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Harp cephesinde mühim deQişiklikler 

HabeŞter.ın- - reSiıil --tebli-ğlnden : 
"Ogaden cephesinde Italyanlar tam bir hezimete 
~ğramışlar ve perişan bir halde geri çekil~lye 
qaşlamışlardır. Italyanların elli dört günlttk 

muvaffakıyetleri bir hamlede hiçettt,, 
L İtalyanlar yerli askerlerın B d• ı· ? 
l\&çtığını tekzip ediyorr una ne ıye ım . 

Fransada Eski Haliç sosyetesinin devıet· 
Blrhtlkt\metdarbesl memurlarına peşin para ile verdlQI 

bekleniyor 
At•• haç111ar • Aylık karneleri Yen.ı 
resmi binaları ı 

••gal mi edecekler idare tanımıyor. -
Framada yakmcla bir biikG. BELEDiYENiN BU VAZiYETi HER 

met daıtbeai olaaimclan ve bunu DE oı··•zELT C 
Frama fati.t partili olan "Alet HAL '-' E EGINI 
Haç,, parti.inin yapac:aiı ... h - UMUYORUZ AMMA NEDEN SONRAI 
yor. Bunlar reeml binalan ifıal r Haliç 'tapudan ötedenberi hallan r--~~~~~~!!!!l!!!llm=" 
çin bir plin tertib etmiflercli. mUtemadl fiUyetlerine sebep olan / 

Sol cen-11 partileri de lriit6meti eski SOQetealn elbadm artık cdmıt 
nMrbc-... deDlıld....,.. .U.. 

clethmelt brannclaalar. 5-Ja - ...... ...._WVor, ~--~
litt puti, pul'Nnı••·· ...... dl8el ~·..-----
dilmeaini .... ,.. ..... ı .... ,..~ .... n .....,. • .._ı latanbt1 

ltA 
ŞIRl(!Tf 

muan ~. blltcli,tai mat ..... ifletilmimi.... -~ 

Ba ~-·· aw• -r 11 ı '. ..... • tJt • ..._ ._. ...... • ıa•2et ••taı11 •+1S1S ...... r- 5 M --- ,. ___ ..._... al 
da hüyük bir fatma IDaıpeaıiı t.ılıli ,...... .., u.aı~ •paruu-aaı ,, __ it - 1 1 

le 'Ye ~den dağ yollannı tırmanırken, ltalyan aalrerlm, geçit- • • • letmek'te olan idare, hadduatmda K NCI MEVKi 
IJleuzi almıı olan malıtelil Habq makineli tüfeklerinin atqi· mm edılıyor. ehemmfyetafz gibi görilnen bir nokta.. 

~ lıalmlflardı. Bununla beraber ltal;yanlar Ja yrılıarla görül· .... ---...... -..----.: YJ vaktinde dtııüntip bir çare bulma • löprüden ~·oha kn•ar her 
ll6i matejilr mevkileri tutarak ileri hareketini lıolay/aıhrJılar HABERiN POLiS HAFiYESi dıfı, dert kendini gösterdikten sonra iskAle İÇİD mütebtrdir. 

'- ( Yamı 2 inci •tq/fada) j bile ba ~reyi bulmakta sürat giister _ V .. ~ x 9 mecllif ı~ halkm m1th1m bir kısmı _ arak Cilt 
0stenceden gelen göçmenler' : ~ aerindnl •d•la kedere~"· 16 R.'ı" 
~'ti< DEMIRYOLLARI ARDIYELERINI Yahut (De"""" 4 ncildeJ -=--İİİİİİİııiii----====~--=-- ;;;;;;;;;.......!J 

PARAsız vEREMEz MiYDi ? D e k s t e r 

l'o 
~CIJ'unıza ayak bcuar bcu maz Kızılay ın himayeaiyle kar· 

tılaıan ~menler ncalr ,orba i,erlren ..• 
~ (Ymıa2ncüle) 

' Yine meydana çıktı. Ve bay· 
dutlar tarafından kaçırılan mil· 

yonlar deierindeld 

Prens Abdullahın 
hazinesi 

ni meydana çıkardı. Pek yakın· 
ela ba pek heyecanlı re.imli ıi· 
nema romanına baılıyacajız. 

ismet inönü 
hareket etti 

iki fabrikanın temel 
atma törenini 

yapacak 
(Y auı 3 iinciiııle) 

Boxaatla cenubunda ıaltı kınla ralr tlenü: ütiintle lcalan ÇanalıJuıie 
vapuru (Y azuı 4 iinciicle)j 

Türkiye - Sovyet 
Rusya birliği 

!=il! ID~~- gaz_!!t!S!.. b_aş 
yazısında diyor ki : 
-. -~~_, -

Bu dOnya sulhDne, Milletler Cemiyetinin 
yarı istekli gayretinden ziyade lşeyarıyacsk 

Türk - Sovyet dostluk muahede - biriblrlle Uç defa harbetti. Tam bir 
ilinin on yıl daha uaztılması ve ild asır, bu iki memleketin menfaatleri • 
memleket ulualan arasında çok aa. nln ~rpı§m881, Balkanlan öyle bir 
mimi telgraflar taati edilmesi dtln • barut hazinesi haline koydu kf, A 
ya siyasal çevenlerinde ve sulhle 11 - payı herhangi Jlhzada uçurabilir:--
gill dfinya efkln umumiyesinde derin Stali R 
intibalar bırakmıştır n uayanm dahiU Yeeaittni t. 

Bu cimleden ola~ Jngilterenin ~e~mül ve inJdp.f ettirmek f Pil aaDi 
en raibet sören sazetelerinde "San • ıstiyor. Kamil Atatürldln, yul .. 
dey Ekspres,, bqmakalesinde şunları serbest bir Türkiye vfleude ptirmek 
yazıyor: i§inl tamamlamak here aU. llaU. 
-ı'Urldye ve Sovyet Rusya 1931 dost yaa nr. Bu iki tdare aclaımnm eJet. 

Juk nnaahedt8hd on sene daha uzattı. vermesi dünya sulhiine, milletler ee. 
1ar miyetinin yan lltek1i pJntiÇ-



.. s HABER - J\liıam postası ~ 27 SONTEŞRIN - ı1935 ~ 

Habeşlerin cenup cephesinde lngiliz mlllT müd~faa komitası~ 
2 

:s 

ilerledikleri teeyyiit ediyor Birdenbire toplan 
ltalya ile aralaıında gerğinlik 

Süµıso: _ ...... ___ _ 
Bulgaristan da 
değişik ilkler 

Son günlerin ehe.amtiyetli vakala • 
nndan ~i de hiç ş\iJ>hf.Siı jıulgatis
tan da şahit olduğumuz değişiklikler • 
dir. Komşulanmızda bir ild seneden. 
beri SJk sık gör-düğijmüz kabine buh.. 
ı-anlarıJlda bazı jktisadi , .e siyasal se
bepler büyük rol oynamışlardır. 

Bulgar ulusu senelerdenbe.ri de • 
Yam eden iktisadi buhrandan çok nıü.. 
teessir olmuştur. Son aylar tütün fi
yatlaruun daha yüksek fiyatlarla ve 
~aha kolaylıkla satılmı.ş olması duru. 
mu biraz olsun iyileştirdiği inkar e. 
dilemez. Fakat buhran .senelerinin 
doğurduğu f enalıklann düzeltil eme -
miş olduğu da muhakkaktır. 

BUtçede senelerdenbcri masraf ve 
ıgelirde beraberlik temin edilememiş, 
memurlann bir kaç .aylık maaşları te. 
dahülde almıştır. 

Bulgar ekonomisinin iki esaslı rük.. 
nü olan buğday :ve ıtütünün bir çok .se-
1\der düşük ~iyatlarla satılmış olması 
köylil1erin yükünü ağırlaştırmıştır. 

Mütemadi )qlbine ve siyasal buhra,n • 
larla 9ermayenin tedavülü ya,·aşla • 
mrş bundan da para piyasası mütees
sir olmuş,· yüzde kırk • elli gibi l.alı:.. 
Jer tabii bir hal almıştır. 

G~eıı .s~ne eski :boı:çlar,da ve faiz -
lerde btiyük laltzilat esasını 1ca:bul e~ 
den bir kanun da dorumu ancak kıs. 
ll'len dtiıeltebilmiştir • 

.. '* . • 
Bulgarbtanm iç durumunu ağır -

)aştıran diğer bir selMµ> de f ırkn mü _ 
cadeleleridir. Nüfın;u ancak altı mil • 
yona yakla~ ~uwnri&tan(la e,,vvel -
ce on, on beş fırkanın mevcudiyeti 
bu mücadeleni" ne ~dar şedit ol _ 
duğunu göstermektedir. Bu durıım.ua 
bir gün dahiJi bir mücadele.}i bile 
doğurabileceğini nnlıyan kral ve bazı 
askeri şnhsiye_tler iki sene ev.\·el kuv. 
ntli bir hükQmet kurmuşlar ve bütün 
(ırk:\ları dağıtmışlaı;dlJ'. ~akatıevvelfı 
Goı·giycf, sonra General Zletefin baş
knnhk ettiği tm !l\üknmetle.r bir çok' 
güçlüklere rastlamışlardcr. Bunlar a..; 

rasmda dağılmış gibi görünen fakat 
h;ıkikaete rtqkilatlarmı muhafaza e -
den siynsal fırkaların için için deyam 
eden propagandası başta gelmektedir. 
Bulgar ulusunun münakaşaya, söz 
hürriyetipe bağlılığı, askerler ara.sın
daki krallık ve cumhuriyet lehine ce
reyanlar kuvvetli ıhükQmet taraftarla. 

Bir habere gö~e Ual-Ual şehri 
de Habeşlere geçti 

Doğu Af.rıika yeni batkumaQda• 
nı Mar•l Badodio bu.gün öjle 
vakti Asm•ray:a v.._r~ıt olacakür. 
Badoglio ufak bir resmi kabulden 
sonra der)ıal kumandayı ele ala· 
ca:ktır. Eski bqkumandan Mare
!•l dö Bono da dün Aımaradan 
Mauuaya hareket etmittir. Yakın
da oradan ltalyaya gitmek için ge
miye binecektir. 

Habe.t kaynaklarından gelen 
haberler, bu ce,ı>hede Habeı çe\e
lerinin mühim muvaffakiyetler ka
zandı~ını, ltalyanlara çok •rar 

talyan otomobili ve birçok harp 
levazınıah ele g~ir.m.iılerdir. 

İtalyan me,11baların• bakdıraa, 
İtalyan kuvvetleri fazla yağmur -
d,,an dolayı bu cephede ilerliye -
memektedirler. 

ltalyan Somalisine girmek ve 
hali hazırda batı istikametinde 
lug - F af an ırmağı boyµnca ilep 
lemekte bulunan General Grazia-
ni'nin kıtalarını ..çevirmek makaa
diyle Rat D.estamn Ouebbe,. Che· 
beli' de yapmıf olduğu mukabil ta
arru~u tardetın\§lerdir. 

,yerdiğini bildirmektedir. 

ltalran kaynakları ise bu ha- Cephe gerisj 
berleri tekzip etmekte, ltalyan kol 
larınm aralarında muhabere irti 
hatlarım temin için çahtmakta ol -
duklarını, bundan dolayı ilerle -
medilflerini iddia etmektedirler. 

.Gene bir lt.aly:an ~Y.najı11~ 
çıkan bir habere göre, Dolonun 30 
kilometre kadar imal~de b~u 
nan V.aladdai' den hareket ederek 
ye ,gUndüıleri ağasl~rda sakla 
narak iki gecede yetmi,J be' kilo
metre yürüyen İtalyan Jtolu, f tal
Y.Ml i<).rdusunqn sol cenahını tehdit 
den ~aı SeyyUAJ.~n ~VN.et\eı-We 

22 sabahı Jafakla hücum etmi, ve 
bu Jcuvvetleri (lağıtmıpır. 

Habe.1ler m\}hp,rebe meydapın· 
da yliz ~a~ar ~lü P.vakarak ~il
miılerdir. h~Y.anl"'rda!l ise ancak 
dört kiti ölmüt, AJ9 kifi yuaı..n · 
Al•f, cl§rt lQıi kay.~ll! ve ~J 
k~ }';M~w,._<ılw. -~~ 

yareleri bomba atmak ve dütman 
kuvvetlerini mitralyöz atqine.wt 
mak ..suretiyle bu muharebeye faal 
bir surette i~tirak etmiılerdir. 

20.000 .\cişiden jbaret olaQ. Des
ta ordus~un bu öncü kuvveti b).n 
b~ y~z ~İ§İ ~adar~ı. 

Bu haby ık,aydi ·htiyatlo. telak
ki edilmelidir. 

lmparatc-r cepheye gidiyor 

Adisababa, 26 (A.A.) - Üni
versal Press, ~ecatinin bu hafta i· 
~inde kuzey cephesine gitmek ve 
(harekatı idare etmek niyetinde ol· 
duğunu bildirmektedir . .Necaıinin 
'1ola .çıkmıı olan diğer .k.\ıvYetleri
;YOla ~rknıu olan diğer kuvvetlerin 
!Je~ıini bek~ekte olduğu aöy 
i~edir. Adisababadaki ıi -
J.Mal ve sUel ,sevenler, bü_yük mu .. 
ha.reh<!"nİn ilk kAlluna doğru vukua 
ıeleceği mütaleasındadırlar. im · 
pa_ratorun mukabil taarruza geç -
mek ~İn adeden büyük bir 'Üstün .. 
lük temin etmek arzusunda oldu, 
ğu .söylenmektedir. Bazı Habeş 

şefleri, ltalyanları yenmek için 
250.000 kiti fei'la e~ ha~ır bu· 
lumuektadırlar. 

Ka~anlar yokmuf '- .. 
ıRoma: Zl (A.1\.) - St~ani a;Ht.nsı 

Wl~iriy~: 
Bazı ajanların İtalyan askerlerin -

den bir takımının Mısıra kaçtıklarına 
~e M\aliş\n:\(t ~lyruı ~~la.rJna 
lcaJ:§• isyan etmiş o\d~laı;ına "·e l -
talyanlann yerli ahaliye karşı ı;1id • 
~etli muamelderde bulunduklarına 
dair olan INlberlerin asıl ve esası yok
tur. 

Berlinden gelen son bir haber- l"lyan kadınl•rı Mtln yUzUklerl 
de İtalyanların bugün bütün cep- hUkO'"ew verı.,orlar 
helerinden birden l\ıücuma g~e- B" k 't l '·ad .. . . . ır aç 11 a yan il ını zecrı 

ceklerıni bıldırmekteclir. ı- .ı.L:_ı_ k ıl --'· ·· d ea~re artı y;ap a~ mu~ e 

fazlalaşırsa ... 
!~iliz; milli müdafaa komitesi kinrharbiye reisi .de bu toı>lant 

birdenbire bir toplantı yapmıtlJ.r. hazır bulu.mnuttur,. 
Bir çok fbakanlar hilbuaa Harp 
Bakanı, d~ itleri bakam ve ~l • Sanıldıiloa göre, komite, 
Jetler cemiyeti iıleri bakanile ami· ~la ~1'110 :ıkonulmaaile Jnıil' 
rallrk birioci lordu zevri tedbirler ltalyan gerginliği arttığı takdi 
meaeleaile Akdeniz meaeleainiut· alma.cak tedbirleri de ko~ 
kik etmiştir. Hava kuvvetleri ter • tur. 

ıtaıvan 
Doktorlar~ da 

seferber 

...... dd -~.-............ --~ ....... 
bakmak ijze.r.e ltalyan .. eY erine 
gittikleri zaman ı:bu e.vlerin ;yatak 
odalarındtL dtşardan satın alınmı,J 
pud.ra, aabun boya :ve tuvalet bu • 
lwlarsa, ev sahiplerinin yüzl~rine, 
"Bwıun ltalya m~leketi ve aş· 
kerlqi · ç.in }>ir h,iyanet olduğunu,, 
hayk.r.roak yazijeleridir. 

- Man~este,r Gardiyan -

Bir lnglllz gazetesloet gire 
.zeçr.I i4M\blr .. r 

Sandey Ekşprıes ga,ıetesi Jtal)'.ilya 
kar~ y~ılan ı~i tedblrler işini ,§!>Y 
le nljit~ea diyor: 

l-JJ\,BER - Dün gelen g~~e~ 
ler Türk ıl(ızılay müessesesı~ 
gösterd~i müzaheretten $o1'·ıet· 
vinç ve hassasiyet içindeyd• . 
Kı:zılay, elinden geleni yaj>~ 
Ancak gönijl istedi ki ç'*tş ~I 
\>e.klecliğimiz Y»rtd~ılarımı~~ •• ~ 
zaıwuı g~ek ~anır.etinde ~i' 
.d~\l Sir~eçi .muhitinde, Şa~ 

rının mevkiinl sarsmıştır. Nihayet s ı · h • 
bun(lan evvel kabine ba~anı olan W.o· oma 1 cep esı 
şefin hir çok §!'.~-· ıihUcumla_ra ma- Roma ımüateına, ıber taraftan 

leye ıyar:dmı .için alilik }'iÜzüıkleri 
ni çıkarıp MUMOli.niy.e .göndermiş 
lerdir. 

"ıl.talya ~ .tedbir!~ gn:ak .. 
lnrla ~e JllgiliZ .a:Jey,htarı nü.nul~
le karşılıyor. 

~dif~.ı:l~i .kYmP.anyasınn.ı 'J 
,ı;o~it haı:eketlyjyle 1k•'~ 
~· Bu ik~Y4'-J'.f. ş,it ~~ 
Nl>J4ere bir yar~ Qı,\İ~ 
~ "Kuway:, .,:n ayda ~ ~ 
t'M•Mİ ~ur. ıl1.v yji~ lir~ 
ı~ ~AM1wımıza d.ıı. J1 
-~fq.t,k, ~ininde ,_udtP 

ruz kalması, '\-a.detijğı ~y~en yap ~ 
maması bilhassa yl'ni t~q'kilfı.b esasiye #e~en ba.~-:ler ll;>u ce~de ffab~-
ı.-anun:unu hazırlamaması da son lerın muhım muvaff akıy,etler ıl_<a
bühranı dofurmuştur. zanmakta devam et~lerini bildir

••• 
Bulprlstan dış siyasa yüzünden de 

bir çok ce.ı;eyanlar arasındadır. Bazı 
politikacılar YugoslaYyaya, hatta kıs.. 
men olsun ~lkan anlaşmasına tevec. 
cUh etmektedirler. Bazıları da infirat 
siyasası taraftarıdır. 

Milletler cemiyeti ve teP,tsil ettiği 
kollektff emniyetidealinin Bulgar po. 
Jitikacılan üzerinde tesir yaptığı da 
şüphesizdir. Ay;km v.e ~ddete dayana. 
bilecek bir dış siyasa.um eskisi gibi ko 
lay olamıyac.ağı aşikardır. 

• * • 
Şi?.det n infirat siya..;;a..,ının aleyh. 

tan olan (Köse ,·anof'u.n) iktidar mev. 
kiine gelmesi i~de n dışta emniyet 
Yerµtek1 !ikrine istinat etmektedir. 
Yeni Bulgar ka~inesinin en büyük işi 
Bulgaıistanda galey~nda bulunan fi. 
kirleri yatıştırmak, söz hürriyetini ia
de edecek normal şeraitin kısmen a'·
tietini temin etmektir. 

Yunanistanda on senedenbcri ~e
vam eden dahili karışıklıkların yntı
IJr gibi göründüğü bu sırada Bulga _ 
Jlfatanda mutedil bir hükOmetin iş ıba. 
llD& gelmesi manidardır. Ye bizce Bal 
Iİlllllart1I hgiln cltlnyaam hl~ hfr ta -
atmda glrlJmfyen Mfl§I kuvvetlen • 
dlncek mahiyettedir. 

