'\~ı • dan ç.ıktmı. Kurnazlıkla _Hayır, yarm. .. ' ve sirke kullanılmarfa bas1andı. Dedi. ITi.!<=>ettiğim mahcubiyeti dür gazete okurlar. Müşt~rinin gazete o .. 

ufr d - Umon ve sirke mi dediniz? yada :ınlatamam. kuması da berberlere çok müşküla.t 
11ııa_.:'İ•teın:n un. Hiç bir §-CY söy- - Peki... - Evet, limon veya sirke .. Kolonyal - $imdiye ka<l:ır kaç kişiyi traş verir. 
·~lild·~~ordu. Fakat benim pek ıı;onraları kul1anılmaifa başlandı. ettiniz? Tra.§ bitml~ti. Ben de bitire};mı 

~-------ıa_un __ i_b_i_li_rı_i_n_! ______ ~----N_akl __ ed __ e_n_:~(llaticeSüreyycı~~!L---~S~onrura!llJ~·~rı:ng~rl~errıin.J!b~a~ka~!BD!~t~-l.__~...!.i.J~L&ıın...mı...ı;:ıgmııll..Jl&.....awıım;ll-__________ ..Jll,ımıra....~:&KLu..ıa~ı....._~ 
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lngiltere9 Ro ___ 
Yugoslavya ve 

Bulgar stan B takımları Alman federasyoııtl 
kar!~g~il:e~:~m ~~!:~i~~~n b!:ı~:;~ m~:g':~~:~;t~.: ~~e~anya Balkan maçlarında Çok cziddetli ve sert 
Jetleri te,~k etmiye çahştıfı mal4m- devletleri olmakla beraber küçül< and Galatasaray, GUneş, -r 
dur. Nitekim de Yunanist.anda kral - !aşmanın en ehemmiyetli U~S!lrları. e ikt F b hareket ediyor 
htın fadt..c;I bo siy~tin bir tezahürü drr. Kfiçiik andlaşma ise, Fransaya eş aş, ener abçe, ~ 
addedilırıekhdir. Yeni kral Yorgi sUr· tabi bir harici siyaset gü clcr. Bina · Eyüp galf p Alman federu7oıau. apor ah& •• Bir &~UncU cezayı da ıdarl • ..,. 
ıün senelerini Londrada geçirmiş o • cnaleyh lngil terenin bu devletleri lten Dün muhtelif sahalarda oyna işlerinde eon defa TUku ıelea aa. • nazardan Terml§tir. Sarre Lerl~_.., 
lup, lngiliz ailei krallyesi tarafından di siyasnsrna kazanmak istemesi tn • nan (B) takımları maçları aıa . sif hldüıeler flzerlaa flcldetJe bartıket JOblne mena11p Alman mfllt Dk1";1 
çok hüsnü kabul görmüş bir lngiliz [!ilterenin Fransaya bel ba3lamak is. el k l etmek mecburiyetinde kalmıftlr. llıetkur merkez ınuhacimi CO "' 
dostudur. Yunan de\'letinin başına temediı!'tni gösteriyor. İngiliz hal • ğı a .i netice eri vermiştir: Jk:l tehir arasıDda 7apılaa blr ~ Veaima.rk takımı pyri niza~Jdf t:it r-
geçince lngtlfz drşhakanhğının arzu • l'Bn ihtildfmın altında e!!as olan bir Tabim ıtadyomunda oynanan . ta seyircUerden birkaç kişJ Sahaya hfl 

· G J t b ı B ldlde kencUaine nakletmek • __.,.:....ı )arına pek de itiraz etmeme..~ı şüphe· tngiliz - Fransız ihtilafı var. I a atasaray ve stan u spor cum ederek oyunc11lan döjmefe te • trtP" 
_, beki b' J' M f"h t "it N l •ı- ABıt!UT bbn- ik rl L-Jd hak Sarre urflck federasyona. Jll r..M. :oııZ ene ı ır. aama ı ngı ere U'f". ır. a takımları maçı çok zevkli ve he şe "" ett le ,.. e em OTllftU d•...a.. ....._ ., __ .... , .,,,..--
ce ub kt A d 1 tl 1 l d d d d ~dan f d b h e _ _, b•--wm ınuha,L~ _,, n u şar vrupa ev e er n c G • D • yecnnh olmuıı.tur. Daha düzgu··n ur urma ıa•tı e erasyon a a... tki1ı,. 
kendi ta.rafına kazanarak Akdeniz si. oçmeneerı :r kemi müebbet boykot cezasile teeztye ntft, federuyoıı meseleyi te 6f' 
13.Betfni bu suretle kavvctlcndirmck, oynıyan Galatasaray B takımı etmi~tlr. ' tikten aonra Ve.tnaik kulilb&ıtlill .,. 
itmam etmek istemektedir. na k İ 1 • Şİ ilk devrede 2, ikinci devrede 3 1&· Gene bir 11ULçta idare ettltl oyuını laverfl8fnl meydana çıkarmlf ve bll JJ! 