Bali N. JIE'l'O 

mektedir. 
Londr•Y• •öre, ~ ilwar 

meti, ltalyanların Ogadene çe~il
diklerini söylemektedir. İtalyan ~ 
'farın Guereogubi ve Gorahai'yi 
tahliye ettikleri Ye Ual l)-.1'.f. doğ
ru &ekildikleri aöylel\IJlektedir. A• 
disababada ıanıldığma göre, bir 
kaç gün sonra cenup cephesinde 
bü~ bir ~ubarebe ~kubulacak· 
tır. Asker dolu büyük kamyon 
kolları Harrar~ ıbjr ~k ıİtalJ,a -
nın kalmadığı IÖylenen Guereogu
biye hareket etmiılerdir. 

M~fih, ija~ k.uvvetle,rj • 
nin cenuba doğru oJa~ he.reketle -
ri son günlerde mühim bir tekilde 
'eniılemektedir. 

Be1 İtalyan y~ğı bu,Y.n }Jarrar 
ilinin ~zı köyleri üı,erw ~omba 
atınıtlardır. 

Mııırlı 125 Habe,, memleketle
ıri uğrunda harp etmek üzere Dire
dua"ya gelmiılerdir. 

Londradaki Deyli Meyi gazet~ 
sinin Adisababa aytarma göre iae 
Ha~ler tiddetli bir m~ebe • 
den aonra Ual - Ual 9ebrini de ge
ri almıtlardır. Ayni harpte 54 İ• 

1 

Altm yüzükler yerine Ü$tlerine 
"Yurdum için1,, yazdı çelik yüzük 
ler kuHanilacaktu. 

Roma hükfımet çevenlerinde 
aöylendiğine göre eğer ltalyanm 
10 milyon evli kadını altın yüzük 
lerini ~ gönder~ olur 
lana af&iı yukarı 15 milyon in· 
giliz lir..W.C altm elde .edilecektir. 
Bunlar eritilerek para ya,Pılacak • 
tır. 

Son dakika: 

1'ıl'.~1er, Sengotar ~nelinden her 
zamankinin iki ~li riU_cler~e J~ly;a.. 
yn gidiyor. Süveyş kanalU\clao ıEıitre. 
ye p.etrol ııe.çiyor. Musolini :Macaris -
tanla ye\\İ !bir ticar..~t m~v~esi ak,. 
tecijy:or. 
~~ln ta:l;t;aY§. SOJ\ dald~ 

ihracatı ~~tle bir t.epm c~ 
yor: Jt84 )t~ev:v~~ '~\Mit 
ya gön(ierpıe~di. ~seJI _,. ;.çJH,e ı92 
ton .,gönde.reli. ~r j.lı,ı:aqltı 3 ı&oNt• 
30:> toua ç.Jktı. ~r ıbalitası f ioJl -
dan 67 ıtona, deaair ~tlSI J'1700 ~ 
dan 83000 1oaa ~tır. ,6.1~ 
da Jtalyaya ~a;ptığı ihracat artıyor. 

Napolyonun İngiliz mal)Jlrın.a ablo. 

l>jl~ji fi.ip,besizdir. . tJ 
~erden~ ~..,_, JI 

hrJ.i 1"iilk N!o•a,ı cireo ~ ~ 
~ y9flar.ı, ~ek~ tWa fi"" 
~ ~ ,pzMJm, bü)'iiiı ,~ 
~gj.fMioı~aıma at...~ 
tJiW W1 _,ijeueıeden ( 106) 

kadar büyjik 'bir kira a1~ 
e 

Habe$1erın resmi 
ıka suretile boykot etmek sistemi ken. •· ....... .---· ı 
disinf n mahvına sebep oldu. Zecrt ted. 
birler oyununda da Milfetler cemiyeti 
Vated08Alllu bulacaktır. 

- Sande11 Ebprdd.eıt -

tebllQi 
~d~baba: 'n ~.A.A.) - Hükumeı, 

tebliğ diyor: 

"lta.lyanlar, ()ıaden .cephesinde ~m d c 
bir hezimet ~alindedirle.r. Gorallaide1.1 Loy orc 
bildirll~ae göre, Ua:Jyanların döıt 
tank u iki mit:raıy9zım iha..Uı ~uı Liberal partisine 
ıJ<amy,9P. b~betmiş oldukları A.uie ge~tl 
sar~ 80llUCUDda Somalilem f. 
~lyaalar ~riffıll bir J.alde ,geri çe ,. Loodra: 27 (A. A.) - .. 
!l;lmifler ve bir çok ölü bırak~lar. ıenedenberi müstakil Liberal 91a8 
dır. B. l.oyd George, ~ yeni~ ,..... 

Pıuıik, Gorahai ve Guerlogoubi gar- mi J..iberal parti.ai.ne gİrDl~ir. j. 
nizonlarıaa ıAla sirayet etmiş n bul!!!!!!!!!!~!!!!Jl!!.!!~~~~~-~!l!l!lll!!'I - I' 
garnizonlar yerlerini bırakarak o~ tekrar l§cal etmek ~il tertibat aı...:k ... -66 ' 
- Oual ye 'Wf-1'.d~ sığınmış olup bu • taciır~r. - O~t ,.. '61111 ~~ 
ıralardan sıkmakdan imtina etmekte ~ Şu bale ~öre Jtalyanlar, Op.4ep ,cep ~ HJglw.r. ll•tı lu# ,,,..,..~ 
dlrler. ~esindeki 55 gijnUik mücadeleleriai•f Wr iJci ~k ~k•llim diıe utlfllt dlf' / 

HabeJler, G<>rahai ve Guerlogohbiyi semereSini kaybetmişlerdir. -Amerikan uri!JI 
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~-~~__; ismet inönü 
hareket etti lstanbuDu 

sevenDeır 
cemiyeti 

kurma Dayız 
E.akiden bir "1 atanbul Muhib • 

lcri cemiyeti,, var.dı. Allah rahmet 
eylesin ihtihlcı Ziya, bunan reiai7 
eli. Her nerede yıkılmap mübey .. 

ra yahut ibakım.rz kalmq bir abide 
!uymetli bina yahut lbaltAılanan a
ğaç göriilee, propagandaya girİti· 
lir, hatta, poli.e Te belediyeye o 
cemiyet namına ·bir de tezkere yol 
lanrr, felik«in önüne geçmeğe ça. 
lıplırdı. 

Mütekait, dul ve yetimlerin 
üç aylık maaşları 

Pazartesi günü Enılak 
bankasınca verilnıiye başlanıyor 

iki fabrikanın teme 
atma törenini 

yapacak 
Ankara, 26 - Başbakan ismet ln 

nU, yanında ekonomi bakanı Cel 
Bayar oldoğo halde bu akşam lzmi 
doğru hareket etmişle.rdir. Başbak 
lzmitte yann (bugün) inşaatı bf tm 
üzere olan kağıt fabrikasını gezec 
öğleden sonra Ertuğrul yat-He n M 
danya yoluyla Borsaya hareket ede 
cektir. 

Merhumun vefatmdan eonra, 
bu it kaldı. Gerçe Türle tarihi tet· 
kik cemiyeti var amma, o, daha 
ziyade nazari ıbir faaliyet gösteri· 
Yoır. 

Her kaaaıbada 'bir "kendi §ehri
ni sevenler cemiyeti,, !kurulsa, çok 
i~li bir ıey olur. Bunlar, bele· 
diyelere büyük yardımlarda bulu· 
Qur)v. Meseli, daha geçen gün 
~·tı1r· "l Al" P .. · ·· n wı.:>g u ı ata camımın ıu-
tunıan mezar ta§ı yapılmak üze· 
i'; çalmıyor!,, diye İ§İttik. Her gün 

11_-~ g~~ eserimizin mahvol· 
, ~ a-oruyoruz. 

Mütekait, yetim Te dullarla malıll 
gazilerin maa~ları "Emli.k ve Eytan1 
banwr,, tarafmdan pazartesi günü 
verilmeğe baolanacaktır. 

Banka şimdiye kadar ki tecrübele. 
ri ve geçen defa tatbik edilen turnike 
sisteminin nrdiği iyi neticeleri göz:ö
nünde tutarak ba defa üç aylıkların 
süratle ..-erilmeai için tertibat alın • 
mıştır. 

Maaşlarbudefa malmüdürlüklerin • 
den maaş cüzdanlarmm geliş srrasile 

Doğu Anadolu
da kalkınma 

üçtloctl umumi 
mttfettlş Tahsin 
Uzer diyor ki: 

verilecektir. Yalnız MalOl gatllerin 
vaziyetleri gözönüne alrnnrak diğerle 
rinin maaşlan verilmeden ev\•el ilk 
iki güniln onlara tah.~isi takarrür et • 
miştir. 

Pazartesi '\'e salı günleri Malul ga. 
zilerin maaşları verilecektir. Çar~'lm
ba günü mütekaitlerle dul ve yetimle
rin maaşlarının verilmesine başlana • 
caktrr. 

Malmüdürlükleri, bankanın müte -
kait, yetim dul maaşlarını gününde 

Şehirde 
buğday 
stoku 

Geçen seneye 
nazaren azdır 

Ne yapa.biliyoruz? Ne yapabili- üçüncü umumi mtifettit Tahsin U. Hllktlmet fiyatların 
tit? Ferden hiç! Olsa o!Ga, gaze - zer dün Ankaradan tehrimize gelmiş- ilk I l i R IÜ 
'-.! iP tir. Umumt mufettic mıntakasında ya. y se mes o un yor 
..... llG ·11ır ikÖ!eıİne bir yazı yazı · )/ 
.....__ O d k . "h f pılacak kalkınma hareketlerini ~ylt Ticaret Borsasının son çıkardığı sta 

"'
'""'qız,.. a vara ı mı ri ve a... 1 tmak d 

an a ta ır: tistik Istanbulda buğday ve dolayısile okur kim .dinler •• 
Oçöncü genel espekterlfk teşkil!t ekmek i~inin henüz tamamile düzel -

tLı.~~t, cemiyet t~ili vaziyeti projesi Dahiliye encümeninden çık. memi' olduğunu göstermektedir. Rat
L!'!lirecektir. Hem müştereken mıştır '\"e bugün bütçe encümeninde · tA'bu ayın üçüncü haftasında ikinci 
~ete seçmdc, hem de müessir dir. Bu proje on bet gün sonra Ka - haftaya nazaran stok Yaziyetinin bir 
--...- İmklnı doğacaktır. mutaya verilecek ve kanuniyet kes • az daha bozulmuş olduğu görülmek. 

bedecektf.r. tedf r. 
(VA·rtO) Kadroda muhtelif bakanlıklara ait Borsa statistiğine göre geçen haf -

~---·--- birer müşavir vardrr. Dahiliye müşa- tanın son gününde lstanbuldaki buğ-
b em le kette . uı IM!l'UIU9G•h ... .ı .... ~ ....... ,.r. »frln. clcı.;,- -~ Qı;_•u tl\ndu. Hal.,uki hun -
'YI dkanunun sonunda bUtiin kanan! Ta- dan bir hafta evvelki stok 8676 ton~. 

"t6uı Q Ü zlyetler, kadro teşekkülleri tamamen geçen yıln ayni hafta stoku ise 18232 
.,,. n n toprak bitmi, o1acaktır. tondu. Şu vaziyete göre şimdiki stok 

\'eziyeti islah Demiryolunun Erzurumdan başh· geçen yıl stokunun yarısından da çok 
edilecek • yarak iler1eme.si, Başbakanın kat'i c. aşağıdır. Geçen ağustosun birinden 

~~· nin bu yıJkı büyük kongre _ mir1erilc takarrilr etmiş bir iştir. Er. sonteşrinin 17 sine kadar lstanbuldan 
' • IUdıfı yeni ve mühim kararla • zorum - Kaı-s şimendif erinin, Erzu . 3S216 ton buğday ihraç edildiği halde 
t .... batında 'l,'ürkiyedc toprak işi mev. rum şimendiferine ait in~t ma1ze • bu yıl bütün bu ilç buçuk aylık devre 
"'

11 
- dil mesinin nakline elverişli bir hale ge. ıarfmda. on beş tonluk bir buğday U Hı_ •• ..,şünülmüş ve bunun için par 

'd"'Q1f(Ule (nizamnamesir.e) bir tirilme.si tamamen temin olunmuştur. ihracatı yapılabilmiştir. 
4t k 1 Ô tık baharda Erzurum da ilk kazma Diğer taraftan, lstanbula bir haf-ı-, ts~ -OkJl muştu. ı:~cndiğimize gö. rnrulacaktır. 

~tu;ın hakanlığt (ziraat vekaleti) ta evvel 4582 ton buğday geldiği hal • 'i htr fhtiyacı'1 şiddetle hissedil· Erzurumdan şimendiferin ilerle • de bu hafta 3132 ton buğday gelmiş. 
t~e~dea doğan bu katar üzerine ha- mesi emniyet Ye asayiş ile alAkalı bir tir. Halbuki geçen senenin nyni haf . 
'ktı1!'Çnıf~ ve bu sok mühim işin ekonomi hareketi demektir. Erzurum tasında 6876 ton huğda?· gelmişti. 
'-t: YllllSı f9n çalışmağa başlamış~ şimendiferile doğunun bir ihraç iske- Görülüyor ki vaziyet geçen yılla 

b lesi o1an Trabzon limanına büyük bil kabili kıyas olmryacak kadar aleyhte • 
.... ~tektimJr; halkının )'Üzde yetmi önem verilecektir. dir. Buna rağmen hükumet Ziraat ban 
~Zla8mı Y.öylü YC Siftçi teşkil l dl -<>- kasının elindeki büyük Stoka dayana.. 
~tr. Bu büyük varlığın bir yı] Be e ye kunturatsız rak her ttirlü tedbiri almış olduğun. 
\~elde ettiği gelirip temelleri kiracıları araatırıyor dan bu şerait jçinde dahi buğday fi. 

!'ak tarlası bugünün ekonomi ~ :ratıan hergün biraz dü§Ürülmektedir. 
'l' t uygun bir şekilde değildir. Dünden itibaren belediye memurları ---<>--

~ hakanıığı topraklarımızın bu- kontrat yokıamalan~a başıamıştır.M~ Kadıaskerler mezar-
' ılı~ ~·tı · · bf · 1. · d murJara gideceklerı semtlerde nlerın 
" h.a- au esımn r mıs ını a- 1 .. t b" ·ı lı;x,ı kaldırılıyo ,._.i..~~dirıneg~e .. •t . 1"'tt sıra arını gos eren ırer 1iste nrı - K r 
ıı.. _,, al musaı ve o ıusY"' e . . 
gtl\ı-. d~funu tesbit etmekle beraber mıştır. Fatihte çarşamba caddesi üzerin _ 
>ı. J vy}e llfaklanmış n ekseriya -o-- de yeni açılan yola tesadüf eden me . 

~ranıaz şekilde parçalanmış.. Belediye ekonomi zarlıfln başka bir rere ka1dın1ması 
l~d~n hiçbir istifade temin dlrektörU Ankarada kararıaşmı~trr. 

~ '"- tktedır. -o-
~~-UttL.ltıl için memleketimizin geniş Belediye ekonomi direktörü Asım l"tlmaf Jlf mler 
""d '4'll er1 in Süreyya, Ankarada bulunan Muhiddin Y 
' ' tuillt çeşitli olduğu gözö - Ustündağın çafırması üzerine Anka· eostltilSÜ 
'- ~ )a arak yurdu tnbit ve eko. 
ı.~!tı "'-ttl'çalara ayırmak ve her par~ ı·a)ll gitmiştir. Asım Süreyya Ankara- Hukuk fakültesine bağlı "lkUsadi 
'i~ ta Yetine göre köylülere veri _ da buğday mese1eslnf tetkik eden ko., ve İçtimai İlimler Enstitüsü,, Hkka _ 
"l Jh• ... ı. "k misyona lstanbühm ekmek -.-aziyeti nunun ikisın" de ted'°'""ta başlı k ~~~~ .,.;,... mı tarını belirtmek ve •..,.. yaca · -

~u- b etrafında i7.ahat nrecektir. tır Ka-+ d" b 1 c:tır lıQ ti_ 4
" unun taksimini yapmak • Jlt• un aş nmı:.- • 

llıı ~erfnde çalışmaktadır • 
•tad 

verebilmesi için maaş ciizdanlannın 

tasdikine bir gün evvelden başlıyacak
tır. Fakat ayın birinci günü pazar ol. 
duğondan malmüdürlü.klerl comart~si 
günü cüzdanları tasdik edecektir. E • 
sasen üç aylık maaşlarını bankadan 

Oradaperşembe günü sabahı Kam 
garn Ctarnnmış iplik) fabrikasının t 
mel atma merasimini yapacak, son 
Gemliğe uğnyarak orada da sun'f i 
pek fabrikasının temel atma töreni 
yapacaktır. 

alanlara bu cJefa yeni cüzdanlar nril- -------------....... 
miştir. Türk antirasiti 

lstanbulda üç aylık maaş alanların 
beşte dördü maaşlarını bankaya kır. Fiyatlar tesblt edilin 
dırarak oradan almaktadırlar. 

Ekmek fiyatları 
13,5 kuruşa satıla 

bilir 
Zıraat vekaleti 
müsteşarı Atıf 
izahat verdi · 

Ziraat vekaleti müsteşarı Atıf dün 
şehrimize gelmiştir. lstanbuldaki ek -
mek vaziyeti etrafında demiştir ki: 

- Istanbulda son günlerde ekme • 
ğin 14 lnıruşa çıkarılması, buğday 
piyasasının nazarı itibare alınmadığı. 
nı göstermektedir. Ziraat vekaletinin 
yaptığı tetkikler, şimdiki buğday ff • 
yatlarile ekmeğin 13,5 kuruşa sahla • 
bileceği sonucunu '·ermfştir. 

Buğday fiyatlarının şu son hafta 
içindeki durumu çok normaldir. Bu 
fiyatlar hem çiftçinin, hem de müsteh 
lfJdn hukok.'OYe menfaatler.im: uygun. 

clye kadar nasıl 
satılacak 

Ekonomi bakanlığı Zonguldak 
Türk antrasiti namile imal edile 
Sömikoka lstanbulda depoda vasıta iL 
zerinde teslim şartile tonuna 24,5 lira 
fiyat koymuştar. Bu fiyat muvakka 
tir. ileride kat•t fiyat konduğu zaman 
f1yat daha. ucuz olursa bunurn alıcıla.. 
ra iade.siıti temin f çin her alıcıya bir 
makbuz nrilecektir. 

Yapılan tetkikler neticesinde Türk 
antrasitinin kuvvei mürmiye itibarile 
tsta.nbul Gazhane kokuna nazaran yüz 
de 14, Alman kokuna nazaran onda 
iki yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Tiirk antrasiti 936 senesinin ikincL 
teşrin birine kadar şu fiyat1ar1n satı. 
lacaktrr: 

Zonguldakda fabrikada teslim fi • 
yatı 16 lira 80 kuruş. Zonguldak B. o. 
F. fiyat1 18 lira 10 kuruş, Istanbulda 
depoda vasıta üzerinde teslim fiyatı 
21 lira. Bu fiyatlar da satıcıya ait o • 
Jıın muamele vergisi dahildir. 

dur. Binaenaleyh şimdiki buğday fi • ----- --------
yatlarının daha !azla yükseltilmesine 
meydan verilmiyecektir. Bir İtalyan 

askeri Yurdda umumi mahsul noksan ot. 
duğa için buğday fiyat1annın daima 
yükselmeye mütemayil bulunduğu 
hakkında. ortaya atııan iddialar yer. Toprağımıza 
siz ve esas.sızdır. Ziraat Bankası si • S I ğ I n d 1 
lolannda memleketin bütün ihtiyacını tzmirden bildirildiğine göre, BocL 
karşılayacak kada,r kfıfi miktarda buğ rum sahillerine bir İtalyan deniz as
day ,·ardır. Banka istediği miktarda keri sığınmıştır. lzmire getirilen :LC\. 

buğday çıkarabilir. Binaenaleyh buğ~ ker, Habeş harbine gitmemek için ka~ 
day fiyatlarını istenilen hadde tuta • tığını söylemiş ve Habeşlerin tuttuk _ 
caktır. lan İtalyan askerlerine çok eziyet 

Yapılan esaslı tetkikler. birinci verdiğini anlatmıştır. 
nevi ekmeğin İstanbul<L'l buğday fi- Istanköy adasında da bir Rum 
yatlarına uyarak daha ucuza yedirile- İtalyan taz)iki dolayısilc bize sığın • 
bileceğini göstermiştir. ~ 

mıştır. ı 
Son söz, memlekette bir buğday - ------------

buhranı yoktur ve oıamaz. çunkü ban Vlyecek maddelerl-
kanın elinde 300 milyon kilodan fazla nln kontrolu 
buğday Yardır. 