• • • yı çıkararak maçı 5 - O kazan suiidaresl neticeei kıncı bir hal a.1 • IOp rilesasmm fede.raayonca olaJI ~ 
Kral Aleksandr Yugoelavyada ha edildi MI§lır. mağa kadar nrdıraıa hakemi federu- kala.mu kestiği aibi kulftbe de 

kan-etli bir merkeziyetçi hilkCimd ku. N k 1. t S V f G.. k la yon hakem kadrosundan çıkarmıttır. eezur nrmt§tlr. ..,../ 
rarak gerek dahilde gerekse harlçt.e a ıya 1 ursa, e a ve une~ ta nn rı ara ..... 
Yugostavyanın parçalanınamndan is. Adnan ve Adana ımdaki müsabakayı Güne~ B ta
tifade bekliyen unsurların ümidini vapurları yapacak kımı 2 - O kazanmıştır. Vefa. 
sekte;e uğratmıştı. Olümü ile müste. R.nn.ın).ı göçmenlerinin nakli et • hlal' Güneıli oyunculann nizamt 
fit olmayı dUşfinenler yanıldılar. Çün rafında ~ı .an anla~mamazhk niha - vaziyette olmadıklarmı ıöyliye 
kil Yagosla~ devJeU hiç bir arızaya yet dün h:ı!IPdllmiştir. Deniz. TIC'8ret rek itiraz etmişlerdir. 
11Aramadan eski kudreti ile uluslar a.. dircl\törlü5'~i ile armatörler arasında 
rumda yn almaya denm etti. Maa. mutabık k<t 'ınan esas üzerine bunlu Beşikt&§ sahasında yapılması 
m:tfih kralın ölümO 1alnız armulusal 20 giln il:iııd<-' SOJO göçmeni nakletme. lazımgelen iki maçtan yalnız biri 
siyasada bazı değişikliklere sebeyiet ğe muvafakat etmişlerdir. Nakliyatı oynanmıştır. Betiktaı B takımı 
•ermektedir, bilhMM 5on birkaç ay Bursa, Aclnnn Ye Adana \'apurJarı ya- Topkapı B takımım bire karft üç 
zarfmda.. pacakhr. sayı ile yenmiştir. 

Vapıırinr her muhacir kafilesini ·-0.:--::..,.---~.--lmll!~-ı!~•I Aleksandr dış siya.~cıında dafmn A d J s ··ı · 8 ta 
getirdı!drn sönra lstanbul malfyesh1- na o u ve u eymanıye · Fransaya t!bf olmayı prerudp ittihaz 

ı den panılnrını alacaklardır. kımları oyun oynanabilmeai iç.in etmişti. Fransız - talyan yakınlaş • 
ınasından sonra Yugo!laTyanın b.'lŞ • Atinaılan bildirildiğine göre yakın. nizamen lazımgelen adette oyun· 
düşmanı ltalya lle anlaşmaya mecbur da Türkiyc.}' ı' gelmek üzere 400,000 Yu cu ile gelmediklerinden hükmen 
oldutunu da ima etmf:ti. OIOmU bu goslı\V')lllı rr.uhacir ~H'miğe varmış 0• mağlup addedilmitlerdir. 
lfyn~tf yan yolda bıraktı. Yerine ge. _ı_aaı_kt.r. Kadıköyünde oynanan Fener 
~en naip Prens Paul Fran.~dan ziya.. Yen·ı b·ır 
de lngfltereye taraftardı. lngillz kra- bahçe • Beykoz B takımları maçı· 
lıntn o<:Ju Dük dö Kentin PrenseA Ma'... "" nı Fenerliler S - O kazanmı9lar-
rina ite evlenmesi Paul'un bu tema. agırceza drr. Hilal. Eyüp B takımları ma-
yillHnU lrnvvetlcndirdl.ÇOnkU Pren,;es An karada fşlerln çını da Eyüplüler 2. ı kazanmıı 
Marina Polun kan,.ı Prenses Olganın fazlalığından bir lardır, 
JdlçUlr JinTdc~ldir • 

Yunanistanda kr.allığın iadesfndeıf mahkeme 1 daha 
evvel Çaldaris ve Kondilisin Prer1$ kurul&CBk 
Polu ziyaret edip uzun uı.adıy-a ko • Ankara, 24 - Aukarada afır um 
nuştuklan herkesçe malUmdur. Bu iılerlnln fazlalığı gözönüne alınarak 
husu.<-ta Yunan bakanlarının Prens ikinci hfr ağrr ceza mahkemesinin ku.. 
Pol vnsıtasile İngilizlerin fikirlerini rulmaaı knrarlaştınlmıştır. 
sormuş oldukları anlaşılmaktadır. ' Şf mdl istintak safhasında bulunan 
Maamafih İngiliz dışbakanhğı Yu • bazı mühim danlar bu yeni mahkeme 
goslav kralı naibinin tav~utuna :ısıl tarafından görUlec:ektir. Mahkeme ' 
YuMnlc;tan ıı:iyasa.sında deüiJ Bulgar başkanlığına azadan Osman TalAtın 
ve Romanya politikasında kullanmak getirtleceji söyleniyor. 
istl'mektcdir. 

Titıılleskonun bundan birkaç ay 
evvel l.ondra seyahati bir çok tefsir · 
Jere yol açtı. Bir Romen - lhgltiı 
ycıl.\ıntı:ı~mac;ına dair görüşmeler ya • 
pıldığı şayi oldu. Fakat hcıkikat hal • 
<, " 1'it" ' " ·or.ı•n hu seyahatinin ye · 
{;ane semeresi İngiltere hariciye "rek~ 
Jetine ~<ral Karolun İngiltere aleyhi . 
ne olan durcmunu açıkça tzah etıntş 
olmasıdır. Bunun iizerlnedir ki Pren~ 
T>ol kral Ttnrolla hnluı::maş "e iSnemli 
J{;:,. •ı c;r,-n1er ":lpmrnl:ırdır. Polun Ro • 
men kr:ı lını lngiltere tarafına k:ı 

ı:ı.nmak iı:b teşebhilslerde bulundu~u 
diplom:ı.tik ce,·enle:-t'e öP.renilmi$tir. 

Bay Halit kaza 
atlatrı 

İatanbul futbol bölg"sinin kıymetli 
yazganı Halit Tüecarba§ı cuma gUnU 
mühim bir kaza ceçirmlştlt. 

Yanmak {lzcrc koydukaln mangal 
başına çarpmış ve Halit Tüccarbaşı ba· 
yılmııtır. O sırada gelen Fcneyılrnaz 
kulilbü umumi kaptanı Talat bu vazi
yeti görmü§ kendiıini dıpr sıkaın:§ ve 
getirilen bir doktor hastaya lazım gceln 
muaveneti sıhhiyede buunmuştur. Halit 
Tüccarbaşının sıhhati yerindedir. 

Kendisine ge~mit olıun deriz. 

Vepyerii 
~ir spor . 

.. 
~ 

lngiliz kadm otomobilcilerinden Mla Eileen EUiaon yeni •enenin Uf> ~f 
enubt Amsrikada yapılacak büyük oe çok r~Hn otomobil mJlaahakasırıJI 

m~k cesaretini. göıteren biricik katf ı . dır. I_ 
Yukarda' 11nrı1lm-a glreceiJl otomo bUth. yanında ol.uran ud da, 141'1,p 

otorr.tıbU ımu!lörlerltwlm Chtılmon. De l~IJ Toppcr'dir T..i, bu zat rtıilscıbO~ 
da Ali& Ellison'nuı 11arıuıda, gardım cı olarak bıllun~r. 

Belçika Isveçi 
5 - 1 yendi J 

Bir çok yeni ve genç oyuncu • ı Btı- tara.f fevkalade anf otsı' 
larla t.,kil edilmif ~ib. millf duğunu gösteren bir oyun oYI 
takrmı, Brükselde lsveçle kartı • mıt: Diğer taraf Üöe yorgul1~ 
latmı1 ve rüzel, canlı bir oyun • tesirile ola.ca.k pek ağır '"16 

dan aonra hasmını S • 1 aibi bü • ı hareket e=i~tir. A 
yük bir farkla yemniftir. B U U btr111r 

Belçikantn taikımma yeni aldr u g o g r eş 
iı bu genç oyuncular istikbal ~in ilk 1 e rl de \78 r .. (111~ 
büyi.lk ümitlor •ermelctecHr. Ara· 935 yılı İstanbul güreş şanıP1' ~ 

w 1 b ·· k' K k8P' larmda pula.şmalan çalımla hu &'U maç arı ugun es ı unı 

ti t 1 ka;__ .. '!--' IiJbU bin:ıs1nda yapılacaktır. ..ı 
mı a a ma arı ve n:: onWJUe to· Jt'' 