---<>-- Dükkanlarda satılan yiyecek mad • 
Gayrı mubadlllerln cleıerının yeniden kontroı ediımesi hat 

kında dün belediye şube müdürlük • 
A nkaradak i heyeti Jcrine bir yayım gönderilmi~tir. Buse. 

GayrimübadiJlere para tevzii için fer muhtelif maddelerden ikişer nü.mu. 
Finans bakanlığı nezdinde tccebbüsler ne alınacak. tutulacak zabıtlarla kını • 
de bulunmak üzere seçilmiş ~lan gay- yahaneye gönderilecektir. 
rimübadiller heyeti Ankaraya gitmiş. . -o--

ti. Üniversitede lnkılAp 
~unların ~r~uda sayla\' İsmail dersleri 

Muştak, cemıyetın genel sekreteri Se.. 
hap da bulunmaktadır. Şimdi Anka
rada bulunan heyet, Diyarıbekire de
miryo1u açılmasının törenine gitmiş 
olan Pinans hakanını beklemektedir. 
ler. 

Universitede 'C\"Velki akşam bu se • 
nenin ilk inkılap dersini veren c.n. 
Partisi Genel Sekreteri Bay Recep Pe. 
ker dün .Anknraya gitmiştir. Gelecek 
ayın on birinde tekrar gelecektir • 

-0---

to!)raıc a. toprağı olmıyan köy1ti • 
ttı.ı k\>erilınesi en büyük hedefi 

e. tedir. 

.. ,t ~ 
ŞEHRİN. DERDLERİ 

Belediyenin istlmlAk 
borçları 

Belediye, istimlak borçlanndan blıı 
· liraya kadar olanlan ödemektedir. 

1
" 81z adada sis 

~~liıı)·c dtıdUğll 
iL. 1llt" gene] dı"rel·tö' I .. w.. •• •• ~~ "'" liı • r ugu goru • 
~s-:'ti~- ı tta~rln~ ,.e l\larmarada sey
~ 1 .a ııyade selametli ya. 
t ~ dlltta ~ lia1ırsızadada yeni 
'aı .. ~dtıH f~erinfn yanında bir 
~~lltfrıd vticude getirmiştir. Ti.. 
'\". 0111lıtd~ 01?~ bu düdük iJkk1 • 

;s~efc n. ıtıb:ıren s isli Jıam • 
ha~hyn caktı r. 

Mezarlıklarımızın hAli 
Şehrimizin en btiyilk dertlerinden biri de mezarlık

ların feci haliair. Diferlerinden s.ufr nazar ele Edir .. 
nekapı meıarhğını alalım. 

Meıarlan alttlst, mezar tatları devrilmJi, kmlmış, 
duvarlan yıkıJmı§ bir halde bulunan bu yer tamir ve 
rslah ediltceğfnt bf llkls riin gi)nden harap olmakta • 
dır. 

Edimekapı surlamn ıer.mek için buraya ıeleıı sey 

yahlann da hemen hepsi bu feci ınanzaralan görmek-, 
te ve "Türk mezarlığı,, diye resmini almaktadır. 

Bu işlere belediye mi kanşu, evkaf mı karışır, hanı 
gi daire karışıyorsa harekete geçmeli ve mezarlıktan • 
mızı ıslah ederek şimdiki şeklinden kurtarmalıdır. 

Bunun için yapılacak ilk iş herhalde mezarlıkları 
yüksek ve sağlam bir du-.ıırla çevirmek olmahdrr. Bu 
suretle hiç olmazsa dışardan görülen ~irkin manzara 
ortadan kalkar. -

Onümüzdeki ay başından itibaren iki 
bin liraya kadar olan borçların öden
me!line başlanacaktır. 

-o-

Hayvan yetiştirme 
tşlerl 

VilAyet, Yalova kazası dahilinde 
hayvan ne.sUnfn ıslahı için Yalo,·ada 
yeni bir merkez vücude getirmeğe ka. 
rar vermiştir. Bu merkeze ait bina ve 
damızlık ahırlannın inpsrna bugUn,. 
lerde bqlanaeaktır. - -- -
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ltalyan 
cevap 

notasına 
verdik 

NANKIN B d. ı· 
HcKOMETi una ne ıye ım 

Hopeı 
muhtariyetini 
t?nım1yor 

JAPONLAR iSE DlclER 
Vil.A YETLER. DE ı&YANA TE'VIK 

EDiYORLAR 

Eski Halle sosyetesinin devıe1 
memurlarana peşin para ile ver< 

Aylık karnelerı yeı 
idare tanımıyor! 

Amerika komite toplantısının 
geriye bırakılmış olmasından 

müteessir 
ltalyanlar zecri tedbirlere itti" 

rak eden devletle:re gönden:ni§ ol 
duğu notaya Türkiye hükom~ti de 

Nsııldıı 26 (A.A.)-Gazeteler ga.y. BELEDIYENiN BU VAZiYETİ H 
riaskerl mıntakada muhtelit ,.erıertn HALDE ... 
muhtariyetini ll4rt etmiş olan Yhıgju- DOZ EL TECEGINI 

"La'valım battı banketini doğru 
bulanlar, kollektif emniyete düı
mım olanlar ve Hitlerin ıeniıleme 
•iyaeamıa taraftar bulunanlar • 

kengt §iddetle tenkit etmektedirler. UMUYORUZ AMMA NEDEN SON 
cevap vermittir. • 

. Bu cevaıb, küçük itilaf ve Bal
kan itilafı devletlerinin verdikleri 
c•eabın aynidir ve şöyledir: dır.,, 

Era.mız ka1nnesi bir toplantı 
"Türkiye Cumhuriyeti Dış iş · yapmış, llaJ'bakan Laval, ttalymr 

leri Bakanlığı, İtalya krallığı bü· Ha.bet anla§mazlığma dair yapmış 
yük elçiliğinin İtaya • Habeşistan olduğu görüşmeler hakkında iza· 
ihtilafı hakkındaki Cenvre mii.. hat ve1'1111iıtir. 
zakeratma dair göndermiş olduğu Fransız ~ Laval ırad• 
11 ikinciteşrin 935 tarihli notayı yoda da Fransız milletine hitaıben 
almıştır. bir aöylev vermit ve Habeı a.nlaı-

Cumhuriyet htikılmeti, Balkan mazlığm.dan ıbahsederken demiş • 
itilaf mm, Küçük itilafın ve bil - tir ki: 

Yingjukruıg, Çin davasına ihanet et. 
miştir. Hükdmet icap eden tedbirleri 
alın.akta gedkmlyecektlr. Stmalt Ç1 .. 
nin muhtariyeti burada milll hUkd • 
met için tahammül ediluıeı bir du • 
rum addedilmektedir. 

icra komitesi dün Pekin süel mec • 
llsinin dağıtılmasını ve Yingjukengin 
azline karar vermiştir. Pekin ve Ti • 
yençin prnizonlan kumandan Sung. 
çenyuan icra konseyi, Hopeideki hü.. 
kumet muhtariyetini ilft.n etmiş ola.n 
Yiııgjukengi tevkif etmeleri emrini 
vermiştir. 

Sil Bakanı Pekin komiseri tayin e
dilmiştir. BUtUn bu teclbfrl~r hUkO.. 
metin muhtariyet hareketini bastır .. 
mağa azmetmlı olduğunu söAtermek· 
tedir. 

hassa Türkiyenin binnefs Asam • "lngilte~ ile d0$tluğumuzu ida 
lblede olduğu gibi Konseyde ve bu me, Milletler Cemiyeti misakma 
jg için teşkil ediliniş olan· komite· sadık kalmak ve ltalya ile imD. • 

?
. muhtelif heyetlerinde de ihfr ladmğımrz anla§D1ayı ihlil etme. Tokfo, 26 (A..A.) - Umumiyetle 

memnun edici bir neticeye bağ k · · k 1_..11_ ..... , .... •1_ sanıldığına ıö~ Japon garnizonlan, 
makit>in ittihaz ettiklen· ne tavır me ıçuı çıo 'ZOr ·~ ~~ .. ı··· :J" • Fransa bu meselede tam bir muhtariyet hareketinin adım adrm ge.. 

:ve hareketin ve ~!ettikleri me • dürii.&tlük göatermiıtir. Anl&fll'az· njşlemesf.nl te§d edeceklerdir, 
tsainin bütün safhalarını 1talya 

1 
h 

1 
Gazeteler, ııtuhtarlyet taraftarları 

Krallık hükUmetiinin dikkatle ta· xğm al ine çall!lYoruz. Milletler plinnun halihazırda Tchahar ve Bo • 

klb 
Cemiyeti mhakma ve İtalyanın pel illerlle Pekin ve Tlentsln phitleıi• 

etnrlş olduğu kanaatindedir. menfaatlerine uygun bit hal ıureti ni istihdaf etmekte olduğunu yaz • 

Türkiye Cumhuriyeti hükfuneti bulmıya uğrqacağrz.,, maktadırlar. 
ihtilafın daha başlangıcından da 18 ler konıiteal loplantwnm ~l1't 216 - Japon tayyareleri TL 
temenni ettiği veçhile seri ve adi· tehiri kararı, Amerikada da gayri yen~ tizerfnde nçmaktachdar. Bir 
IAne bir tarzda lial ve tesviyesine müsait akiıller bııraıkmıftır. Millet çok mıntakalara da :yeniden Japon 

iktid 
. b t• d d t aak~rl~rl relmlttlr• 

an nıs e ın e yar rm e meğ:i ler Cemiyetine dahil olıuadıığı hal ----------------
şiddetle arzu eder. Türkiye hükU- de, ltalyaya petrol ihracatmm teh· 
metinin bu ha.ttr hareketi ttalyaya did veya menetmek yollarmda ça: 
karşı beslediği dostluk hislerinden lqan Amerika, cenenenin kendi

ve ttalya Krallrğile şimdi mevcut .ine Db olm&c:lıimı g&rm.WC in· 
dostane münasebetlerini muhafa- kisan dÜflDÜŞlür. Gelen telgraflar 
za edebilmek hususundaki çok sa- dan böyle anlaşılıyor. 

YUNANISTANDA 

Başbakan kim 
olacak? 

:,1' temennilerinden mülhem· ------------ Kral kararını verin• 
..... ___ ..,,..... _____ ..._ .... cıva kadar Kondllle 

Türkiye Cumhuriyeti hü.Ktinletı· Ç k OCU başbakanllkt:a 
bimat ltalya ·Habeşistan ihtila - kalacak 
file doğrudan doğruya alakadar baba 1 ar 1 Yunanista.na kralın gelmemden 
değildir. Ancak MilletlerCemiye · sonra, başgösteren mesele kTabn ki-
tinin~ -.ası sliatile ve paktın mnd Kendiniz ve kendiniz ya§ta olar. mi başbakan yapacağıdır. 

Iar için aldıfmız gazetede yavru-
delerini tasdik hususunda yapmış larmızt da ala.kalandıracak kısım Kralın Pariste Venizelosla 13rUş .. 
olduğu resmi taahhütlerle bağh lar bulunmasını temine çalışan tüğü rivayetleri hft.la devam ediyor. 
~lacaktı:r ki bu ihtilafa dair Ce HABER Binaenaleyh Başbakan namzetleri lis. 

teslnde Venizelos bulunmasa btle hl~ 
rnevrede yapılan müzakerelere işti çocuklarmızı hem eğlendirecek olmazsa onun tavsiye etttil bhinbı bu 
rak etmiş ve şimdiki müştereken hem de kendilerini memnun ede . Junma.81 ihtimall vardır. 
alınmtş olan. tedbirlere iştirak et· cek bir fş yapmak maksadiyle: Blt rivayete göre kral, ne Konclill· 
mekte bulımmuştur Sizdşn şunu si, ne Çalda.Nl başbakan yapacaktrr. 

TürkiyehükUnıeti, yukarıda zik istiyor Başkanlıfa eski dıştşled bakanı Mak... 

M k b gld 
slmos getirilecek.tir. 

rolunan umumi ahval saikile İtal· e te C en Venizelosun krala bCSyle btr tam. 

( BQftaralı 1 nclde) 
Meselepdttı 
Akay.ŞirketihaTrfye idarelerinin yap 
tıklan gibi eski Haliç sosyetesi de dev 
let memurlarına bir kolaylık olmak 
üzere .ranm ücretle aylık bilet karne. 
leri vermekteydi. Soayetenin ô.nl bir 
kararla birdenbire seferleri tatil et.. 
mek Yararı vereceğini evvelden tah • 
nıin edememeleri ~ayet tabii olan me.. 
mnrlar bu ayın ilk günlerinde her !'a.. 

man olduiu gibi pa.rasıru peşin vere .. 
rek ellfter biletlik aylık karnelerini 
ıılmışlardrr. 

Ayın sonla.rma doğru sosyete sefer 
leri tatil ebntş. vapurları belediye iş. 
letmeie başlamıştıJ'. Vapurları artrk 
belediye itletmektedir. Halkı hiç menı 
nun edememiş olan eski sosyetenin 
devlet memurlanna göstermekten çe. 
kinmedifi bir kolaylığı lstanbul be • 
Jediyesinin gösteremiyeceğini akılları. 
na bile getinrlyen memurlar ilk günü 
her zamanki gibi ceplerinde aylık kar 
nelerle vapurlara girmişler ve o za • 
man aldandıklamu anlamışlardır. 

"- Ay başmdan itibaren biı 
Haliç sosy~tesi gibi devlet m~ 
rına aylık karne 'Vereceğiz. E 
nelere gelirı.ce; bunlan veren 
Iiz ki, eski sosyetedir. Maama 
larm da bir çaresine bakacaj 
biidir.,. 

Biz de diyoruz ki beledi: 
başında karne dağıtmağa. kaı 
miş olması fevkalade bir şey 
bunu eski sosyete b.Ue )'apıy(] 
lediyenin yapacağı iş sadece· 
malıydı. Mesel!: 

•• - Ellerinizdeki $ki scı 
karneleri bizce de makbuldüı 
ilydi. Gerçi bunlarm paral!tnı 
madik ama biz bir ticaret m 
değil, halkın ihtiyaçlarım d 
vaziyetinde olan bir "belediyı 
ıi daha 6nceden döşlineı:-ek: 
yete ile anlaştık, bi~im :zantı 

knlandığınız karnelerin para 
Jardan alacağız.,, 

Fakat, maalesef, belediyeı 
düşünmemiş ve yapmamıştır. 

Deniz - Bu karneleri şimdiki idat'e kabul 
etmiyor. BJlet paralarını ödiyeceksi. 
il\lzl 

Xamelerlnden, bir bilet koparıp kon fer a 1 
Teren memurlara vapurlarda. biletçi-
ler tarafmdan söylenen söz budur. 1930 konfera 

Israr, inat, vaziyeti anlatmağa ça - kadar ehemmi 
lı~mak pata etmemiş, bir ayltk vapur 
ücretlerini daha evvel peşinen ver. olmıvacakm 
mlş ola.n devlet memurlan ikinci defa 
buet parası ts4emege meebur katmış_ Fransız deniz hı 
Jataır -ve naıa nergun oaemeırte ae uuyıc ~uyıuı' 
devam ediyorlar. 

Bu Taziyetin ne demek oldufunu 
~dlk.l Haliç ida.rf.Si herhalde dti1Un. 
memff olacağı için izah edelim' 

KUçUk maaşlı blr memur aylık 
aldığı zanuı.n bunu bakkala, kasaba, 
fmncrya taksim ederek ufak masraf .. 
la.r fçln kendisine bir parça. para a. -
ymr. Bu paranın bir kısmı ile aylık 
vapur karnesini de alan bir memur 
için artık ay sonunda gelecek ayın ma.. 
aşını beklemekten başka yapacak bir 
şey kalmamıştlr, çiinkü çoğu yeme • 
ğinl de evinden getirir. 

Şimdi bu vaziyette bir memurun 
bilhas.w. ayın bu Mn günlerinde her .. 
giln, hem de ta.m ücretle, bilet parası 
vermeğe mecbur edilmesinin ne de .. 
mek olduğu anla§Ildı sanırız. 

Belediyenin kendisini mazur gÖS .. 
terınek için söylediği aşağı yuka.r1 
oöyledir: 

Gelecek ay Londrada yapı 
niz konf eramıının ehemmiye· 
rece.sinden bahseden Fraru 
be.kam demiştir ki: 

- Bu konferans, 1930 k 
kadar ehemmiyetli \'e şamnl 
tan uzaktır. Konferansa ~ 
den ~ büyük de-vletin her 
di hükft.meti erklnmda.n bir 
kaç mümessil göndermişti. 
f eransına ise nazırlar bizz. 
etmiyor. Görüşmeler elçileri 
dar devletlerin murahhaslaı 
lara refakat edecek amir.afü 
lacaktır .,, 

Londra deniz konferansrı 
edecek Italyan murahhas 
ltaJyanm Londra elçisi Gn 
kanlık edecektir. 

Fransız heyeti başkanı Is 
nm Londra elçisi Korbtndlr 

raya karşı olan dostane hislerine çocuklarınızın bize yede bulundafU pyfas w.rdıl". 
rağmen Milletler Cemiyeti azası J I Kral Yorgi, görü.şmelerl bitirip ye- -----------------------
bulunan diğer devletlerce ittihaz res m erini nl kabineyi k1ll1Ulcaya Jl:adar KondilL c kk 1 ıolunan battı hareketten ayrılma - gHnderlnlz stn başbakanlık mevkimde denm et. . ftll 8 a e V 8pU r 
mış ' 3 dolayısile pakt r.rnddelerin Bu fotograflann arkasına çocu • meslni .1.steml~ttr. 
ijen kendisip.e düşen taahhüdlere ğunuzun ismini, yaşım, devam et- Krallık armaları d it k 1 
ittiba eylemiştir. tiği mektebin ismini, hangi swfta Kon•oloaluklara dalıbldı n un a şa l ıı·ı 

olduğunu ve mektep numar38mı da im • Dış İşleri Bakanlrgrw , yukanda- Yunanistana kralm ge em. ve re. 
ki ttal Kr 11 ... b• 'k l kaydediniz. jimin değişmiş olması dolayıslle Yu • 1 d t • t d • 12 1 notayı ya a ıgı üyiı e nanistanm bütün bük<ımet merkezle.. m a ıs e ı, yo cusuı 
çiliğinin nazan ittilaına arzede · rinden elçilik ve konsolosluklarma da b d b 
'derken ahvali hazıra içindeki tar- A . . K yeni rejimin armalan konlllınU§ kral. an ırma vapuru ugüı 
ZI hareketinin ana hatlarım sami- $ 1 p 1 n en a n lık bayraktan çekilmiştir. h • • t• • 
mi bir surette izah etmiş olduğu Evvelki gUıı kralın Yunan toprak· şe rımıze ge ırıyor 
ızannmdadır. Jarma. ayak bastığı ımada, etıhrimiz.. 

deki Yunan konsolosluğunda patrik. Vapura blr şey olmadı kaza ehemmf J 
Drş İşleri Bakanlığı bu müna · haneden. bir papaz önündt konsolos -

sebetle ltalya Krallrğr büyük elçi luk e-rkaru krala yemin etmiftir. 
liğine yüksek ihtiramatmm temi Kap1nm üzerindeki anna da deilf.. 
natmr teyid eder.,, mlş bulunuyor. Arma, bir tacı lhtl'fa 

Cenevredeki on sekizler komite 
si toplantısmm Fransız Başbakanı I 
Lavalın dileği üzerine geri bıra -
kıldığını dün yazmıştık. On se • 
kizler komitesi hu defa toplanıp 
ltalyaya yasak edilen maddeler a· 
ıarom petmb da '.!::w'k!r.ak için mü 
.kere edecelttt Komite toplan· 
trsmm tehiri, Fransız sol cenah 
matbuatmdo. büyük infial uyan· . 