. Balkan 1•c Sovyet güreş nıa~ dt4 

I~onctra Dulgaristanı da gözönün . 
den kaçırmnmaktadır. Yugoslav -
R··'"'~ r ,ı.., ~•ıu;;•mun c-,on c::ene r.arfında 
iyi bir devreye girdi2i ~ür.hesizdir 
Bilhassa iki hanedan ara$ındaki an. 
lnşma olgun bir haldedir. m~~caleyh 
Prens Polu kral Bono:; rf'~~ incle hir 
tavn "t"c::utta butunmn..cıı ihtim<ı:i yok de
ğildir. Anc:lk IAndranın ~"""nth da 
ha h;; •• ::1( hir koru '"ardır. $!o., :;o-aman. 
Jarda DuJ~:ır ga-retelı>,.f nin 7.l'Crf ted 
hirler h:t1\l(tıı•1;ı. ivi hir li~:ın k ·11:ın • 
dıklannın c:(!'hf-1ıi rıe~ir? t-,,O'it•ereyr 
hM ı:tör{tnmek. Ciinfd j f • ., ... ;ltoreni harp 
ten evvel ve c:ınnp'd Rn1"'1\r h~r,.1:ın 
f,.ln mnırnt!'lr•·Mı il~n etme,ı1i he'-:le . 
nilr:le'cfo!'lir. gnfvacfa hn hu.c:r'lf;ı rfofa 

şan ilmftll ~n'-·fobra ClÖre tn"i'tere 
m nrn +rır•rrını f .. ; ., fı' .. ~ .,c:ıa ,., f':ıkıc:br ~ 

~ a~~a bekl~ıye~ek de- layısiJe çok geç kalmış olan ııı~$J 
mıT ııbı tüt çekmelen hrlhaae kalarm iki hafta denrnı br'r ' 

, nazarı dikkati ~lbetmit Ye taık • nlm19trr. ; 
d• d'l ·-·· . ,,t 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

I şte si:e yepyenl bir spor. 

Kalilornl.ada günün aon ıpor m.ocJ,._ 

sı atlama tahtası üzerinden •u11a 
atılan yüzücülerin, reainuü görül -
düğü gibi tam suya düıcrken, ellerin
deki yay ve okla nigarı alıp M<Ülleri· 
ne atış yapmalan olmuştur. 

Sukut esnasında okların, hftdef 11 I • 
sabet cttlrllmnl hal;l'kateıt çok güç fa 
iat rıilelilfiil kader da zevkli blr l§tlr. 

Fakat blJule btr ıpor yapmak Ame 
rf T:alılann nereden aklına '1tlml1'tlr. 
l ıtı lfln cuıl meraklı taralı burcuulır 1 

ı:r e ı mırır• Bugün yapılacak mUMbak• 
Doğrusunu ~ylemek lılzun p- 61, 66, 72 kilolardır. t' 

lir.e bveçliler de iki açrk ve kale lst:ınbnl güre~ şarnpiJonn.5111"11 ~ 
cileri mü&te&na, hiç bir muvaffald receklerin adedi çok of dufu116;l 
yet göıterememiftir. Eğer k.a.leci· müsabakaların iki haftaya •> 
terinin 0 gün fnb1'ıde bir OyuDU" sına mecburiyet hasıl olmu§tııt:ııP. 
na tesadüf etmemit olsaymı! mat Müsabakalar buaiin 11 de ~~ 
lubiyet daha acı olacakm19. ca.k &'eç vakte .kadar de~anı :sı 11111'14 S l .b. I . . pek ~ İstanbul ıüreş şampıyon ,.,~ 

• •. gı 1 ~•eç ıçm •au bakalan açık olduJ1undan tsı:ıjııl 
hır netıce vennıt olan bu maçı kr tanmınamrş bircok glireşçiltl'ff 
saca izah etmek lizmı gelirae fUDU de ı,ttrak edeceti maçlar çok }it 
8ÖJ.lemelidira b olaCaktır-
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Mu~ayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünyaca emsalsi~dir.. Her yerde arayınız. 

Pari• yazılı etiketlere asla aldanmayınız. 

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz 1 

Pektorin 

'f ürk Hava Kuru 
Büyük Piyangos 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 

~=========·---====n=mma 
KiMYAGER 1 Öksürüğe.'Nezleye, Bronşite karşı 

en müessir bir silah y~rine geçer. 

Şimdiye kadar binlerce kişi 
zengin etmiştir. 

Hüsameddin~ işte size bir adres : 2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 
Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.,· 

lıUumum tahlilat Eminönü,. Emllk ~ 
Büyük ikramiye : 30.000 Lir 

IWrUSU 3S KURU$ 

mı.1 uut-111111 mıt Etzmsi. sımcı 
ve Eytam bankası kar§Jsında izzet· 
bey hanı. ., 

l&tr-U:iiiiii#ii=::: mm11:-.an=-===:: 
iHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek T enfıj Fransız tiyatrosu 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikr 
lerte ( 20.000) liralık bir mükafat vard 

iş arıyorum lstınbul - Yenlpostane karşmada 
Foto Nur yanında Letafet buıada 

HALK OPERETi 
Bugün matine 

16 da 
•••••••••••••• e:m:nr.::.... ... 1:::::=::::::11=: 

s o· h k. ı.. _ D~ft~r tutmasını bilir, muha.ae
ueden anlar, iti bir efendi, günün --------------

!tıua.nen ıaatlerinde çalışmak ü- I•-••---------• 2et'e it anyor. Gazetemiz ilan me-
lnurluğuna müracnat. 

-------~----~~~--~;;_,---
Geceleri sık sık abdeste kalkanlar 

rı..ftat etmek için 

t<A"i'RAN HAKKI 
kullanmalıdırlar. Zira ıKatna ld • r . 

. ar Yollarının nezle ve İltihaplarını 
'Yileştirir. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
tJrolOIJ - 0perat6r 

Bevllye MUtf!hassısı 

lrdi!JI - Eksi/4i1J01 mağazası 
llfl'Umla. lr~r gQn ölteden •onra 
2 - den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

Bu akşam 20,30 da 

BAY· BAYAN 

Büyük operet 

Son Hafta 
Yazanlar: Mahmut Yesari ve Nec<ht 
Rüştü. Müzik: Sezai Ye Se11feddin 
Astd. 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 
FiyaUar: 25 - 50 - 75 11 100 Loca: 

400 -300 
26 ikinci teşrin sah akşamı 

SEVDA. OTELi 

:ı ış e ı 

lr: Ratıp Türko 
Ankara caddesi 

I~~~~~~~~~.~~=~ __ . .,._.. ...... ._.. ............. _. ------Selamı 

Tiyatro S 
Her kitapçıda bulu 

F iatı: 'l5 kuru§ 

PARDAYANt~R PARDAYANT,AR 369 
-.:.--~------------------------------.-----------------hepsi karmakarışık odaya doldular. 
Pardayan karşısında Marşalden ma. 
ada silahlı altı ki§inin bulunduğunu 

gördü. 
Hanrf: 
- I!aydi, hemen, işini bitiriniz! dL 

ye haykırdt. 
Beş askede, subay: 
- Gebertin~ vurun ı dJye bağırarak 

~larmı çektiler. 
Pardayan kıhcile ltfiyük bir daire 

~zerek odanın sol taratma doğru sıç
ndı ve: 

- Buraya.. Buraya köpek süriisfi I 
ifye bağırdı. 

.Askerler kapryı boş bırakarak bu 
taMf a koştular. Pardayaıı da bunu 
Miyordu. Kıhcmı kuri dişi gibi saf • 
lam dişlerinin arasma alarak büyük 
"1r koltuk sandalyesini yakalayıp kcL 
teYe doğru çekfJen diişmanlannm 
lzerfne şiddetle fırlattı. 

Ayni saniyede, bhcmı eline alıp 
Mr kahkaha kopararak kapıdan Çtk -
tı. 

P.ardayan, kudurmuş düşmanlar 

1~ra~dan kovalandığı halde bfr iaç 
~iljtta~ta merdivenin aşağısnaa Yar • 
}~· ı~urada, avluya açlan bfr kapr 'Yal'

l ~r+ ~men buraya koşUıys& da kapı 
ka~b olduğundan"? 

- Hay AUh bellsmı versin 1 diye 
homurdandı. 

Subay: 
- Haydi, gayret! Herifi yakala • 

lClık ! .. diye bağndı. 
Banri dö Damvil de: 

) - Öldilriin, öldürün diye ortalığı 
fiı.ınJeyı nrf yordu. 

... dfveıdn aşağısında sola doğru 
tllerle 1'ihayetlenen dar bir korido~ 
ttrdı. Pardayan buradan bahçeye 9-
bnk kurtlllabilircli. Fakat korido -

run sonuna vardığı zaman kilere a • 
çılan kapmm da kapalı olduğunu 
gördü. 

önünde silahll yedi kudurmuş a.. 
dam, arkasında kapalı hir kapı bu • 
lunduğu halde bu daracık yere sıloş .. 
mıştı • 

O Takit kurtuluş ihtimallerini he 
sapları. Hücum edenler artık etrafmı 
saramıyııcaklardı. Cepheden ise en çok 
üç kişi ile karşı karşıya bulunacaktı. 