Grip, 
Nezle, 
Soluk 
algınırıı 

ve 
bUtUn 
aarılara 

karfı 

etmektedir. Bundan başka Yunan bay 
rafmm mavi zemin U:zerindekl beyaz 
haçınm ort.asma san renkte bir taç 
kondut111ınuştur. 

Pazar günft, konsoloslokta yeni 
kralın tahta. ~kışım kutlulamak içlıı. 
bir kabul töreni yapılacak ve kilisede 
dua edilecektir. 

Şehrimizdeki Yunan subayları çı -
kacak affı umumiyi beklemektedirler.] 
Yunanistan konso1oslu<!n !le temas et-

\ 

mlşfordfr. Affı 11mnmt P~nır..J miitea.. 
ldp hemen memleketlerine dönecek • 1........ . 

Meninden limanımıza gelmek
te olan deniz yollan idaresinin 
Çanakkale vapunı dün Bozcaada
nm 11 mil ceııubunda §aftı kırıl
mak suretiyle kazaya uğranıı§tn'. 

Şaft, makinenin pel"Vaneyi çevi · 
ren demir koludur. 

Saat tam 2 de vukubulan bu 
kaza üzerine vapur telsizle 
imdat istemif, bunun üzerine Ça .. 
nakkaleden bir romorkör, yolcu
ları almak üzere de lstanbuldan 
Bandırma vapunı hareket etmit
tir. 

DeDis uJda olduluadan npm 

sürüklenip karaya otun 
iki 1aat sonra, yani tam 
romorkör vapura yaklaşı 
bir hadisesiz bağlayıp Ç 
ye doğru çekmeğe başlaı 

Bandırma vapuru 12 
yolcuları almıt ve lıtanb 
yola çılauıştır. Bugün al 
ri geTek Bandırma vapu 
rek yedekte olduğu bale 
kale vapuru limanımıza 
tir. Çanakkale tamir ec 
zere derhal hawzlanacı 
purun teknesinde hiç 
yoktur. 
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Yalnız Vi;)anada meydana çıkatılan ·e bütün dUnyad,A ~· p fan lıafd8a. 
dürticii V A L S 

PAUL HORBl GER.LEO SLEZAK-Hl LDE \ 1
• ~TOLZ • UERMANN 

TH1M1G tarafından fevkalade bi.'r su rette ten"JSil edilen 

Te'fırDka numarası: 78 Yazan: (VA a NtOı) 

ViVJ~~ 
GEC~LERi 

Ben böyle saçı sakalı uzamış ve pis kokan 
insanlardan hoşlanınm_ Yoksa, burada 

Şaheserinde tamamile hüküm sü:rtnel'. tedir. Neti.s musikisi; üstat R~ 
BERT STOLZ'un mahareti sanatk:at-a nesile kQ-'111C'Ji artmakta.tır- :U.. 
muhteşem Ye zengin komedi yarın nkşamdan itfb:ıren . 

S U'M E'R SlNE~tASlNDA BAŞJ.,JYOR. 
il f '··. • .. ~· • ·.~.y .... ~; • 

= 
""~ . .._•....-..·. . . ..... - .. 

.... kı81mla"n hu ..... ı 
Marki Fernando , kadınların 

/tarfıaıtı6.ı düıüncege VJm//OT· 
da. 

- Şunlarm en tıüzelini, en li.· 
...... aeçaem •• Unutmamalı ki, bu 
aıı, bayabaun en wıubnıyacaiım 
~dan biridir! .. Zevkmun in
eeliğini buraela da g&tenneli • 
hnı .. 

Tanı bu esnada, kartr1n dükl<i 
lltıı ı>enceresindeki perde sıyrıldı. 
Caının arkasında 'IÜZel bw yüz gö· 
Aiiıa.oJ·· uu. 

.,,_,Sarı köpük giıbi kıvırcrk saçlar .. 
ı,. .. ,~i, berrak, -'laf gözler... Çocuk 
~ları.. Vücut da çocuk gibi U" 

faJc, tef ek, mütenasip ... 

kız, kapıyı açtı. 
Dizlerinin üzerine !kadar lc~lk 
~ ete-kliklerile, kaldırıma çrktı. 
uekolteydi. Kolları da meydan· 
.ı_ydı.. 

Marki F ernando, gözlerinde kı. 
"1lctnılar saçarak baktı: 
• Bu fahi§enin el ve ayakıbilekle· 

n Qe İ~eydi. Ne zarifti! Yüzünde 
:::ı1 ta§ılacak bir zeki alameti 

aı. 

e işim vardı. 
ma biuederek ileri dojm yürü • 
dü. ~ fahi.tnin yanma yaklq 
tı. 

Y•ndeki diwt.ind1m kadmler: 

- Nedir Uı Cülyetc>? ••• • diye 
aöylendiler. - Nerden pldi tbafı • 
maa ... Bütün mijfetrlleri çekiyor .. 
Daha biri gitmeden J>irini •Yma· 
dan bafkaamı hulq,w. 

Kız, omuz ıilkti: 
- Kaôahat bende mi? 

Kahveden J;ir 1kaç gemici bir-
den haykırdı: 

- Biz de buradayız .•. Bizim de 
sevgilimiz Cülyetodur... Fekat, 
çenber 'laka)!... Otur yerina~ de 
nöbetini bekle bakalım .• Sen biz· 
deıı :90l'trasm ! 

Y.ine mi l:iir a'tuilik çıkacaktı? .. 
Zavallı Marki, bu ıeferC:le ,mi pı • 
nan görmüfken ıuyu içemiyecek
ti? ...• 

'Fena halde sıkıldı. Fakat p 
pacak bir §ey yOktu ! ... Meyhane· 
nin cÖJıime hhnr çiiktii: 

Kendini kaybediyordu. 
Hiç bir teferrüabnı hatırlamı -

ıyordu. 

Yalnız fU aklında_ydı ki, kadın 
ona: 

- Sen nereden geldin? ... Ne 
yabani adamım?... Erkeğin bu 
kadar hoyratını da görmedim ... A• 
ğır ağır Jaj, kir •e '!&l'Ç kokuyor
.un- - demifti. 

- Bir daha pldijim zaman ~
kanmm. .. Temiz gelirim._ 

- Y.ak iJ'cik... Gene lhöyle gel ... 
Gene böyle Jm"k. •. Aall-ben hundan 

bu pialikten ve kablltırtan hotla• 
nmm. .. Bmaya ıelmemin de tte'be
bi budur ... 

- Neıd buraya gelmenin? 
- isteseydim batka yerae bu-

rtunamu mıyamı samyonun ? ... 
Benim 1eVdiğim, hotlan~, re
micilerin bu balmunz hallerid!r ... 
Uzamıt ılik&Dan, 1'11 bumıt enaee 
leri... Sıcak mem1eketlerin deniz· 
)erinden getirdikleri kokular ... 

(Deoamı var J 
-1.Birkahla ~! hwimıi.er ------------

di ••• 

aU AKŞ~ 
iPEK 

Senenin en büyQK 
ve en g:Ozet flllfti,..-..nıı 
gösterilmesi .-ra-

fine liyük gala 
Sinemasında gecesi 

ŞEN DUL 
Ses-müzik-neşe-ve güzellik rekoru 
ovnıvanıar..: MusıKı; 
MAURICE FRANZ 

CHEVALIER LEH AR ... 
J E A N'.E 'l'T E 
'Makdonald 

Rej.iaOr: 
ERNEST 

LUBITSCH .......... ·-···········-···-·····-····.; ...... -.. -........ ._ .. __ -····-· .... .. 
Bu rpce iÇ.in lll1llD&l'&lı biletler sinemada eatılmakiadar. Tel. «288 
fiyatlarda ozam ;yoktur. Şen Dul yann gece Milli ıine~ada da 
aw•c:Jştn·. 1 

BOZAMl!IO •••• l!lu ISlln -pek yakında 
herkesin aozında 
dola .. çakbr. 

BOZAMBO •••• Afrika maceralarına 
ait büyük bir filmln 
ismidir. 

BOZAMBO •••• S ,iyah ih'tlrasıarıa 
çıplak :ATrlka'Clır. 

BOZANBO •••• Venedlk beyne11'nll81 
mOsabaka•ında bi
rinci ınQk61'att ka
zanmıştır. 

BOZAMBO • • • Bas rolde Paut Roben 
.. Sokakta timdiye kadar gördü· 
Rii kadınların hemen hepsi ağır, 
~insanlardı. Ka'ba sapaydılar. re ıajmen lmclı•ı ele .-çiıirdi ... 
~ııe, "buraya nerden düştü?,, 

' şon oynaınaktadır • 
BOZAMl!IO •••• Meşhur renkli mu-

. gannl, size oyunu-
nun tenevvOUnQ ve 
sesinin gOzelliGlnl 
takdir ett:rrecektTr. cek derecede zarifti. Burada iae, ımetleDt muhit, ona ~ 

•İl' edi1c>1~au. 
• ~apınm önünde belirin<:e, Mar. 

lciııı d k h d ba - Bir PNıP ıda1a !8et.İr ... - mı-

Vodvil 3 perde 
Nakili: Bedia 

Her 'tarafa l'tlımfty. BOZAM BO ..... Yarın •kfamdan itibaren 

'- n otur uğu a veye ojru k rini --...1.: • 

"• i'Ü)üınşedi. ........ ---:----------
Çekti, 9'illb . EVLENME TORENl 

Telef on: m2'l S A R A V alnema .. nda FraRatzca eöalU ~-· 
baflıyac•ktır. ilaveten: Valt Dlsneı'ln baklkl bir Mlld Mava 
fllml: Mtko ve K lııliıilt•on_. ___________ _ 

~- Bu gülüm1eme üzerine, kahve· Aitra aıb,. i!;tL. 
~ ıeıler yükseldi: Gmera!.F~i 1orumı R.._ ~------------------------ı 

Almoy ile Kayuri ~lavı Salih Açık te§ekkftr D•üblar iiledemiyadu. 
- Nasılım Cülyeto?... Marki .kendi kenmai teeelli et-
kız, elile mini mini lbir temeıı- ti: 

Turgaym 25/11/.935 Pazaıtesi aii· Çolt stTgfil of)umuz Mehdi !iya-
nm öllmti dolay.ı9İle uğradığımız bü. 

nü Beyojlu belediyeainde evlen• ytik felı\lı:ete canan ilgi gösteren "i. YolJad.ı. 
~ ~Pınm arkasından dev ,aibi 
ı...ı cuu. görüldü... Bu a<lam, 
--..... inana.aile U.rangotan ma~ 
l'ı benziyordu. Dudağı ya -
aa~' difleri görünüyordu. Saç 
--q} hirbirine kantml§tı. 

- Allaha ımıarladik, Cülyeto .. 
-.. Güle güle, yine buyur.. -

d .. kızı, kucağına aldı, yukan 
~:' top gibi hoplatı. Sonra, saç 

~Ü. 

t\i: ~rki demin §Öyle düfÜnmüt-

lti..t Acaba bu çenber sakalımla, 
~ 1 Pa.alı halimle bu kız beni iı· ;i? • diye düıünmiiftü. 
'- )[ akat, Urangotanın kir ve pas 
•a..nettıdiıinden beşbeter olduğunu I 
~ ilce, içine rahatlık geldi. Bu 
aid!.. &on ziyaretçisi bu dev herif 
)\ hte.n sonra, Marki F emando· 

~ · ~~rfıalde pek aykm diifmiye • 

~' vücudünde bir atıl· 

"- Çoğu gitti, azı kaldı ... ,, meleri Y•hmt ıve törende her iki spor lculiiplerine, okullara, dostları _ 
Bundan sonra, Gülyeto onun 0 • -tarfm:liir ıçıalna&r• 'Y•9&)"1n dost mıza sayın gaıı:eteniz aracı ile derin 

lacakt la teşekkürlerimizi sunarız. 
L n hazır Wdl'llllUf\w-. 'Saadetler Annesi Sudabe, Babası Hüdadat 

- Bir ıarap daha ver... öderiz. .Ağaofilıı. 
~~n~~i~~~~.-~-----------~-----------

du. e .:,~·,'iiııl'Çıl'~~,,~~·çr~:::-.A:~· e eeeeeeG>eeeese 
Maayadayand•= Rakı içenlere 
- Aman, kendimi tutmalıyrm ... 1 • M c· J D E. 1 Ya 1&rAot olar da eızanam. .... di- ı 

yordu. 

KaJ'fl kapıma lııir daha açıldığı-
m görerek a1aia blrt:r: ı 

Ben elec ... d~· ., • - a eıım, ._ ... mı • ·- -
diye ıendelecli. 1 

Kadın, brfımıda fmlöaüyor -: 
du. San küçük uçlan, mavi göz
leri, ne hofta... 

- Sen ıelecebin sakallı ... Fa·I 
kat, amma da içmifıin ha ... ' ı 

Onu elinden tuttu. 
Kapıyı, sonra perde-yi kapadı. 1 
Şimdi, kadınla, o derece bek- ı • 

lenen, arzu edilen kadmla, bir o-1 
dada yapayalnızdı... . 

50 derecelik fevkalade Takı çı 
\kamı.akla şöhret kazanan Bilecik 

imalltbanesi 

Bilecik Rakısı 
&ki bl~ak prtile zamana uygun 

OL·GUN 
namı albnc:la üzümden mamul 45 
derecelik ikinci bir rakı yap -
mqtır. Dinlenmekde olan 

OLGUN 
RAKISI 

HABER 
AKŞAM POSTASI 

IOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstubul 214 

Teıgrc!tf .aoresı : ıatanbul HASER 
Yazı ısıerı teıoronu : tH12 
ıcıare ve llSn •• : Zf370 

ABONE ŞARTLARI 
Tir'rige &ı.9'i 

Senetttc •400 'Kr. 2700 Kr. 
e avı.ıc 730 ., '480 " 
3 8Ylık 400 •• 800 H 

., aytlk 1AO •• 300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret ııanıarının aatırı 12,so 
R••ml UAntarın '10 k-...tur. 

Sollil>i cıe ftk,rigttt Mirliri: 

Hasan Rasim Us 
Boılldıft fle' fYAKIO ""'''°1111 

KUPf)N 
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•• ..,,.,.~~e ( Ben btr pranga kaçağıyım ) filminin unutulmaz yıldızı eG>S®3S(:)-

PAUL MUNi Heyecan Filmlerinin KARA YILGI 
en heyecanhsı 

Bu kadar mUdhlt bir y k d 
.._ .. film gUrlllmemlttlr. 8 1 n a TüRK Sinemasında Fransızca 1 

sözl8 ~ 



E'n çok şarap ve bira 
içilen memleket 

I• spirtolu içkilere kar§ı ar-ı madıkça bir yabancıya yaıını sor
sıu1usal mücadele teşkila· mayınız. 

tı bürosu ıarap ve bira istihlakine Hafif latifeler iyi olabilir, fa. 
dair alakaya değer bir takım sta • kzıt bunlar kal'ftdakini sinirlendi• 
tistikler netrettnittir. re:.:ek kadar a§ırı olmamalıdır. Par 

En büyük şarap müstehliki o - ları ağzınıza sokmayınız. Yaban
lan Fransada 1928 ile 1933 yılla• m·1klarınızla oynamayınız ve bun
n araııncia istihlak edilen şarap cıyı ancak banyonun eşiğine ka
adam bıtına yılda 100 litre düt - dar takip edebilirsiniz. Hatta hiz
mektedir. Fransadan sonra Yuna- met etmek için bile olsa eşikten 
nistan, lta ,ya, İspanya ve İsviçre öbye katiyen gitmemelisiniz.,, 
gelmektedir. Buralarda da adam Bulgar ve Yugoslav 
ha,ına yılda 50 den 95 litreye ka• . operaları 
dar şarap dütmektedir. 

Bulgaristan, Macaristan ve A -
vusturyada beher adam yılda 15 
~en 45 litreye kadar tarap içmiş
tir. Almanya, Belçika ve Çekoslo • 
vakyada ise beher adamın bir yıl
da jçtiği ıarap 6 litreyi geçmemek
tedir. 

Bira istihlakine gelince; rekor 
Belçikadadır. Burada her adama 
senede vasati 100 litre bira düş • 
mektedir. Bundan sonra adam ba
tına 75 litre senelik istihlak ile 
Almanya gelmektedir. Üçüncü sı
ra·rı 50 den 75 litreye kadar lngil• 
tere ile Çekoslovakya tutmakta -
dır. 

Eğer ispirtolu içkiler istihlaki 
ispirto miktarına göre hesap edi -
lecek olursa adam baıına yirmi 
litre gibi mühim bir yekunla birin
ciliği Fransa almaktadır. Bunda 
şarap da dahi! olduğu halde bü -
tün iç.kiler vardır. 

t:edblrler 
B erlinde belediye yualuma 

kartı ıelecek olan otomo
bil tofmlerine kup belediye bar 
kanlığı yeni ve tiddetli tedbirler 
almı9tır. 

lıtilrbalde mair ve niMm1ara 
muhalif hareket eden toförlerin 
arabalarına tl uuklardan ıörü
lebilecek büyüklükte san renkte 
kocaman bir istavroz itareti batı· 

' lacakbr. iyi bakılnuyan ve aey-
riiaefer muayenelerinde kusurlu ot. 
Cluldan ıörülen otomobillere d~ 
an bir daire resmi çizilecektir. 
Ba,tece halk, nizamlara kartı ıel
mit toförlerle, ıenel emniyete teb• 
likeli olan otomobilleri uzaktan 
ıör&ip tanıyacaklardır. 

Almanya, dans 
Orkestrası arıyor ' L epzia radyo iıtuyonundan 

verilen fU teblii dinlen
mi9tir: 

"En iyi Alman dana orkestra• 
iannı arıyoruz. Zenci müzikacda
ra kartı olan mücadelemizde vals, 
kadril, köylü havalan" diler Al 
uıan dwlannı iyi çalmaum bilen 
hakiki Alman mmikitiwlanna 
ihtiracmm var. 

Bir müsabaka açdmııtır. Bi
rinci ıelene 18.000 mark ücretle 
Gçaylrk bir anıajman verilecek
lir.,. 
Japon hlzmatçlla

rlna OQOtlar 

.J apon turizm tetkilitı Tok
yo otellerindeki hizmetçi

lere hitaben "Y abancılarm karfp 
anıda nuıl davranmalı?,, adlı bir 
kitap nep'ebDİftir. Kitaptan bir
Dç sabrı beraber okuyalım: 

"Y alrınmmda yabancılar varsa 
lmndi arumda hlıldqmaynuz ve 
sldm.,mis. Sinemalarda ıördü-
18Diiz artlatlerin zeatlerini taklit 
ebnepniz. Gerçekten liamı ol-

y ugoslav-Bulgar kültür ya 

kınlığı için çok çalıtmakta 
olan Bulgaristanm Belgrad sefiri 
Kzasof, Belgratta Yugoslav milli 
tiyatro direktörü ile yaptığı te • 

mastan sonra, her iki milletin mil
li tiyatrolarında Sofya ve Belgrat 
da gidip gelmeleri kararlaştırırl· 
mııtır. 

Belgrattan Sofyaya gidecek o

lan (Opera grubu) artistleri ara -
smda, Yugoslavyada büyük bir 
san' atkar olarak tanılmakta olan 
Müslüman kızı Bahriye Nuri Ha
ciç de bulunacaktır. 