Dişlerinin arasından: 
- Herifleri, blribiri arkasından 

tepelerim! dedi. 
Ya ölmek veya öldürmekten baş. 

ka yapacak bir şey kalmamcş oldu. 
ğundan çaresiz böyle hareket etmeğe 
karar •erdi .. 

Bu sırada, üzerine kılıç darbeleri 
yağıyor ve kendisi de siper alıyor, kar
şılık Yeriyor, USllD kılıcı dtişmanlan. 
nrn arasında bir yılan gibi ıslık ça 
larak dolaşıyordu. 

Bir asker yaralanmıştı. Öbürleri 
de korkunç korkunç bağınyorlardr. 
Çünltil o zamanlar sessizce dövüşmek 
ldeti henüz yoktu. 

Pardayan, son derece mecbur olma· 
drkça yerinden bir adını bile gerile .. 
miyordu. 

Kendi kendine düşünerek eğer 
dehlizin dibindeki kapıya sıkışırsa 
orada eli kolu bağlı öldQrtileceğlnl, 

ilkin meydan biraz geniş olursa 
kendi.sini korumağa, indirilen darbe. 
lere siper almağa, müthiş 111aldmşlar 
yapmağa muvaffak olacağını hesapla
dı:. 

Omuzuna bir kılıç rastlıyarak ee 
ketlni yırttı. Yaradan hafif hafif kan 
akınağa başladı. Pardayu dehşetli 
bir kiifUr savurdu. 

Henüz beş adım gerilemiş, ve u • 

ıumdır. Bu da annem içindir. 
Şövalye, söyliyecek bir kelime bu -

lamadan hayret i~inde kaldı. 
. Küçük sanatklr sözüne de\·am etti: 

- Sia bilmeı:sini:1 bu akdiken ağaç.. 
tarını çoğalttığnn zaman hepsini top. 
Jıyarak annemin mezarına götürece -
iim. 

-lnusan mezarlığına mı? 

- Evet, annem orada gömülil. Bun 
ları ona götürdüğüm uman sevine • 
cek değil ıni? 

- Evet yavrum. Çok sevinecek. 
Konuşma burada bittl Çocuk öyle 

dikkatle tekrar çalışmağa başladı ki 
~valye onu bir daha rahatsız etmek 
istemedi. 

Tam ~k.ilecefi sırada manMtmrı 
~n sesini duydu. Başını döndilrilncl' 
aan yüzlü bir papa.un çocuğun yanı 
na geldiğini gördü ve: 

- Haydi küçük Jak. Artık içeri 
girmek vakti geJdi, dediğini duydu .. 

Şövalye kendi kendine: 

- Demek ki bu yavrucuğun ismi 
Kleman ve Jak imiş diye mmldandr. 

-44-

0TEL DôMEMENIN !rlABZENLER/ 

· Şimdilik, şövalye dö Pardayanı a. 
raştırmalarda bulunması için bıraka· 
rak baba.sınm halinden biraz bahse a 

delim. 
Ne olmuştu. Oğlunun bir daha niçin 

aramamıştı. Yoksa Mareşal dö Dam,,il 
ile birlikte Paristen çrkıp gitmiş miy_ 
di! İşte bunlan öğreneceğiz. 

Bunun için de, Fran~uva dö l\!on -
ınoransinfn düelloya dnete geldiği 
ıUnOn ertesf gUnD Otel DBmemeye gf 
eleJiın. 

deleri arka.sına gizlenerek hiç bir h 
rekette bulunmadan vakayı seyrett 
Fakat seyis eldiveni kapıya mıhladı
zaman biraz sarardr. Hakaret pek ağı 
ve kat'i idi. Lakin bunun kaldırma 
zamanı henüz gelmediğini söyJiyere 
eldivenin bulunduğu yerde bırakdm 
sınr emretti. 

Bundan başka konak boş gibi gö 
rünecekti. Bunun için uşakların büyii 
bir kısmı l\Iareşahn Monmarter sok 
ğmdal.f öbür e\ine gönderildi. Kona 

taki askerler de ora} a gönderilmişle 
Damvilin yanında Pardayan ile bi 
kaç asker, bir zabit, ve iki uşak kaJmı 
tr. Ahçılığa terfi eden Janet konakt 
bulunan birkaç kişinin yemekleri 
pi~iriyor 15zrmgel dikçe gizlice şoka 
ğa çıkıyordu. 

Daspermon da yaralı olduğu İ"in ö 
hür eve günderilmi=;<i. • 

Fransuva dö lonmornnsinin ko 
nağa gj!ldiği giiniin erte.si günü ::\Iar 
şal dö Damvil ~aralı Orte.<:in yanın 
giderek uzun bir müddet gör?iştü. E 
srrnda en ('.Ok Pardnyandan bahse 
dildi. 
Mar~l rlüşünce içinde konağa dö 

nerek Pardayanr çağırttı. 