Amerikada 
Milyarderler 

müzesi 
A aneriklılar, kendi mem -

leketlerinde doğup yetİf -
mit olan milyarderlerin nam ve 
hatrralarmı anmak maksadle bir 
"Milyarderler mme.i,, açmak üze . 
Zaladıiı ilk çek, el 
WMlıtı ilk dolar. Edilaaan ıenç
liiinide bir {abrilrQ& airdiii za· 
man ilk eline aldıi.ı küçük bir çe

kiç, Yendelbil pzete mu;ezzii 
iken aatm" oldaiu ilk gazete, ve 
bmlara benzer orijinal teYler tet· 
hir olunacaktır. 
Kocasını kezzapla 

öldüren kadın 
p ravadide bir Bulaar ka· 

dmı, kocaılı ~li· komaeri 
Nedelçin Bomovof'u evinde UJUr 
ken yüzüne kezap dökerek öldür-
müftiir. 

Komaer, vazifesinden ıelirke."l 
yemek yemiıt ve uyumaja pbmf· 
tır. içindeki müthit lmbnçlık kini 
ni hiç belli etmlyen kadm, koca
' derin bir uykuya dalınca yataia 
yaldqmq bir tite kezzabı adam. 
caiızm yüzüne bopltmııtır. 

Yüzü ıöııü yanıp kavrulan ko
miserin çdiınlıkları bütün mahal· 
leden dUJUlmuf ve kadın dedıal 
tevkif olunnmttur. Komiser, büJiik 
iztiraplar ~inde hutahanede can 
•ermittir. 
Ticaret •erbestl•I 
ve basım hürriyeti 

l •YeÇin Svendbora tehri iç-
ki aleyhtarları cemiyeti 

üstlerinde "Bira tehlikelidir,, ya
zılan olan kocaman afifler butır
!tııılar ve bunu tehrin birçok yer
lerine a11DJflardır. 

Bu hareket Svendborı bira fab
ri~11.tiirleri aendikumm mahkeme
ye müracaat ederek içki dütm&1P 
lan aleyhine "Ticaret aer&e.tiaine 
kartı suikast,, davası açmalarına 
ae~p olm111tur. 

Mahkeme bu afitlerin yasak e
dilC:iii takdirde matbuat ve fikir 
büa-ı iyetine kartı bir darbe indi
rilmit olacaimı =ıeriye ıürerek bj. 
racılar ıendikumın daYUDb red
detmittir. 

~.,,.4: d r;;: .. ::~~::~An-' 
.,ı-uuC~ ~'?'-&N: 

Y enicami avlusunda 
An'ane perest kunduracllar - Krizde kim? -

Boyaclların dampingi-Kelepir saat ve saf müşt~ri 
Çok defa, alına._ : 

cuzluğuyla veya taponluğuyla a
lay maksadiyle: 
"- Yahu, bunu nereden, Yeni· 

camiden mi aldın?,, der)er. 
Bu latif enin hikm.,tini geçeı: 

gün bittecrübe anladım. "Bittec 
rübe,, tabirine bakıp benim de Ye
nicamiden bir §ey aldığımı sanma 
ymız. Yolum dütmüştü, Y enica· 1 
mi kemerinin mukabil tarafında 
ki sokağa saptım. 

Hani sıra ile vitrinsiz. kullanıl -
mıt ayakkabı, o , ···'·anla• 1 

vardır. İtte o tarafa dogru gn· ...,.. . r 
bm. 

Budükkanlann mal teşhir tarz· ~ 
ları, on sekizinci asırdaki vaziye
tini muhafaza ediyor. Yeni camide bir kunduracı dükkdnı 

iri iri çizmeler, altlarına temel 
çivileri gibi kalın demirler kakıl
mıt ormancı ayakkabıları, arka· 
dan çekmeli yemeniler, çarıklar, 
mercan terlikleri sucuk demetleri 
gibi tavanlara, kepenklerin üzer 
lerine asılmıf ... 

- Bizde l:iu kısmet, sende o " 
yak varken öyle ... 

Poa bıyıklı adam dik dik ha 
kıyor: 

- Banabak, terslenme ..• 
- Terslenirsem ne oıacak? 
- O zaman görürsün' Mütterİ· 

ye böyle mi bakılır... .Ayağımıza 
olıaydı alacaktık itte ... 

Her halde çok ayak değiftir · 
dikleri biçimlerinden belli olan 
renk renk, boy boy ııkarpinler, fo
tinler, galotlar dükkanların önün
deki yaya kaldırımlarına sıralan· 
mıf ... Dükkanların içi de eski a
lem... Arkalıksız küçük iskemle• 
ler, dört ayaklı ıaç mangallar, k.- , 
yun postları eski yerleruıde duru• 
yor. 

- Babacığım, sen biraz daha 
dursaydın ananın karnından ayal: 
çıkacakmıııın. Onlara aöre ayal · 
kabı bulunmaz.,, 

lıdır. Metresi 12 liradır. 
Çarıklı adam bu sözlere aldlflf 

bile etmiyor, manidar bir güliifl' 
ıunu soruyor: 

- Metresi 12 lira da neye bu011 

(2) liraya veriyorsun? 
- Kriz, kriz!.. 
- Kriz kim? 
- Yani, buhran demek istife>-

rum. 
- Buhran ne? 
- Ortalıkta para yok; itler alo• 

b·-Köylü, bu sözlere cebinden 1• 

gümüt lira çıkarıp göstennekl• 
mukabele ediyor. Ve yahudi ço • 
cuğu, bir lirayı alıp ceketi ver • 
meyi çene çalmaya terdh ediyor·" 

Yenicami kunduracıları, lqi
'IArW .;ı:t: ;....·-· ., ,. 
Camiin tam kartııında kemere 
doiru liderken aol koldaki ayak- ' 
kabı majasalariyle ba lamduna
lar, iki ayn amıf halkm wabolG 
sibi. .. 

ı..-•···~~~~~ ~-ma ......... ~bu-- dükkancılar an. b 

Fabt, Y enicami etrafı hayaft 
bir pazar halini almq ... Kundura• 
cılarclan aonra hazır elbiaeci dük 
klnları, çamatırcdar, ıömlekçi
ler, ppkacdar ıeliyor. Bu dük· 
Unlar da diierleri sibi... Camiin 
arkumdaki meydanda afak N>.t 

cılarmm çoJduiu bura1a. .oır kö · : 
panafm mamrumı •eriyor. Bü
~ tat d1lftl'ID dibine kundura 
boyacıları ııralamn .... 

Y enicami boyacılan dampinı 
yapmqlar, bir aiızdan töJle ba
imJorlar: 

- Ucuzluk buradL .. Yüz para 
ya, yüz paraya, yüz paraya. .. 

Dükklnlarm önünde kalabalı\ 
ektik olmuyor Kıyafetlerinden 
hamal, esnaf, amele, kö1lü olduk· 
lan anlatılan birçok insan bura
larda kılık kıyafet düzüyorlar. 

iri yan, talvarlı, pa. bıyıklı bir 
adam, bir kunduracı diikkinmda 
yere obırm11f, beyu yüu çorapla
nnın üatiine tamir ıörmiit bir n
karpm ıiJmeie çalqıyordu. Fakat 
ayakkabı bir türlü olmuyor.. Onu 
çıbrıyor, dükklncmm verdili da• 
ha büyük bir ııkarpini tecriibe edi 
yor. Fakat nafile ... Çünkü adam· 
cafızdaki ayaklar nwnaruız !. 
Dükkindaki en büyük numaralı a
yakkabılann hemen hepai eldea 
ıeçiyof.. Hiç biri olmuyor. Adam
cafa eaki .aalapuryalarmı ayak· 
lanna ıeçirirken mütevekkilin.e 
aöJleniyor: 

- Ne yapalım kısmet defilmit ! 
Fakat dükkindalri Mltün pa • 

puçlan indirip bJmak ıuretiyl~ 
yarım saat uinfaa dllkkincınm 
canı burnunda. .• Hitldetie ce•abı 
yetittiriJ'OI': 

l' eni ct.ımltle akl elbUe dllkkankı 
nnt1an bin 

Fakat, adamcajızm lafı aizm 
da kaldı. Çünkü, bu sözlere fena 
halde içerliyen mütter ı eline ıe · 
çen, alb, Irat kat terıine vurulm~ 
köaeleli bir futbol pa!)ucunu kal· 
dırdıiı sibi d«iklrincınn kafasına 
indirdi. Döiüttüler, baimftılar 
ve. .. tabii karakolluk o!dular. 

Bir hazır elbiseci, y1ıni terhis 
olmut askerlerden mürelrkep bit 
blababia elbise aatıyo~. Dikkin · 
cı boyuna çene çalıyor~ 

- Bu en birinci lnsiliz malıdır 
Bu kumat on sene dayanır... Bu 
müstameldir. Bu pyri müatemel 
dir. Bu kostüm birİDcl maldır. I· 
kinci malımız ela vardır. 

Mütteriler ıöaterilen malları e· 
virip çevirerek muayene ttdiyorla •, 
ıiyip çıkarıyorlar. Ve sonra pa· 
zarlık bqbyor: 

- Bu kaça? 
- Sizin için bet lira. 
- Anam, hir lrabr parası! 
- Pahalı mı? Siz ne veriyor · 

ıunuz? 

• • • 
Bir yahudi çocuiu ihtiyar bir 

,kaylüye eski bir ceketi aatmai• 
çalıtıyor: 

-Ala! Böyle •ilam mal hlçhlr 
yerde bulamuam Bu Anupa ma-

lqtı: 

- Bayım, dedi, yahucıya ~ 
aiyonunuz. Şu kartıda rönl
nüz Ç&rtafb kadınla y&Dlll 
erkek ıize bir te:rler ıatmak u· ıı-1• 
lene aldanmayınız. Çdnkü 
tarcıdırlar. 

Kadını gözlerimle takip eJı 
batladım. Ozerinde ıiy"h bir ~ı 
taf, yüzünde kaim bir peçe v~ 
Elinde kuçük bir paket tutu1':'f 
Etrafma bakınıp duruyordu. . '...L 

Bir aralık bana doğru , _.... 
Fakat baüa yaklqmadan öaM 
den ıeçen ıiyah paltolu. temis 
yafetli bir baya ıeslendi: 

- Affedersiniz. Kocam 
Sıkmbda kaldık. Kıymetli bir 
atim var, alır muınu:? 

Paltolu zat durdu. Bu ııra~;: 
nitacı kadımn ortağı olan 
da )'anattı ve kadmm eıinddl • 
ati alarak: 

-Ne o, bunu 
diye sordu 

- Evet efendim. 
-Kaçpara istiyorsun ? 
- Bet lira. 
- Peki, alıyorum. 
Bu ıırada ıiyah paltolu 

abldı: 
- Birader, ben alacUrtPD- Sllf 

araya airdin. 
- Peki camm ! A.lac.ıb•0 

aL Ben bet lira verdim. Seo 
verinen, tabii alının. Nyl• 
bir saate benim de ihti~ 
dı • 

- Ben alb lira veririm. 
AY, kafese tirmek üzeref._ 

damcaiız cüzdanını ç 
Fakat ba sibi manitacıları ~ 
den bir ıim memur caaüia 
ımclan çıkıYerince bdm bir 
fa, erkek bir tarafa kaçtı.o 
•Utterl de elinde paralar, 
lık bakakaldı. 



7 ,03 metro 
lsveçli bir sporcu dünya cirit 

rekorunu kırdı 
lseveçli Erik Lundquist cirit at j 

illa dünya rekorunu 74 metro 3 

•antim.etreye çıkarmağa muvaffak 
olnıuıtur. 

Erik Lundquist yirmi yaşında 
l 928 olimpiyatlarına iştirak etmİ§ 

\'e 71 metre 1 santimetre ile o aene 

cirit atma dünya rekortmeni ol· 
llluıtu. 

Bu meşhur atlet olimP-İyatlar· 
dan sonra hastalanmış ve istiraha-

Arsenal tal.ınunrn meşhur muhaci
nü, ve bütün dünyanın en iyi oyun. 
cusu, diye tanılan Alcks Ccyms, 
Londrada bir dükkan açnuştır. 

te çekilmişti. Aradan yedi sene geç 
tikten M>nra tekrar spor sahasına 

atılmıştıtr. 

23 Ağustosta yaptığı ilk tec· 
blerde Ciridi 66 metre 40 a fır • 
latmağa muvaffak olmuştu. O za· 
mandanberi muntazaman çalııan 

Lundquist gittikçe derecelerini iyi 
Ieıtirmit ve son yaptığı eğzeraiz

lerde nihayet ciridi 74 metre 03 
santimetreye kadar atmıştır ki bu 
da yeni dünya rekorudur. 

Aleks Ceyms 
dükkancı! 

Resimde bir satış yaptığını gördü ğünüz bu nwşlıur oyuncunun dük
lccinı, bir nevi şeker ve reçel 1114ğazasıdır. 

Körlere 
Kürek çekmek. 
öğretiyorlar· 

lngilterede körlere kürek çek
ltıek dersi de verilmeğe başlan· 
ltıııtır. Körlere atletizm ve jimnas 
tik çoktan öğretilmeğe baılanmıt 
\>e nıüsbet neticeler elde edilmiıti. 
llir kaç senedenberi kürek kursla· 

tı ihdas edilmiş ve muntazaman 

tatbika devam edilmekte bulunul
ltıuştur. 

Güreşci 
Deglane ile 

Brendel karşılaşıyor 
Uzun görüşmelerden sonra ni 

hayet Fransızların me§hur serbest 

güreşçisi Deglane ile Amerika şanı 

piyonu Brendel'in kar§ılaşmasına 

söz kesilmiştir. Bugüne kadar ön

lerine çıkan bütün hasımları yen -
miı olan bu iki serbest güreş üsta

dmın birbirleriyle karşılaşması her 

tarafta büyük bir alaka uyandır· 
l' lier sene Şubat ayı içinde mııtır. 

ilYrrıis nehri üzerinde körler ara- ............................................................ . 
•rnda sekiz çift müsabakalar ya- ne~ alarak amalara kürek çekmek 

~~lnıaktadır. Yalnız dümenci ta- dersi vermeği tasavvur etmekte · 
•aliyle ama değildir. dirler. Hatta bunun için lazım ge 

~inanlar da İngilizlerden ör- len tesebbüslere girişmişlerdir. 

Bir futbol 
davası 

Fransada futbol 
federasyonu aleyhine 

dava açıldı 
Fransanın beynelmilel olmuş eski 

ve meşhur kalecilerinden Şariges fuL 
bol federasyonu aleyhine gorfü bir da 
'\'a açmıştır. 

Davaya sebebiyet veren hadise pro 
f esyönel olan Şariges'in federasyon -
dan prof esyönelliğine dair bir lisansı 
istemesi, f edera.<Jyonun da esbabı mu • 
cibesini zikretmeden bu Ji.qansı verme 
miş olmruındır. 

J<'ederasyon bir oyuncuya Jisans ve
l'İP ,·ermemek hususunda serbest ol -
duğunu ve kimıseye bu hususta izahat 
vermeğe mecbur olmadığını, Şariges 
ise bunun aksini iddia etmektedir. 

Şariges bugün 42 yaşında bulun • 
maktadır. 

Fransa spor mahafili bu dayanın 

ne netice vereceğini büyük bir merak 
ile beklemektedirler. 

Almanyada 
futbol 

Mekteplerde çok 
ehemmiyet görüyor 

Al mangada, mekteplerde f utbole 
son senelerde fazla ehemmiyet veril. 
meğe başlanmı,tır. Mekteplerde fut -
bol lrcnüz dalıa mecburiyet altına alın 
nıanuş olmakla beraber binlerce mek. 
tep takımları her sene tıpkı kulüpler 
gibi, aralannda ~ampiyona müsabaka. 
ları kapmal..-tadırlar. 

I 

Bilhassa Brandeburg eyaletindeki 
mekteplerde futbol gün geçtikçe daha 
ziyade ragbct kazanmaktadır. Bu nun 
takada 1925 senesinde '2 mektep takı· 
mı meı•cut iken bu adcd 1931de115 e 
bugün ise 251eçıkmış.16 spor mın. 
takasına taksim edilmiş olan Alman • 
yada bugün dört bini nıütccal'iz mek· 
tep takımı mevcuttur. Ve bu takımlar 
her sene nıutazaman şampiyona maç. 
ları yaparlar. 

Şu üç Ruğbi oyuncusu ile genç üç kızın topa nazaran vaziyetleri ne garip 

Paylaştlamıyan görünüyor değil mi? 
Top her iki grup arasında hangi sinin daha cuvcl kapacağı bir mctaa 

Oyuncu f benziyor. Halbuki yukarıdakiler vücut Zarına souples vermek için çalışırlar-
• ken lttkoçya, lrlanda ve /ngiltere kadın atletlerinden olan altta.kiler de opjek-

lngl lterede 14 yaşında _t_u_~_b_~_ü_nd_e_k_~n_d~U_e_ri_m_p_o_z_r_en_)_o_rl_~_·~~~~~~~~~~~~ 
bir futbolcu lbtllaf

lara sebep oldu Adnıira 
lngilterede tanınmış profesyönel 

kulüpler iki surette oyuncu tedarik B A t 
etmeğe açlışırlar. Ya kemale gelmiş u sene vus UTlJQ 
ve şöhret bulmuş bir oyuncuyu para 
ile satın alırlar ·veya 13..14 yaşındaki • l "" l "" 
~;:i~e;ğ~r::~71!~1!::~0e1~ş!~!:ı!5~:~~ şampıyon uqunu a acaga 
tikbalin kıymetli bir oyuncusu yap _ b • 
mak üzere ayartırlar. enzıgor 

lşte meşhur İngiliz profe.ı;yönel 
kulübü ''Manchester Getey" ı.t yaşın. Avusturya lik maçlarının birinci dev si de beynelmilel olan iki uzun mtl • 
da bir gencin futhole fevkalade bir İS· resi bitmi~tir. Admira bu sene de baş.. dafileri kolay kolay gol fırsatı ,·erm• 
tidadı olduğunu ve <lti için büyük ü • ta gitmektedk. ikinci Rapid, üçüncü mektedirler. Zaten Admiranın yaptığı 
mitler doğurduğunu sezmiş ve hemen Vienna gelmektedirler. on bir maçtan ancak on iki gol yemiş 
bu çocuğu kendine kaydettirmiştir. Rapid ikinciliğe geçen hafta Aos • olması da bunu ispat etmektedir. Ad. 

Halbuki "Yest Ham,, kulübü bu ço.. triayı iki ~ıfır yenmekle geçebilmiştir. mira 19 puvanla birinci gelmektedir. 
cufun daha en-el kendine yazılmış ol- Rapid ile Vfonnanın puvanları bir Admiranın muavin hattı vasat muha • 
duğunu iddia ettiğinden her iki ku • olmakla beraber Rapidin gol a\.-antajı cim hattı da kunctlidir. 
lüp arasında bir ihtilıif çıkmıştır. (yediği gollere nazaran attığı goller Rapide gelince bu kulübün de en 

Şimdi lngiltere federasyonu mese- arasındaki fark) daha iyi olduğundan kun·etli tarafı mun,'in hattıdır. üç 
leyi tetkik etmektedir. Hangi tarafı tasnifte ikinciliği almıştrr. muavin de beynelmilel olmu~tur. Ye.. 
haklı bulursa daha şimdiden ortalığı Admiranın bilhassa kalecisi ile iki ni genç oyunculardan teşkil edilmiş 
biribirine katan bu küçük oyuncu o • müdafii çok kuvvetlidir. Zaten Avus _ olan muhacim hattı i tilrbal için çok 
ranın malı olacaktır. turya milli takım kalecisidir. Her iki· ümit vermektedir. Rapidin kalecisi 

Bay "ZATER,. in spor yüzünden başına gelenler - Y azııız hikaye -
Avustury.anın ikinci meşhur kalecisi • 
dir. 

On beş puvan olan Rapidin 7 gali • 
biycti, 3 mağlubiyeti ,.c bir de tehir 
edilmiş maçı vardır. 28 gol atmış, 1'1 
gol yemiştir. 