- ~lö.;;yö dö Pardayan. burada 
çrktıı}ınız ge h "icum edilen aı~ b.ıd 
kimin bulunduğunu bHiyor muydu 
nuı:? 

Ru sorgu üzerine- titriren Parda 
yan: 

- Bunu bilmek uzifem değildir 
ceva hını verdi. 

- Bu arabaya hücum etl'!lekte 
kimin me:ıf:ıntli bulundu unu biliyor. 
muydunuz? 

- Bu sor~unuTa cevap verebilirim. 
Banrl, pMeerelerden birinin per • Çünkü kendiniz de söylemiştiniz ki 



262 - Yeraltmdaki evler, kayalara oyulnrnf 
bir kapalı çarşı halinde idi. 

26:3 - Bütün mallar müşterekti!'. Ye evleri 
bu makineler kendi kendine yapar. 

264 - Yıldmm saçan taş değnekler de böyle 
cehennem gibi yerlerde imal olunuyor. • 

26:i - Sanayi faaliyeti burada çalışmaların e. 
sasmı teşkil ediyordu. 

370 PAROAYANLAR 

ıı.enfaatli bulunacak kimse ağabeyi _ 
nizdil'. 

- Evet, oğlunuz kardeşimin mai • 
yetinde bulunduğu için benim yanıma 
gelemiyordu değil mi? 

- Pek doğru Monsenyör, fakat bu 
suallere st>bep ne? 

- Sabrediniz Mösyö, Bize hücum 
eden adamı takip ettiğinizi de söy 
lemiştiniz. 

- Evet Monsenyör. 
- Sonra onu bir kılıç darbesile öl. 

rlürmüştünliz .. Doğru değil mi? 
Parrnaklarile bıyıklarım bükmeğe 

ve kızmağıa bnşlıyan Pardayan: 
- Doğrudur, dedi. 

· - Fakat, öldürdüm dediğiniz bu a 
damın ~ihhati son derece iyidir. 

Bir bakı~la kılıç ve hançerinin ya_ 
nmda bulunduğundan emiı1 olan ih • 
tiyar kurt so~uk bir tavrrla: 

- Ah, ah .. lşte fena bir havadis 
"daha? sözlerini söyledi. 

- Görüyorsunuz ya, iyi malômat 
alıyorum. Size bir haber daha vereyim 
Rti? 

- Monsenyör bugün o kadar hoş 

~~ylcr söylüyorsunuz ki, bunu da her 
halde öğrenmek isterim. 

- Pekftla, kendisini ko\·alamayıp 

- Yani sizi serserilerin 
:.urtaran ?.. dedi. 

elinden 

Marşal, bir saniye kadar sustu. 
Pardayanın telaş etmesini, rengının 

uçmasını umuyordu. Halbuki Parda • 
yan kendisile eğleniyordu. 

Hanri, hiddetli bir tavır aldı. Par. 
dayan da hançerini yarısına kadar kr. 
nından çekti. 

Damvil: 

- Darılrnağa lüzum yok. Yahut 
henüz hitlenmenin \•akti gelmedi .. Eh, 
söylediklerim doğru mu bari? dedi. 

- Monsenyör, mademki bunları 

söylediniz, ben de inkar edecek kadar 
korkak değilim. Oğlumun size hücum 
ettiğini söylediniz, olabilir. Kendisi -
ne arkadaşlık ettin dediniz, bu da 
mümkündür. Yapacağım hir şey varsa 

o da çok doğru haberler alabildiğini:r
clen dolayı sizi tebrik etmektir. l\fai -
yetinizdeki adamları asker ve janti • 
yom sanıyordum. Meğer bunlar birer 
adi casusmuş! Sizi bir kumandan o -
larak tanıyordum. Fakat bir casuslar 
reisi imişsiniz. 

- Pardayant 
- Monsenyör!.. 
iki adam biribirlerine hidedtli hit. 

kolkola girerek Martuki Kony meyha detli baktılar. Bu sefer önüne bak • 
nesine gittiğiniz, bir kılıç darbesile mağa mecbur kalan Damvildi. Parda
öldüremcdiğiniz ve hergün, kendisini yan sözüne devam etti. 
yakalatıp bağlatmak için konağın et- - Mösyö lö l\larşal, sözlerim hoşu. 

9 
rafında dolaşan adamın ismini öğ • nuza gitmiyehilir. Fakat kabahat ben 
ı·enmek ister misiniz? de değildir Fena bir vaziyette bulunu

- Bunu öğrenirsem pek memnun yorum. Size sadık kalmak için, dün -
olacağım. , yada en fazla sevdiğim oğlumun düş. 