Vienna ise kendisinden beklene• 
dereceden çok fazla bir muvaf fakı • 
yet kazanmıştır. Bir iki beynelmll· 
den maada tanınmamış genç oyuncu -
lardan teşkil edilmiş olan Yienna Ü
mit edilmeden galibiyetler kazanmış 
n bu suretle tasnifte Rapid ile ayni 
derecede purnn alacak kadar yüksel• 
miştir. 

Bakalım ikinci denede netice .ne 
olacak?. 



48 (Nakil, tercll1TN ve lktlboa hakkı mahfuzdur.) -
"Hafiyelik edeyim, diyorsu

nuz, beyim, bu it elimden gelmez.,, 
"Vay, bizim eski soytarının bur

nu ne kadar havada.,, 
"Estağfurullah beyim. Ben, ben 

böyle feyler yapamam.,, 
Kurbağa, ıümüklüböcek, do · 

muz femek teklif edilince nasıl 

bazı adamların midesi döneraP. 

- hatta en büyük lokantalarda 
ve altın tabaklarda - hafiyelik 
teklif edilince de midesi bulanan 

adamlar vardır. Tevfik bun · 
lardandı. O kadar istikrah duydu, 

o kadar zafının, aczinin, hasta · 
hiın tesiriyle bu istikralı arttı ki 

birdenbire bir çocük ıibi ailama· 
ia batladı. 

"Pekili, pekili. .. Bu meseleyi 
timdilik kapayalım. Asıl sadede 
gelelim. Sen Karaıöz oynatıyor, 

meddahlık ediyormuısun !,, 

Tevfijin yaıları, kunıdu. Bek · 
lediği ve uıl korktuju darbe ni
hayet beynine inmitti. Kabahatli 

adamların ıaıkınhğı ne olursa ol
sun Zati beyden aaklamak istedi. 

içinden "nereden bu ite ıirdim, 
nereden bu herifin taklidini yap · 
tım? Kapalı yapbm sanıyordum 

amma demek hafiyeleri çakmı~, 
diyor fakat gözleri alık alık, mi· 
naıız manasız Zati beye bakıyor 

ve dudakları, "Emrederseniz hep· 

sini terkederim beyim.,, diyordu. 

"Terketme de ıör. Büyüklerle 
eğlenmek (Nef'i) efendiye kaça 
mal olduğunu bir batırma getir.,, 

" Nef'i efendiyi tanımam, be· 

yim.,, 
''Tabit tanımanın. Biraz eski-

dir. O da bir nazırı hicvetmek is· 
tedi, Babıilide boğdular, cesedi· 

ni denize attılar. Dünya yüzünde 
mezarı biie yok. Hem de ıenin 

gibi kırtipil bir meddah değil, bü
yük bir ıairdi. Neyse, telaş etme. 

Bu asırda artık böyle §eyler geçti. 
Fakat bil ki seni istersem celıen· 

neme sürerim. Fakat çoluk çocuk 
sahibi bir adamsın. Acımn. Ms
lum ya biz yürek sahibi adamla
rız ... ,, 

Tevfik ellerine bakıyordu. Dit· 

lerini eıkmıf bir ışey ıöyliyemiyor
du. Zati bey geldi, eı'ki günleri ha· 
tırlatan laubaliliğiyle omuzlarına 

vurdu. 
"Aklımdayken .ısoraymı, kızını 

niçin getirip bizim ilanıma -etek 
öptürmedin, nankör herif?,, 

Sesi biraz kısık Te·dik gözleri· 
ni kaldırmadan cevap verdi: 

"Terbiyesi hanımefendinin hu· 

zuruna çıkmağa müsait değil, be· 
yım.,, 

"Hani papnın :ıkonağmda ter· 
biye görmÜ§tü?,, 

Kızı ... kızı... Ah kızı oldujunu 

bu müstekreh herife bir unuttu· 
rabilse... Şimdi gene biraz saf dil 

bir adam tavriyle Zati beye 'bakı
yor. 

"Doinl, J.yim. Fakat ne .olsa 
bizim kız mahalle İmammın toru

nu ... Akımnıı 'burnundan dütmüş, 
malUın ya hafızdır, beyim.,, 

"Bana iyi ıarkı söyler dediler .. ,, 
Zati bey biraz müteredditti. 

Acaba curnalda ıarkıdan bahis 
var mıydı? 

"Nerede beyim! Sade aıir okur 
ilahi okur ... Mukabeleye de ıider. 
Mevlut filan olursa ... ,, 

Zati bey eliyle T evfiiin llkır· 
dısını kesti. Rabia hakkında bir· 
denbire hi.ııl oluveren tece11üıü 

ayni ıüratle zail oluvennitti. 
"Hanıma söyliyeyim. Benim 

böyle teYler fena halde içimi tı· 
kar. Bilirsin ya, dinle hiç alıf ve

ritim yoktur.,, 
Saatine baktı, fırladı. 

"Ben saraya ıidiyorum. Sana, 

senin iyiliiin için bir daha ıöy)i. 
yeyim: Karagöz oynatmak, med

dahlık etmek filan yok. .. Bir daha 

tikayet ıelirse sen bilinin.,, 
Tevfik de kalkmıttı. S_iyah set· 

renin eteğini öptü, temenna etti. 
Bu def alık ucuz kurtulmuıtu. 

Zati bey ellerini çırptı, pırtlak 

-.özlü hafiye odaya ıirdi. 
"Tevfik efendiyi araba ile evi

ne ıötUr. Al fU bet lirayı da ben
den kızına ver. Çocuk belki kork

muıtur. Hadi Allali aelimet ve1'· 
sin, Tevfik. Bir ııkınbn oluna ba. 

na ıel.,, 
Omuzlan Ueri11k, ellen ")'Wftlft.ı.. 

odadan çıkarken civanmert, cö

mert bir adam olduğuna kendi de 
inanmqtı. 

XXI 
Yüzü, ancak on dördünCü asır 

ressamlarından birinin tahayyül 

edebileceği bir lsi'ya benzerdi. 

insanlara kardetlik Ye iyilik yap

mak· için gökten yere inm.it bir 
hali vardı. Ruhu on yedinci asır· 

da yaprdı. Kendisi ikinci Abdül
hamidin sarayına mensuptu. İkin
ci mabeyineiydi. 

Saray muhitinde onu vazifesini 

bir makine intizamiyle yapan DİT 
adam diye tanırlank Orada laiç 

bir dostu hatta ahbabı bile yok· 

tu. Hususi hayatında bile çok az 
söyliyen ve resmi olan bu adam 

mabeyinde daha resmi, daha ıee
sizdi. Fakat .-luiyetini, kaim .., ... 

deler arkasından hissedilen t,iT 

ıtık gibi, etrafına ıezdirmitti. 
Evinde antika hançerler, kitap 

ciltleri ve eiki İngiliz saatleri ko· 
leksiyonu yapardı. Bundan hqka 
da yalıunın baiaçesinde nad!.1e 
güller yet.ittirir, bazan aa sanJal 
ağacından arka kafaiılan oyardı. 
Bu iki merakı, bütün aaraya s-.ırip 

cıkan ıyabancı1ar aTaıında onu en 
çok Setim paşaya yaklaftırmtşta. 

Fakat bütün bu itler 'hep haya. 

tmm dıtında kalan ıeylerdi. On 

yedinci asrın ilim dünyasına 1'o! 
zamanını vakfeden ibu nahun iaa
yecan11z havaemm derin btr ~e· 
ırinde hiç umulmryan azıcık "';n'ip
hem, azıcık (miatik} bir köte var
dı. Ve o kötede (Mevlina) n:n 

mesnevisine bir gün bir naare ya 

zabilmek için yafayan i>ir emet 
vardı. (Devamı var') 

27 SONTEŞRIN - l~ 

._lliı--•4e .. ___ _ 
Arslan Turgudun sakahnı çekince : "işte bir 
hediye,, diye bağırdılar. Kızılbar müşterile~ 
delikanhnın üzerine çullanmışlardı. Şimdi iki 

a:,~!~~:.: ad~~ ön~~ğ~~d=~-~ma~:ü~~~-~erd~n~~~.!~:!~d 
de duruyordu... yerleımitti. luk ahnıı. Hani ıu Türle kahv 

Halkın aiilü.tnıelerine kızdı.. Şimdi anlatılıyor ki, tavandaki yok mu? 
Yük.ek 11e1le ·bağırdı: hava delilinden &f&ğıya bakan - Anladmı .. Pehlivan denil 
- lnanmıyorl&lll"Z, aize aakalı- gözler, Perkerin gözüydü .. Tehdit adam. Bize afyon satardı. 

nın takma olduğunu da isbat ede· kiğıdmı atan da ondan başka bi· - Ta kendisi. Fakat, bura 
ceiim ! ri değildi. ne cesaretle •ehniJler .. ? 

Ve herkesi fa.şırlan bir el ça • Parker Nevyorkta iken, Arılan - Belki ıbir fiipbe üzerine 
bukluğile müşterinin sakalını çe - Turaudun pefinden ayrılmadığı miılerdir ... 
kip çıkardı: muhakkaktı. - Bu fi.ipbeyi onlara 

- itte.. Görüyorsunuz ya .• ! Şeytan herif, fizyonomi profe- kimdi? Bunu mutlaka anı.-11 

içimize kihbiUr ne mabatla giren aörü rolunu oynı~ Anlan Tur ymı. 
bu adamın bir polis hafiyesi olma rudu nuıı.da tuza.la dÜfÜl'ID\iftÜ ! Perker Anlan Turpdwı ~ 
dıgmı iddia edebilir misiniz? dünü ortadan kaldmnak için, otl 

Bu adam, şüphesiz tahmin eder Parlter aahneclen ayrrlmca. oda.. ıanonlarından birini çağırdı: 
ainiz ki, Anlan Tm,ıuttan baJka sına ıeldi. Yanımda, bir akıam ön· -Ataiıdaki balıklar iyiu bJf 
bir kimse defileli. cebir kadını öldürüp uçuruma yır landılar mı? 

Anlan Turgud birden ayağa varlryan haydut vardı .. Oda kapı- - Biraz eksik.. 
kalkarak, profesörün boynuna aa- •mı kapadılar .. 
rıldı., Ve mUthiş bir cümle ile sa.· Gülüterek konutuyorlardı: 

Perker gözlerini &fh: j; 
- Ne dedin? Knnıldayorl 

kalmı kopararak: - O kadım neden öldürdün? mı? 
- Sen de bir aahteki.rsm ! .__Fazla para i.tiyordu. •• - Balina balığı hareketsiz 1,. 
Diye bay.kırdı. -'Kimeeai var mı? 
'(Kı:zılbar) da eğlenen miifteri - Şeytanlanlan bqb kiımesi 

ler hep birden ayağa kalkarak, yoktu. 

• ot· 
tıyor amma .• öteki sık :aık esnı)' 1 

-Sahi mi? 
Parker yerinden fırladı: ' 

Anlan Turgudun üzerine atılmıı· - Fena değiL Hoplrimin arlı· 
la:rdı. hati nasıl? 

- Haydi, önüme düt·· Herk" 
barda eğlenirken, ıu herifin~ 1 

; 

Mlan Bey, fizyonomi mütehaa. .:--. Y!fqor .. F~ ~ u ye • 
._, ııvhiıiüıu VJnt9'1P "'Pf'.UfetOnltt; mert yıyor. 
Modadaki ,atta konuştuğu milyo- - Kurtulmak ümidi azaldı mı? 
ner Hoıpkimten lbqka biri olmadı- - Hayır. Son nefe.ine bclar 
tnıı görmüştü. kurtulacainu µmeca)ı:mq. 

Bu adam, NecliY.I saklıyan Par - Aptal. Uma dunun. Ne.- • 
lierdi.. JWk :zabıtası bili OllllQ izi üzerin· 

İki Sündür · ( Kızrl>ar) da otu- de yıiiriiyor. 
ruyordu. Nevyorktan kaçırdığı iç· - Bu herifler kimdi? 
kileri zal>ıtaya göı'Üimıeden Mek- - Biriai (Tüdt lem) nm nifan· 
ıikaya getirm.iıti. lısı. lstanbulda tanq.nu§tım. Ken-

0 gün barda toplanan mü§-le - diıi zabıtaya mensuptur. 
riler, Ar&lan Turgudmı üzerine hü· - Ya öteki .balina balığı kılıklı 
C1llll ederek, dayakla bardan dı§a· herif •• ? 
rıya abnllflardı. 

ru iyice aoğutalım. ~ 
Garson bu işte kendi•\~ ~ 

dım edebileceğini .öyliyerek: 
- Pazarlığa giriıelim.. ~ 

Diye mmldandL öyle Y~· .Ot 6' 1 
odaımda yatan bir müşterınıP ,f 
lümü için Parkere bedava ını Y 
dma edecekti 1 

P.aıker sordu: 
·- Ne İıltİyonun? 
- Bq yüz dOlar .. 
- Çok d~il mi? 

( Deoamt tJiff) 

-!9:::1!:ı~aın:.: lstanbul su sporları 
Zavallı pehlivan! Arkada.tına yar- çal IŞI YO r 
dun etmek fD'l&tını bulamadan, 
bir kaç .J1IDılUitm birdaı batma 1. S. K. BQfkardığından: Şiılide devam edilecektir. p 
indiiiui aördü .•• Senemledi ... Ne l - Denizcilik federasyonu 1-KOŞU29 Birinci ki~:~ 
pazuaunun lwvnti, ne tecrübesi.. denizciler , f stanbul atletizm he yapılacak Halkevj krosuna 1t. ~
Hiç bir işe yaraın&ml!tı. yeti atletleri için Beyoğlu Halkevin edece'klerin hazırlana'bilmeler~~i( 

Bir et ve kemik yrğmı halinde dekq ıidmanlarJtertipıetmiftir Za. Halkevi 'krosunun yapilacafı ~ 
kapıdan dııarıya ahlan iki arka · manları1 qağQ'.& yazılmıtt.ır. U-Hürriyet. a\,idesi,, "&Tasında pı· 
daıı, yerden kal<ID"an :garsonlar, Denizci ve atldlerimiz kendi· metrolu\: bir ısaha dalıilincle ,-
aürükliyerek kendi odaama götür ~er.i için çok laydalı olan bu idman ılacaktır~ . . . "" 
mütlerdi. )ardan azami istifade etmelidirler. 2- YÜRÜYÜŞ: 19 ~tik 

Banla M.!lıyan br.gaşalık çok ldmanler federasyonların öjrd- ın\ln Türki~~ i_lk ıde.f~ Y_aP1~ii' 
sürmedi... menleri tarafından yaptırılacak ~ır Hallrıevi "Şifli-Kı.ly,os..;şıtli,, di11' 

S h . d . a-·1-!kalık vii&:u.... h· ..... Ja-.. k ..... akf• •''el' a nenm per esı, on AJU A _Denizciler ~ ve ;.r ... ,........ ~. ~ -· .,..,. 

bir aradan aonra tekrar açılmııtı. Çarpnba ıünlari saat 16 ıda Şiıli tramvay de_posun :a~ ~ar.ti~ 
Müprilenlen biri, yanındaki B _ Atletler Cumartesi -ve ;ar le Zencirli kuyu-Su lerazııı.?d ~er 

arkadatma aonıyordu: ıanba günlari saat 17,30 da istikametinde takriben ııoo<> ti~ 
- Casuslar geberdi mi? ro1u'k bir yol üzerinde yapıl• 
- Şüphe yok. Fakat, onlarca- 2 - Klübümüz atletleripiz tır. t bİ' 

suı değil, polis bafiyesi idi. 2- Klübümüz atletizm kalJc:-;:ı 3 - Koıu ve yürüyü§lerdç'tıt' 
- O halde Nevyorldan gelniiı lığınca tertip edilen yü~lere rlacilik mevzubalaı .o1ma)'U~ ;J~ 

olacaklu... bütün azamızm iştirakleri •rm. ah ma mahiyetinde yapı~a~ı j.J: 
- Geçen yıl 'bu aalonda ·be§ nur. tecrübeli tecrübesiz lıerkes 1~ 

hafiyenin kanı soğumuıtu. --ı.-5. K.. lstanbal su ıporlan ltlii· te serbesttir. lca'he&lerıe f~ 
-iki de bugün toğudu. bü atletizm kaptanlığından: üçüncü katagori üzerinde de 
- Yedi ı>ldu demek .. ?! Fakat, Atletlerin hazırlanmaaıada klü yet gösterilecektir. JI. 

ben JeCIİ Tabmından hiç hoflan • bümüz üzerine düten'V&Zifeyi b.. 4 - Sporcuların •o)'ll°':;i' 
.ma111. •• 

Güfiiterek vi.kilerini içtiler. 
,,. .. 

Perker Mekaikaya ~, ka· 
çırdifı iç1<i1eri hemen aatmıt ve 
.CKızrl otel} te, Anlan T\D'gudun 

ıarmak ayısı az olan 1Urk atlet ta ve ıistira11a'tleri için bir ıalo~ · ~ 
.._.ıı..:1~b1tf'" 

knnına eleman kazandmnak ama· edildi. lıtin.K.edece5-"... ·r 
-cıyla Jdüp azalariyle klüp menıu- kaydedilmdm lazım değild~~ ti 
bu olmıyan bütün a.porlara açık Geleceklerin ıaat tatil~ "':..,/' 
olarak tertip etmekte oldulmnu TramTay aepotUH& ~ ,' 
kotu ve yürüyüılere bu hafta yine rica olunur~ 
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intikamın sebebi 

Fabrikadan çıkarken, Nail Bed· 
ri, beni kolumdan yakaladı: 

iti kat'i aurette kendime nihayet 
vermekle halledeceiim. 

- Gel! Sana söyliyecekJerim - Saç.malama kuzum ••• lnıan, 
var. · kadm için canma kıyar mı? 

Gecenin karanlığı, civar apar , Kadehini bir yudumda boplttı. 
tımanları büsbütün sakillettiriyor. akıam, böylece dertleıtik. 
du. Evine döndü, ertesi ıü.nler faıbri-

- Haydi, sana bir kadeh rakı kada, akşamları meyhanede yine 
ikram edeyim. hep derdini ayni taranelerle an • 

Nail Bedri, iyi bir tesviyeciydi. lattı. 
Birlikte yürüdük... Fakat bir gün ... 

Birahanede oturunca zavallı a· 
damın pek gamlı ve müteessir ol• 
duğunu f arkettim. Bafını önüne e· 
ğerek tunları itiraf etti: 

- Çok bedbahtım, azizim! E. 
fer annem olmasa, kendimi mut
laka denize atardım ... 

Hayretle kendisine bakhm. 
- Ne oluyorsun? Ne var, ca . 

nım? 

- Tesellimi bir türlü bulamı . 
yorum. 

- Aldırma! ... Senin gibi ıağ • 
lam, genç bir adam için, ümitsiz· 
Iik ne demektir? ... Hayatım yeni· 
den kura.bilinin! 

- Evet, biliyorum ... Fakat bü• 
tün hunlarm e'hemmiyeti yok! Ne 
derece harap olduğumu tahmin 
edemezsin ... Yengem Ki.mile ile 
karde§imi Etemi bilirsin. 

- Evet ... 
- İtte, yengeme ifık oldum ... 

Gece gündüz sade onu dütünüyo· 
nun. .. Elimde değil, ne yapayım? .. 
Hatta karde§İmin ölmesini, yen • 
remle evlenmemi bile aklımdan 

ıeçiriyorum... Bu kötü dütüncee 
ler zihnimi tırmaladığı için ken 
elimden nefret ediyorum. 

Bunun geçici bir his olduğuna 
dair kendisini kandırmağa uğrat 
hm. 

- Tabii halin avdet ede; ... 
kendine hakim ol ! • dedim .. Hele 
tiındilik birlikte yaııyacak bir ka· 
dnı bul... Oyalanırım ... 

- Bir metresim vardı. Taham· 
ııauı edemedim ... Ayrıldım. Zaval• 
lı kadm ! Öyle sanıyorum ki, beni 
Çok seviyordu. 

l - Yengen, kendisine kartı bea· 
tdiğin qktan haberdar mı? 