- Pekala, bu adamın ismi Şövalye ! manı olmak tehlikesine düştüm. Ben 
CYB Pardaynn ve kendisi de ~izin oflu. gene sizi biribirinizle uzlaştırmağa 
nuzdur. çalışıyordum. Sizi rahatsız etmemek 

İhtiyar asker soğuk kanlılığını için bütün kuvvetimi harcıyordum. 
bozmıyarak: • Halbuki siz bir kılıç darbesile oğlumu 

.~.· • • ' 

• 
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öldürmediğim için beni azarlıyorsu · 
nuz, ah Monsenyör, size bu haberleri 
verenlere istediğiniz kılıç darbesini
indirmeğe hazırım. Arada ölecek a • 
damdan qaşka değişiklik olmıyacak· 
tır. 

MarşaI, k~ndisine küstahça ba -
kan bu cesur adamı hidedtle süzdzü. 

- Pardayan ! Mesele o değildir • 
- Ya nedir Monsenyör? 
- Oğlunuzun arabada !cimlerin 

bulunduğunu bilmesi lazımgeliyor. 

- Bunu bilmiyorum Monsenyör. 
- Ama yaptın ha! Yeniden düşün. 

mek zahmetine katlanma. Oğlunuz 

bunu bildiği gibi size de söyledi. 

- Aldanıyorsunu Monsenyör! 
Marşal hemen Pardayanın yanına 

yaklaşarak, sanki hakikati anlamak 
istiyormuş gibi gözlerini gözlerine 
dikti. Ye hiddetle titriyen bir sesle : 

- Senin de onunla ortak olm
0

adı -
ğın ne maJUm? İkinizin de l>eni takip 
etmediğiniz, gözetlemediğiniz ne ma • 
hlm? Mösyö, sadakat örtüsü altında 

beni aldattınız. Siz oğlunuz arabanın 
nereye gittiğini ve içinde kimlerin bu. 
1unduğunu biliyordunuz. Buluştu . 
ğunuz o serserilere mahsus ~eyhane . 

de baZT planlar t~rlamadığnuz ne 
malılm? Oğlu Monmoransinin, babası 
Damvilin maiyetinde! Ah, Ah! •. işleı· 
kendiliğinden düzeliyor. Mösyö dö 
Pardayan siz ' 'e oğlunuz sefil kimse. 
lerdensinlz. 

th tiyar kurt, biraz sararmış ol • 
dı~.Y·t halde doiruldu. Sakin bir ses -
le: 

-Monsenyör, kawnızda çivili bu • 
lunan eldiveni kaldırmadıkça bu haka
retin izi kabul edemiyeceğim sözlerini 
söyledi. · 

Damvil hidedtinden çıldırmal~ de -
recesine gelerek hançerini çekip Par. 
dayanın üzerine atıldı. 

Hanri dö .Monmoransi bu anda 
kardeşi.nin seyisi tarafından eldh e;;.i. 
nin kapısına hıhlandığmı gördüğ·ü za. 
mandan daha fazla hiddetlenmişti. . . 

Ekseriyetle ' bir hakaretin hatır • 
latılması, o hakaretten daha fazl:ı 

hiddet . uyandırır. 
Bundan başka, · Par dayan tarafm _ 

dan Jan dö Piyenin son sığındığı ye • 
rin bilinmesinden doğan şüphe daya • 
nılmaz derecede idi. Bu konuşmanın 
başındanberi Marşa.l oğlundan kur .. 
tulmağ·ı kurarken babasından da kur. 
tulmağı kararlaştırmıştr. Pardayamn 
hakareti yalnız bir bahane idi. 

İhtiyar asker, sözünü bitirmeden 
l\farşaJ hemen hançerini çekerek onun 
üzerine atılmıştt. 

Pardayan onu, durduğu yerde kar· 
şıladı. Damvil han~erini indirmeğe ya_ 

kit bulamadan şövalye onun kolunu 
yakalayrp büktii ,.e hançeri yere dü • 
şürdü. 

Hanri dişlerini gıcırdatarak bir 
küfür savurdu. 

Pardayan: 
- Monsenyör, ·sizi şimdi öldürebi

lirdim. Buna da hakkım vardrr. Fa • 
kat, Monmoransinin hakaretini ken _ 

disine iade etmeniz için yaşamanıza -
müsaade ediyornm. Bundan dolayı 

bana tec:e!dcür ediniz dedi. 
Hanri: 
- Ben değil, sen öleceksin İmdat!, 

lmdatr diye haykırdı. 
Pardaynn: 

. - Demek ki dövüşeceğiz! diyerek 
kıhcmı çekti. · 

nu anda: konakta" bulunanların 