.. - Şüphesiz kendisine bir şey 
löylemedı·m ' ~:1-· •• •• •• 1 • LAl\tn yU2U11e oy e 
~rib ıarib bakıyorum ki herhalde 

teyden !Üphe ediyordm. Bu. 
~a beraber bana aldmnıyor. 
.drrmaması da isabet ... Kardeşi· 

'-•n kanama el sürmek istemeni ... 
~ ıöylüyorum işte: Tahammü • 

aon dereceyi bulduğu gün bu 

... Bir gün müthit bir hadise ol· 
du. Bu hadiseyi de bana Nail Bed 
rinin ağbeyıi Etem hikaye etti. 

- Meğer bizim Kimilenin bir 
i§ıkı varmıf .. Onunla kaçtı! .. Öte· 
den·beri, arada ·ba.fkaaımn mevcu
diyetini hiuediyonnn... Karıma 

' 
kendiıini ne kadar sevdiğimi an-

latıyordum .. Benimle eakiıi ıibi 
ali.kadar olmumı IÖylüyordum •.. 
GülÜIDlüyor: "Bir teY yok, teveh· 
hiim ediyorsun!,, diyordu ... Bir aa· 
bah, bütün İ!lerin hallec:lildiiini 
sanarak gönül rahatile fabrikaya 
geldim ... Fakat, akpm üzeri eve 
döndüğüm zaman, karımın beni 
bırakıp gittiiini anladım •• Mühen 
disin evine kaÇ"'lf ... Bana da öğ
rendim. .. 

"Ağlıya ağlıya fenalıkl• ıeçir 
dim •• Annemin e'rine ıiderelc dert 

.yandım ... Nail Bedri de oraday • 
dı .. Bir köfeye çekilmit, •isara üs
tüne sipra içiyor, hem bir te'J 
söylemiyordu. 

_''~emin aılbit çorba artığı
nı içtnn ... 

"B. L--- ____ ... . ... __ 
ır aca.uoı::ı:l""'",.e ~mı ••• ~-

bi ·iken ölü gibi uyuyo~ .. Yine 
de öyle oldu... . ' 

''Saba.hleyin. uyanmca: 
"- Gidip Kimileyi bulayım! 

• dedim. · 
"Nail, mani. oldu: 

"-Sen biç biqeyle uğrqma ... 
Meaeleyi hallederim! · · 

"Sordum: 
"-Geriye mi ıetirecekain? 
"- Sana hiç bir vaitte bulmı· 

mayonnn ! - dedi. 
. "O L-a pm pzetelerde müthit 

cinayetin taf ıilitım okudum-. Ko
caman kOC"man ıerlivhalar: "Bir 
kayinbinıder, kardetinin intika • 
mmı almak için yengesini 6ldür • 
d .. ' d' ı u .,, ıye yazıyor ardı.,, 

Etem, gözlerini ailerek: 
- Benim n&IDUIUIDU korumak 

için ve itana acıdığmdan bu işi 
yaptı amma, Nail, Ki.mileyi öldü 
rerek biaz da ileri gitmedi mi ya?. 

Nakleden : HaUce SUr•JJ• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu · 

$imdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

~. ei keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
" )rıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

HABER - 4\Jipm poatan ' 

K c§l cd o ifil o· ifil D 
a 

Amerikanın meşhur" Demir Polis,, i 
güzel bir kadına yenildi 

NflfJyorlttan yazılıyor: 
Amerikada Çinçinati ıehrinin 

polis tefi Vilyam Kraka dokuz yıl· 
dır bu telıre bin bi1" entrika çevir 
mek için gelen kanun kaçakları, 

haydutlar Ye daha nice nice uy • 
aumuz adamlarla ~ 
batmı katıyacak vakit bulamamıt 
bir adamdır. Bu tefe herkes "De
mir poli.a,, lakabını vermiıti. 

Kraka geı-çekten çok kurnaz, 
~ tiddetli bir adamdL Siyasal 
deiifimlere rağmen onun kudret 
ve nüfuzu hiç bir vakit eksilme • 
mifti. 

Fakat en sonmıda bu adam da 
tehre manikürcü olarak gelen gü· 
zel ve çok cazibeli bir kız tarafın
dan ıırtı yere getirildi. 

Bu kız Balkan güzellerinden 
Belgradda doğmuf Lela Saleviçtir 
ve gece ktüplerinde dametmekle 
hayata atılmııtır. Kız ilk önce mq 
bur kaçakçı AJZe Moiıze ile dü • 
fiİp kalkmağa batlaymca poli.in 
nazarı dikkatini celbetmiıti. Lela 
için çıldıran bu herif, tam otuz yıl 
birlikte yqamış olduğu karısm • . 
dan ayrıldı. 

Polia direktörü bu herifin para 
ırnı nereden geldiğini, onun bir 
afyon kaçakçısı olduğunu biliyor 
du. Birinci karıımın ailesi boıan· 
ma meselesinde büyük bir skandal 
yapmıılar ve herifi öldürtmüıler
di. 

Kadının karde§İ mahkemeyi 
boyladı ve adam öldürdüğü sabit 
oldu. Ancak hakim davada suçu 
hafifletecek bir çok sebepler bul· 
duğundan ona karşı pek tiddetli 
davranmadı. 

Büyük bir kalabalık mani • 
kürcü ve dansöz Lelayı linç etmek 
İstedi, fakat başaramadılar. 

lıte bunun üzerine polis direk
törü ite müdahale ederek Lelayı 

Solda: Polfr: müdürünün kendi.i
ni boyana sürgüne göndermesin

den bıl .. ıp uıanan Sela Sale· 
vi~ temelli oturmak için la • 
Rmgelcn çareleri büyük bir 

kurnazlıkla bulmuıtur. 

Altta: Demir poliıi ve 
har:c:lan muhalı.z.ı Ma . 
~ojlo Lazarovi~ nihayet 
.bir manikürcü tcı:.alın -
dan yenilmiıtir. 

Şimdi Lelanın bir milyoner ka 
rısı ııfatiyle artık polisle hiç bir 
alikaaı kalmamıtb. Çinçinati de 
yerleıtikten aonra bu kadın ken· 
diıiyle iradesi zayıf, oğlu Kleman 
Lozaroviç'in bat aktörlük yapa -
cağı bir İ&kandal hazırlamağa baı 
ladı. 

Demir poliı bunu itidir İ§it • 
mez yine muhafaza komitesini Le· 
layı hududa kadar kötü.nneğe gön'" 
derdi. Fakat bu sefer de kendi 

r------.-......... ----

1 

bqmı belaya aokmut oldu. 

. Lela yine yakalanmq ve yine 
ülkenin smırlarma kadar iletilmif 

J 

ti. Kız ağladı, ıızladı, 'kendisine 
zulm yapıldığını, polis müdüri.İ'" 

nün oğlu m~lesinin bilhassa ter 

.., • 1 

Lakin Lela bundan müteeıui: 
obnuta benzemiyordu çünkü ıü -
rüldüğünden üç ay sonra tekrar 
tehre dönmüttü. Geriye gelince 
bir manikür dükkanı açtı ve za • 
mania çok zengin bir mü!leri b
zanch. 

Kız kendisini memlekette sür -
mil! olan adamı yola getirmek için 
bu planı kunnuıtu.. Evveli poliı 
müdürünün oğlunu battan çıkar· 
mağa aavaıtı bunda muvaffak ol 
du, fakat poli. direktörünün pen
çesi ya.kasma yapqbğı gibi onu 
tekrar muhafaza altında ımıra ka 
dar gönderdi. 

Lela tekrar ağır bir hakarete 
maruz kalmıttı fakat ihtiyar kurt
tan intikamını alacağına söz ver· 
di. 

Nevyorka gitti; orada güzellik 
ve cazibeaile bir zengini pençesine 
geçirdi romantik bir milyoner o· 
lan bu adamm büyük bir nüfuzu 
vardı. Bir iki hafta içinde milyo
neler Lela evlenirler ve büyük 
p.tafat içinde Çinçinati'ye gitti 

1 ler. 1 

r; EWPUSA 1 

• . . 

tip edilmit 'bir iakandal olduğunu 
bağıra ~bağıra söyledi. 

Kocası bütün bu sözlere inan
dı. ve zenğinliği, polis müdürüne 
karşı agll' bastı. 

Y enilidiğini anlıyan Kraks bu 
itten vaz geçtiği gibi vazif eainden 
de ayrıldı. 

Lela nihayet galebe çalmııtı. 

Kendisini bu kadar zamandır ko· 
vahyan adamİa her ne bahaıma 
ulursa olsun kozunu pay etmeğe 
!iarar vermitti. Şhndi artık lüzu
mu olmıyan milyonerden boşan

mak için lazım olan çarelere ba1 
vumıağa bnıladı. Nitekim zenğin 
koca da bu diifünceden çok mem· 
mm oldu. 

Botanma muameleti temal'T'ln• 
nmca Çinçinatı ya döndü ve bir 
güzellik enstitüsü açtı. 

Lela kullanmakta olduğu me
murelerin çok güzelliği dolayısiy
Je her tarafta ün kazandı. 

Kendisini hiç usanmadan ko· 
valayanlardan ve peşini bırakmı· 
yanlardan birisi de polis direkt~ 
rünün oğlu Klemandır. Delikanlı 
halen ilanı a~k etmekten bıkıp o· 
ıanmamıştrr. 

Kalbi kırılmq zavallı babanm 
sokakta her gün g~zmeğc çıkma
yı i.det edindiği saatte Lela bu de 
likanlıyı koluna takıp fen ve ıak
rak kahkahalar atarak fırlamakta 
ve aabık Demir polisi böyle::e 
üzüm üzüm frrerek yüreğini lr"' -ı 

ağlatmaktadD". 

polia nezareti altında memleket · lngüterede Gal memleketinin fimalindeki. Anglaey aJannda kü ; 
ten dıtanya ıürdü ki bu iş kadın çük bir kasabanın atlı tam 51 harfle yazılmaktaymıf. 
İçin çok ağır bir hakaretti. Poliı Bir Fransız mecmua.ıından aldığımı~ bu ruimJe, kcuabanın ismi. 
müdürü arzuya §&yan olmıyan bü· ni görüyorsunuz. Ayni harfim buraya )'alyora, bakalım okuyabi • 

tün yurttaşlara kar§ı bu usulü kulla lecek mi•iniz: 

~--------------~-----~ ~~~~~~~~~~~ . llA~AIRMU~~G·YllGOOD~~~Wll·~ 
111 teaır ettııım ıorlDU§tur. . LLANTYSILIOGO • GOGOCH 
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M vaffakıyetin sırrı 

RADVOLİN 
Laboratuvarlarda f usan dfş!erl 
llzerlnde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsuın olduğu için 

_____ Jl _ -----r:-: .::~'!t'!:"kf:.'i:~'lz:f :::::;, 
dişlere tatll bir parlaklık 
verir, nefesi tat:lllaştırırken 
dlOer taraftan diş etlerlnl 
de tedavi eder ve kuvvet 
ıendirlr, dlşlerln en büyük 
düşmanı hamızlarıa müca
dele eder tOkrü~ü çoQaltır, 
mikropları öldürür. 

_____________________ ..._ ______________ __ 

RADVOLiN 
kullanınız 

~
.. . ~ .. , . ..,... '"'"'"" ,,... - ' " . . .. ' . . ~ ' .. . " , 
..... .. • • ' '"" ·•'t.>-41:.ı::.,.. • ı . • 
ı·r · · : · -: 'q · .. : ... !' . ·--; .:~ ,.;,~~ ı,. l. • • . • 

. '. .-· .. ·. . . . ' . . . '.,,. . . . ... 
· ıs·~~ıibul ... Bel~diyesi Jlanları 

. ·. . ;,· . . 

itfaiye iç.in lazım olan bir motör pompa 2000 Ira değer biçil· 
mi§tir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Elmiltmeye gir • 
~ek isteyerJer 2490 No. h arttmna eksiltme kanunununda yazılı ve • 
ıika ve 150 liralık muvakkat temin at makbuz veya mektubile beraber 
~/12/935 Pazarte.1 stiinü ıaat 15 d e daimt encümende bulunmalıdır. 

Fatih KaragümrÜkte Debakzade ' 
1 

M. Fevzi Pqa Cd. ıokağm • 
<la 52 metro 20 santimetre murab 
baı Yf:r 
Bostancıda vapur iakele.i M. 2 
yeni No, h aJııap baraka 
Ortaköy Cavitağa M. eski Türk 
S. 4 N. ahp.p oda 

(B. (7454) 

Senelik muhammen muvakkat 
Kira.aı Teminat. 

20 ı,so· 

120. 9 

24 1,80 

Yukarda semti, senelik muhammen kiruı ve muvakkat teminatı 
A,uııı olan mahaller 935 aene.i Ma yıa aonuna kadar kiraya verilmek 
üsere ayn ayrı pazarlığa konulmuı tur. Şartnameleri levazım müdürl 
lüi\inde ,arülür. Pazarlığa girme k i.teyenler hizalarında gÖtterilen 
nnnakkat teminat makbuz veya m ektubile beraber 28/ 2 ci teırin 935 
Pertembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Amir için 30 
Efrat için 418 

448 

(8,) (7143) 

Bir çift çizmeni n muhammen fia4 945 kuruttur. . . 

itfaiye imir ve efradı için yap trrılacak olan 448 çift çizme açık 
ekailtmeye konulmu;tur. Nümune ve ıartnamesi levazma müdürlüğiln 
dedir. Ekailbneye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma ve 
ve ekliltme kanunda yazılı vesika ve 318 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya ır.ektubile beraber 10/ 12/ 935 sah günü saat ıs de da 
itnt encümende bulunmalıdır. (7452) 

Dütkünler evi için lazım olım 2 000 kilo mercimek pazarlıia ko -
nulmuttur. Bu mercimeğin heınine 2ô0 lira değer biçilmiJtir. Şartna· 
mesi levazım müdürlüğünde görülü r. Pazarlığa girmek isteyenler 2490 
No. h arttırma eksiltme kanununda yazılı veıika ve 19,50 liralık mu· 
vakkat teminat makbuz veya mekt ubile beraber 9/12/ 935 pazartesi 
rünü saat 15 de daimi encümende bulunmalrdir. .(7450) 

HABER - Alitam post.Ur . rt SONr'EŞRIN - 1935 

DevJet demiryollan ve limanları işletme umum idaresi ilinJan 

Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivu atelyeıine ait bir 
kısım tezgah, kapalı zarf usuliyle ap.ğıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara idare binasında ihale edile
cektir. 

Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme gün ve ıaati Şartname fıati 
1 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kunıt 
2 15000 ,, 1125 ,, 1 O - l - 936 ,, ıs Parasız 
3 35000 ,, 2625 ,, 1ı - 1 -936 ,, ıo 175 kurut 

Bu ite girmek istiyenlerin her gurup için ayn muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii veıika• 
lar, kanunun dördüncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna .. 
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir ıaat evvelsine kadar Cer Dairesi Komisyon 
Reisliğine vermeleri lizundır. 

Bu ite ait tartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarp&fa veznelee 
rinden alınabilir. (3444) (7391) 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekllğlne 

İıtanbul Yedinci icra memurtutun· 
dan: 

Galatacla Küçük Millet 9-rıada 14 
numarada mukim iken elynm ikamet 
aıi.hı meçhul Yani Dikabida oilu Pat• 
roEloaa: 

Ali .Rizanm ~tiniıde alacalı 
olaıı 1200 liranın temini zımnında hac· 
zedilen Beyoğluncla Tatavlacla Potika 
sokağmda eaki 18,20 yeni 14 ıtWQU'acia 
tahbncla ve Papaz oğlu tokaimda .. ki 
22 yeni 65 nam.aralı dükkbı havi ah· 
pp hane ile Be7oilunda Tatavlada 
Papa zoğlu sokaimcla 60, 62 namarah 
ar .. daki mm biteeleriıme maballeıı 
haciz yapılmıf ve yeminli Ü~ ehlivukuf 
mu dükkin banın tamamı 1040 
lira ve araannı tamamına da 402 lira 
kıymet takdir ve tahmin edilmittir• 
icra ve im.. K. nun ı03 cü maddesine 

tevfikan tebliii muktezi ihbar 'f'U'aka. 
IDllD ikametılhmrzm meçhal olmau 
buebiyle ıs gijn müddetle ilAna ~ 
lifine karar veribniı olduiundan tarihi 
ilandan ib°blu'en ıs aıün zarfında daire
ye müracaatla bu baptaki nrakm tet· 
kik ve bir diyecefiniz var ite beJan et· 
meniz icap eder. Takdiri laymet rapo. 
riyle 103 üncii maddeye mfiltaa te!,. 
liii mukte:ri ihbar varakası makamına 
kalın olııııak üzere ilin oluzıur. 

(11337) 

.,..•Krem-. 
Metamorfoz 
Haldkt acı badem kremidir. Al 

Mlf senedenberl bütün Rasyada 
kullanılan bu krem cilde çok ya • 
rar, cildin kirlerini, buruoukluJda • 
nnı, lekelerini, çlllerlnl, ergenlik 
terini, sivilcelerinl izale eder. 1 

• 

Çirkin çehreyi gfizellt§tfrlr Ye ih. 
tlyarlan gençle§tlrlr. 

Rn eskf acı badem kremi. 

Krem 
Metamorfoz' dur 

Taklit ve benzerlerini almayınız 
Fiyatı her yerde 60 koruıtur. 

l"""""'~--;;·ı:;;-:::; 1 • -

:: Ratip Türko"ıu 
iİ Ank•ra caddeel Meeerret 

l:;~~~~.~:!~~~-=mrara (88) 

Muhammen bedeli 70000 lir=. olan lokomotif bakır ocakları, o
cak akaamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun ı936 Pertembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binaamda ıatın 
alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka• 
nwıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a ka• 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtnanıeler 350 kurut mukabilinde Ankara ve Har 
darpaf& veznelerinde satılmaktadır. (7301) 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta 
çinko levha 23 Birincikinun 1935 Pazartesi günü ıaat ı5,30 da An· 
karada idare binumda kapalı zarf usulü ile ıatın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 42 f ,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesikalan ve tekliflerini ayni gün !aat 14,30 a 
kadar komisyon reiıliiine vermeleri llznndır. 

Bu İfe ait tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarpatada teseHüm ve aevk müdürlüğünden dağı· 
tılmaktadrr. (7360) 

Ataiıda lıim, miktar, muham:nen bedel ve muvakka' teminatı 
yazılı malzeme iki partide ve hizalarında gösterilen tarihlerde Anka• 
rada idare binuında ve saat 16,30 da kapalı zarf usuliyle ••,tın alı
nacaktır. 

. Bu ekıiltmelerden her hangi birisine girmek istiyenlerin buna 
ait teminat ile kanunun tayin etliği vesikaları vo tekliflerini eksiltme» 
sünü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartname Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa• 
ıada. Tesellüm müdürlüğünden parasız olarak tedarik olunabilir. 

ismi Miktarı Muhammen Muvakkat 
(7361) 

Eksiltme 
-~~~....-...·"':==' Bedeli Temınat Tarilii 

Lira 
t) SUr&t liontrol saati 

yedeği 

59 kalem 1150 lira 86125 24/ 12/ 935 

2) Heintz sistemi tofaj 
çantası 

165 adet 

~PiRI 
2 ve 2S> komprlmelik ambalailvda 

• bulu nur.. 

Ambalaj ve komprimeJerin ; ~ 

825 ,. 61,88 25/ 12; 935 

• ~ ~ • .A l 1 
üzerinde halisli§in timsali 11 1ıiıiı

1

~r~~ 
r'.r.t .r 
ol~n $ markasını arayınız. 

Fransız tiqatrosu 
BALK OPERETi 
Bu akşam 20,30 da 

ilk »er& 

SEVDA OTEL/ 

Büyük operet 

<·~ \ . 
. . -. r . 

. 1~'~·~, •. ,-__· Fı; 
.l_ . ,>, • . ----ı-...1.. . .. 

HALK OPERETi 

Gi§e gündüz a çıl.t.r. Telefon: 418l!J f 
'lyatlar: 2S - 50 - '1S ' 100 Loca: 400 
. 300 Pek gakında: TELLİ TUMA 

fst4nbul Rtrediqrsi 
ŞıhirTı·yatrosu 

111111111111111 
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111111111 

Buakfam .aat 
20de 

Tohum 
Yazan: 

Necip Fazıl 
Kıeakürek 
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Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden : 

e-a • Miltekatdln Eytam ve Eramllln Mart, Nisan, 
::ı 

~ ; Mayıs 935 maaşlarının iskontosuna 4.12.935 c c. ~ 

:~ \'arşamba ğflnU başlanacaktır. 
~ = 2. ve 3. 12.935 pazartesi ve talı pnleri yalnız malüllerin itleı ine 

.. ~ oakılacakta. Bu tarihten sonra müı.caat eden malülleT umumi sıra-:; a ya dahil olurlar. (273) (7382) 
~c-.. o 
..o CD iş arıyorum -=- Dr. H A Z 1 M =--= 

Defter tutmasını bilir, mqhue- Cerrahpaş.a hastane.si .sabık ciJ-1 
beden anlar, iti bir efenıdi, ıünün diye ve zühreViye mütehassısı. 1 
muayyen taatlerinde çah§JD&k u· Gala tasar.ayla İngiliz sefareti 

· G · ·ı* arasında :tramvay cacL No. 26 
zere 1J arıyor. azctenuz ı •D me- ... ·--.. ·--·-·----·--.. • • ._ ..... _. ................. __._ ........... -. --
murluğuna mürac:ıat. 

Aç karınna bir kah,·e kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def' eder 
\' 

emeklerden birer saat sonra alınırsa 

liazıınsızhğı, mide ekşilik 
,., Yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
Stılık ve kokuyu izale eder. 

PARDAYA'NJ_,.l\R 

cegım oğlum. O vakte kadar içinizin 
ra'hat olmasını istiyorum. Alis hak
kında bir düşünen olduğunu san • 
mnğa hakkınız yoktur. Size tekrar e • 

ederim ki, ben bu luzı iyice tanımıyo • 
rum ve sizin aşkınıza layık olup ol • 
madığmı söylemeden evvel kendisini · 
iyice öğrenmekliğim lazımdrr. Bu da 
size olan büyük sevgimden ileri ge -
liyor. 

Boğuk bir hıçkırık delikanlının bo. 
fnzmr tıkadı, bununla beraber krali • 
çenin teklif ettiği bu mühlet ve vaid -
den çok memnun kalmştı. 

Kraliçe: 

- Alis dö Lüks nerededir? diye 
aordu. 

Deoda hemen ,güçlükle pek yavaş 
bir sesle: 

- Pariste Lahaş .sokağında, yeni 
'kulenin 'karşı tarafındaki ye_şil kapılı 
evde oturuyor, cevabını Yerdi. 

- Pekf•la yarın Parise gideceğim. 
Kont büyük bir acı içinde olduğu 

'halde: 

- 1\fadam ! diye kekeledi. 
- Sen de benimle birlikte gelecek. 

sin. Haydi git Kont, hazırlığrnı ta -
inamla! 

Delikanlı sendeliyerek dışarı çıktı. 
l> Z'>rlukla nefes alıyordu. Bir 'kaç 
" ı.ldkat '\ılr'! Bilmediğim bazı şey 
()p 'l -durdu. Kendi kendine: 

- ıı~akat, mutlaka Alise adir bir 
1er geçiyor. Bu zan bana nereden gel· 
'1i? Bu akıl almaz şeyleri dü_şünmen 
'btie <logru değil. Adam sende, ne olu • 
tor? Hiç! .. Kra1içe Alisi tanımıyor ..;e 

"'11 sebepten dolayı ona dair bir şeoy 
'91yqeınlyor. ll~psi bundan ibaret. Fa
kat \ben .onu iyice tanıyorum. Benim 
4-Umde btt kızdan !fiphe eaecek '"91· 

senin Tay 'haJine? diye sö)1enerek et. 
rafına kanlı bakışşlarla bakındı. ınu 
anda kendisile ka~a etmek istiyen 
birisi herhalde ölüme kavuşurdu. 

- Hiç bir şey yo1' ve hiç b1r şey o. 
Jamaz ! sözlerini tekrarladı. 

Ayni zamanda, muhakkak bir şey· 
ler bulunduğu düşünce.si de beynine 
yerleşmişti. lşt~ kraliçeyi incitmiş ol. 
mak korkusundan çok bu bir takım 
§eylerin ae olduğunu öğrenmek"mera. 

kından doğan bir can sıkıntrsile ora • 
dan uzaklaştı. .. . 

Yürürken düşünüyordu : 

- En tuhalı p ki, bu kızdan ken. 
dilerine bahsettiğim iki sadik dostum 
da bir taktın çekingea tavırlar aldr .. 

Jar. lşte me.elA Par.dayan! Kızcağızı 
h~ tarumıyordn. Onu sevgilimin evi
ne götürdüm. Sonra onun hakkındaki 
düşüncesini ııordum. :Büyük bir acı 
j~inde olduğu halde yarım ,-amalak 
cevaplar :verdi. Hatıl: 

- Kimbilir, belki de ıbu kız sizin 
bilmediğiniz bazı eeyler biliyor dedi. 
Ne gibi şeyler? Acaba Alis benim "çin 
bazı şeyler mi öğrendi. lştt kraliçe, 

ni§8nlım hakkında iy;ice .ınalUmatı ol. 
ımadığmı SÖ.f]Üyor. Bu da, belki de O
nu çok iyi tanı~ clelMet eder. Kra 
liçe ile Panlayaam lbe.nim Wlmediğim 
yahut anlayamadığım bazı şeyJerden 
haberleri var • .Fakat bunlar ınedir? 

Bu suretle taliaiE delikanlı acılar
la pençele§iy.or ve fÜphelerini dağıt .. 
maia -ça.bşQror4u. 

- Alisten şüphelenmek iste -
mem. Kı:alfçe bu ikızı :itham etmeğe 

kalkşl'llll nw hemen -ötaürUl'iim. 
Pardaye da aym lft~tinceye kapılır· 
sa onu da mahvederim . .:Alls ne kadal" 
1.ftsek b1ti1idfr: ~ eeVl~or ben de 

E,·et, kon tun dediği .gibi bu, Kateri. 
.nin Deodayı oğlu olmak üzere tanı • 
aığına en kesim (kat'i) delildi. 

Mağrur ,·e nefsine son derece ha . 
'kim olan Katerin, şüphesiz ölmil§ 
sandrğı oğlunun sağ bulunduğunu öğ. 

renerek bundan heyecanlanmıştı. Fa. 

.kat bu heyecanını ustalıkla gizlemiş. 
ti. Çünkü oğlu bile bu hu.iusta -aldan. 
mış bulunuyordu. Madem ki Katerin 

bulunmuş bir çocuğu bir kral -yapma. 
ğa kalkışıyor, o halde bu heyecan ,·ar 
demekti. 

Hanri dö .Bcarn'ın Lehistan kralh. 
ğmr .kabul etmesi .ihtimaline gelince, 
Katerin bu hususta hiç şüphe etmi • 
yordu. ÇUnkü I..ehistan gaye.t giizel 
bir krallıkt1. F·akat yaradılışta Na • 
varlı olan Jan Dalbre, hatta Fransa 
krallığı ,·erilse hile, memleke.tini ter. 
ketmek istemiyordu. 

Hanriye gelince; son derece .gene; 
olmasına rağmen Jan Dalbre onun i. 
çin de merak ediyor ve belki de dü . 
şünc:elerinin en derin yerinde bir gün 

Frans:ı kralının Ilurbonlar<lıın olma. 
sı ,.e hu kralın Fransa ve .Na vnr kralı 
gibi iki UnYanı taşıması ümitleri ya. 
şıyordu. 

Fakat ona en çok hayret nren şey 
böyle bir teklifin Katerin tarafındnn 
ileriye sürülmesiydi. 

Bundan da iki netice elde e.dilchi . 
lirdi: 

Birincisi, Katerin dö Mcdiçinin o~. 
1u l\fariyynkı kral yap!l.cak derecede 
sevmiş olma~. il<inrisi bu oğlu'lun sa. 
ndeti Jlugnoltlrn teklif ettiği ehedi 
~ulha bağlı olduğundan bu sulhun 
~artfarrna Mdık ltalmağa tnec:bur hu. 
1unacağıydı. 

Bugünlük Navar kraliçesinin dü .. 

• « ,S-W 

78 

ON ·APIM İLER\DE 
DE t-tA ı.i~ t; OLA
~A~ .... FAKAT o~-
LARDA Ch'Le ' 

YA P.MlŞLA~~ ... 

l 

====·==::::::::::::::::::::::::-.::::::r.aaa:r.:1111 

H KiMYAGER 1 
i~Hüsameddin 
H Umumi idrar tahlili 100 kurn§tur.

1 
:: Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak 
H ve Eytam bankası karşısında lzzet-
6 dbey hanı. 

11 zuı::::11w c ıaı uza ı 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Urolog - O~rat6r 

Bevliye MUtehauıaı 

Krakög - Ekselaigor mağaza.ıı 

l/fllllnda. Her gim öğleden sonra 
! -,,.den.fi: • e kadar. Tıel: 41235 
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şündüğü şeyler bunlardı. 

Bununla beraber bu düşünceler Jan 
Dalbrenin eYvela ıBlu\•a'ya Ye sonra 
.:Parise gitmesine ve oğluyla kral do. 

ıkuzuncu Şarlın kız karMşi Margritin 
evlenişlcrine razı olmasına sebep oL 
muşlaı:dt. 

Katerinin ;tuhaf tekliflerine karşı 

ne düşünmek liızımgeleceğini zihnin. 
de knrarlaştrrdıktan oonr~ ılan .Dal. 
bre: 

- Kont, size Yerilmek dstenilen bu 
krallık hakkınHa ne düşünüyorsu • 

muz.? diye sordu. 

- Dlişiinccm, bunu kabtfl etmemek. 
tir. Annemin bu 1tülynsını hnkikatleş. 
tirmek iStcdiği sırada uğrayacağı si. 
yasal <siynsi) zorluklardan bahsede. 

cek değilim. Yalnız benim kral ola • 
cnk kadar bir iktidarı haiz buluna -
mndığınıı söylüyorum. Bir kral ol • 
mnk için Hizırngelen şeylerden mah. 
rum bulunuyorum. Saadeti hn)atta 
ıarıyorum. Fnknt heniiz bu!amadım. 

Ye kral olacağım zaman da bulacağı. 
mı ummuyorum. 1şte kendim(' ,1it dü. 
şüncem. Şunu da .,öyliycyim ki, kral 
ve kraliçemin sarayına girerek hü • 
kiim sürmeyi de pek büyük lfr hür • 
mctsizlik S!tyarım. 

l\:ont, bu sözleri söylediği zamnn 
çok biiyiik bir heyecan içindeydi. 

- l\fadnm, bugüne kadar yeis ,.e 
ümilc;;izlik içinde görmüş olduğunu~ 
ben Deoda, huzurunuzda bugün saa • 
dctten hahsetmeğ'e cesaret ettim. n". 
nim için hir saadete ni~mek imkanı 
var mrdır? Yoksa hayatta, 'bir S::tadet 
hülynsiyle geçıp gıdec l. miyim? Ab 

l\ladam, her clüşünrcmi si1.e açık~ 
söylemek zamanının gclditini hisse • 
diyorum. 



HABER 

27!1 - Avenka'nın yanıdayım. Beni telefonla sen 
çağırdın. 

280 - Avenka ! Jorj seninle görüşmek istiyor. 281 - Olur, olur. Anladım. Jessi sordu: 
- Jorj ne istiyor? 

2 2 - Jorj Avenkanın yanına gitmek için hareket 
etti. 

283 - Avenka, Jorj ve Jessi 
konuştular ... 
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- Söyleyiniz oğlum. Sizi bir kraliçe 
l(bi değil, bir anne gibi dinliyeceğim. 

- Bundan eminim Madam. Beni ce. 
earetlendiren de budur. Haşmetpe . 
nah bir kelime size terkolunmuş, red. 
dolunmuş, bir gülümseme ile mes'ut 
edilmek istenilmediği halde bir kral. 
lık verilmek istenilen bu zavallı çocu. 
ğun saadetten bahsetmeğe nasıl ce . 
saret ettiğini öğretecektir. 
' ..... Sonra? 

- Sonrası, seviyorum Madam!
Jan Dalbrenin yüzünde bir sevinç 

rşJiı parladı. Hakiki bir ana olan bu 
kadının zihninde çoktanberi böyle 
bir düşünce, zavalı delikanlıyı yeis 
ve ümibizlikten yalnız aşkın kurtara. 
bi~ceği düşüncesi yeretmişti. 

- Ah oğlum, yemin ederim ki yük -
!!ek kalbinizin sevmeğe olan bütün 
kudretiyle seviyorsa111z kurtuldunuz 
demektir. 

Deoda heyecandan titriyen bir ses.. 
le: 

- Evet madam, kurtuldum. Çünkü 
eskiden acılarımı dindirmek için bir 
çare ararken hep ölümü düşünür -
düm. 

- Şimdi? 

- Şimdi ise yaşamak mecburiyeti. 
l\i duyuyorum. Çünkü o kadın için ya
şıyorum n yaşıyacağım .• 

- Bu haber beni ne kadar sevin -
ditdi bilsen oğlum. Çünkü eğer birisi
ni seviyorsanız mutlak onun tarafın. 
dan sevileceksiniz de. 

- Evet, kendisini sel·diğim kadın 
da beni seviyor. 

- Oğlum, bundan büyük bir saa • 
•et olamaz. Aşkınıza layık ve size ha. 
yat yoldaşı olabilecek bir kadın ta -
rafından sevilmenizi bütün kalbimle 
isterim. Sevdiiiniz kadın kimdir? 

Mariyyak titredi. Tarif olunm~z 

bir duygu benliğini kapladı. Yolda o· 
nu üzen düşünceler gene belirmeğe 

başlamışlardı. Titrek bir sesle: 

- Siz kendisini tanırsınız madam. 
O da benim gibi bedbahttı. Tıpkı be • 
nim gibi o da büyük kalbinizde ken • 
disi için de bir şefkat köşesi bulmuş • 
tu. Kimsesiz, zava~lı, acı ve işkence 
çekmiş olarak size sığınan bu kızı siz 
de bağrınıza basmıştınız, dedi. 

Navar kraliçesi: 

- Alis dö Lüks? diye mırıldandı. 
Mariyyak, düşüncesini anlama1' 

için kraliçeye merakla bakarak: 
- E,·et, Alis Haşmetpenah. dedi. 

Kraliçe kendisini tutmak için bü • 
yük bir gayret harcadı. Evet, Jan 
Dalbre, Kontun · zannettiğinden çok 

daha yüksek kalpli idi. Çünkü dudak. 
larına kadar gelen bir sayhayı içinde 
boğdu ve bi' an içinde, Alis dö Lüks-e 
dair bir Ş(:-Y söylemiyerek bu suretle 
kontu hilekar, alçak bir kadına teslim 
etmeği mi yoksa bu kıza dair bütün 
bildiklerini söyliyerek delikanlıya ebe
diyyen sürecek bir yeis ve acı mı ver. 
mek lazımgeleceğini düşündü. 

Sapsan kesilen Mariyyak: 

- Hiç bir şey söylemiyorsunuz ma. 
dam. Ne düşünüyorsunuz, dedi. 

Kraliçe bulunduğu müşkül vazi • 
yette hemen cevap vermemek için bir 
bahane bularak: 

- Kont, çok acı içindesiniz galiba. 
Çünkü kraliçenizi sorguya çekmeniz 
birinci kere oluyor. sözlerini söyledi: 

Diz çökmek derecesinde eğilen kont: 

- Ah, affedersiniz Haşmetpenah. 
kelimelerini kekeledi. 

Bu bir an, kraliçeye kafi gelmişti. 
- Sizi affettim oğlum. Alis dö 

aralarında bir şey 2M - - Ve toprakaltı so1'aklarındaıı ~irine çık • 
tılar. 
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Lüks hakkındaki düşüncemi soruyor. 
sunuz değil mi? 

- Sormak deiil, yalvarıyorum ma. 
dam. 

' - Pekili, şİ.;dilik ona dair hiç bir 
şey düşünmüyorum. Kendisini pek az 
tanıyorum. Onunla ancak üç beş kere 
konl&§&bildim. 

Kont, kraliçenin tereddütte bulun
datunu anladı. Son derece serbest ve 
sağlam düşünceli olan Jan Dalbre ne. 
den tereddüt ediyordu? Zavallı de. 
likanlı}, bir sademeye uğramış gibi 
titretti. 

- Madam. Haddim olmıyarak size 
bir şey hakkında daha düşüncenizi 
soracağım. Nişanlım olmak üzere seç
tiğim kadına dair fikriniz nedir? Ba. 
na bir kelime yeter. Kraliçenin bir 
sözü, kalbimden beynime yükselen 
şüpheleri silecekdir. 

Jan Dalbre başını elleri arasına al
dı. Kont kendisinden müthiş bir hakl
kat nya büyük bir yalan istiyordu. 

- Madam, cevap vermiyorsunuz? 
- Alis hakkında hiç bir hususi dü. 

şüncem yok. 
Fakat bu yalan o kadar yavaş bir 

sesle söylenmişti ki Mariyyak uğra -
dığı f eliketin kat'i olduğunu anladı. 
Kraliçenin kalbini kemiren sım öğ • 
renmek için kendisini topladı ve mos. 
mor kesilerek: 

Söyliyecek sözler bir hürmebiz -
lik ve belki de Haşmetpenahmıza kar
şı bir cinayettir. Madam, kendime li. 
net ediyorum. Fakat mukaddes sözle. 
rinizden şüpheye düşmek cesaretinde I 
bulunduğum için kalbime hemen bir 
hançer saplamak lazımgeldiğini bil -
dlğim halde gene bu cinayeti işliyo • 
rom. sözlerini söyleyip diz çöktü. 

- Madam, dünyada sizden bafka 1 

kimsesi olmıyan aile, sevgi, dostluk 
namına sizden başka kimseyi, bilmi • 
yen ,.e kalbinde size karşı ebedinen 
en büyük bir hürmet duygusu besli • 
yen bir zavallıya merhamet ediniz. 
Madam, sözleriniz ba._a kafi gelmi • 
yor. Bu hususta bir yemin isti}ornm. 
Doğruyu söylediğinize dair bana ye • 
min ediniz. 

Jan Dalbre sustu. Şimdiye kadar 
böyle bir heyecana hiç tutulmamıştı. 
Fayda ve zararı düşünceyi, kontu bu 

sevgiden kurtarmak sebeplerini araş • 
tırmağı kendi kendine kararlaştrr • 
mıştı. Alisin Deodayı asla sevmediği 

ve Katerinin hesabına gene bir ko • 
medya oynamakta bulunduğunu sanı. 
yordu. 

Bu müthiş meseleyi tamamen tet • 
kik etmek istiyordu. 

Fakat zavallı delikanlının taşan 

duygulan ona vakit bırakmıyordu ki .. 
Konta hemen cevap ,·ermek, yemin 

etmek lazımgeliyordu. Deodayı Alise 
o kadar vurgun görüyordu ki doğru 
bir söz, kalbine saplanan bir 
kurşundan daha emin olarak onu öl. 
dürebilecektl. 

Karşı gelinmez bir metaMtle: 
- Kont, ayağa kalk ve sözlerimi 

dinle? dedi. 
Kont sendeliyerek ayağa kalktı. 

Sarhoş gibiydi. Alnından soğuk bir 
ter akıyordu. 

Kraliçe ayni hakim tavırla sö• 
başladı. 

- Kont dö Mariyyak, size aneıak 
oğlumun benden bekltyeblleeeği bir 
şolkat göstereceğim. Size şimdi cevap 

veremem. Aıts dU Lüksü görmeden ev. 
vel yemin de edemem, Onu görüp ko • 
nuta~ım ve soara aiıe ceva.P. vere • 


