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lleanıJnıiz, Jtalyanlann bundan ev.velki Habeşistan lıarbine ve Aduva üzerle rinc dört liva lıalinde yürüuüıl( rini gÖs 
tniılor. Gayet 1'11Üfkül olan bu arazi ilze rinde biribirlerinden ayrı harekete mecbur kalmıılardı. Neticede bir tanesi 

muhaaara altına alınarak parçalantnıf ve diğerleri de yardıma geldiği ookit mağlup edilmişlerdi. 

ltalyanlar şimalde Makalleyi ve 
cenupta Govhoiyi zaptettiler 

Habeşler yenl bir mtldalaa 1:1attı kuruyor 

ıtat aCla vesika 
sulü başlıyor 

Roma yarı yarıya karanlık ! 
Bu salı hiç et yenmed). - Şoflrler, benilnslzlljtl 

dUşUnUyor. - Şimdilik pirinç bol 1 
Geçen eıdı cünli Roma, ilk Benzin fiyatlarmm yükseliti §0- yecek maddeler için 'fteD ibda .. 

et.iz ıün'inü ~. HüJai. föfleri dütündürmüıtür· sına karar va ime.ini adıtemel gö 
illetin emri mucibince bütün ka- Geceteyin ise Roma yarı ka · renler vard ... Bir rivayete göre ve. 
l&p dilckiDlan kapalı idi. Fakat ranbktı. So'kak lambalarmm - ta. 8ib.farhazıldv. Halkı daha meb
lçdc pazarlarda tavuk almabi1iyor rife dolayısile . yalnız yaneı ya -
du. Bir çok bdmlar ellerinde bir nıyordu. zul olan pirinç Yemeie davet et • 

~es~ çdcmlarla evle. Ayın on altmnda büyük Fa- meldedirler. 
!'IJle dönmüflerdir. tist kurumunun topla.nhlmda yi · - N"ryuz XroniW den -

Babeı harbi talsllfih ikinci sayfada. Siyaaal oazfyeti ~m ren yazılar dördüncüd~. 

Hint Müslümanlarına göre 

Mekke .ve Medine de 
Italyan tehdidi altında! 
llltıdln meşhur simalarından Gandl ile şair 
?•gor "Esir bir mllletlo f ertlerl Habeş işi 
&kkında ne söyleseler boştur,, diyorlar! 

n 

Ali Rıza Erem 
Demlryollan ve 
limanlar genel 
mOdtlrO oldu 

Cumuriyet 
Haik Part.iei la . 
tanbul vilayeti
dare heyeti aza. 
larmda.n erici.nı 
harp kaymakam 
lığımdan müte -
kaid AH Riza E
rem, lbrahim Ke 
malin ıiatifuıüze 
rine açrk ka~an 

Devlet Demiryol 
ları ve limanları 

Bay Ali Rıza 

genel direktörlüğüne tayin edil . 
miştir. Bu tayin yüksek tasdike 
rktiran etmiştir. Ali Riza Ereın 
dün akfa111kİ trenle Ankaraya git
mi!tir. Pazartesinden itibaren ye. 
ni vazifeıine başlıyacaktır. 

Herkeıe kendisini ıevdinnİ§ o
lan Ali Rizaya yeni ve önemli va. 
zifeainde muvaff akiyetler temen -
ni ederiz. 

Bir musevi 

Bugünkü sayımız 
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Aşılanan bir 
genç kudurdu 

Zavalll Besim Çakar, dün gece, 
,,astanede feci ıztıraplarıa öldü 

"Anne! Yaklaşma_ ... 
Seni ısıracağım!,, dedi~ 
Doktorlar bu nadir hadiseyi 

nasıl izah ediyorlar? 
Üç gün evvel 1 rabyaua biT kö· 

peğin dokuz ki!İ} i birden ısrrdığı
nı yazmı§tık. Isırılanlar Çapada
ki kuduz tedavihanesinde tedavi 
edilirken dün biri Sarıyerde, di -
ğeri T rahyada olmak üzere iki ku· 
duz hadisesi daha olmuıtur. 
Sarıyerdeki hadite çok fecidir 22 
yaşında bir genç kudurmuftur. Bu 
hadise etrafında yaptığımız tah
kikata göre, Sarıyerde Koru ma
hallesinde Hafize ile oğlu 22 ya
ıında Besim Çakar oturmaktadır. 
Ana oğul Sarıyer çarııs.nda atçı· 
Irk yapmakta, bu suretle geçinip 
gitmektedirler. Besim Çakar bun· 
dan üç ay evvel Sanyerde Maden 
mahallesinden geçerken füpheli Evvelki gün Besim annesine: 
bir köpek tarafından ıaırdmıt, bu- - Ben hastayım. Oatüme ap-
nun üzerine kuduz tedavibanesine lık basıyor, !ÖYie biru dolqıp 
ıöııderilmittir. ba.a ala~ demiı, .JW.ltindaa 

Be.im Çakar tetlaYi edilmiı, "Çrkmlfbr. Besim SanJW Jmlarma 
kendisine lizrm ~elen aıılar yapıl- doğru gitmit, dönüp agzınaan 
mıttır. (Deoomı ! ncltle) 

Rusyadaki büyük kar.talla 0ç dertılz 
biribirine bağlanıyor 
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Haritamız, kanal açıldıktan sonra, üç deniz cııa•ında naııl sey
rü•eler yapılabileceğini göatermek tedir: 

Azak denizinden Don nehri, ve oradan (çilt çızgi ile göıtermi 
ooftluirıtmuz) kanal vaaıtaıiyle Vol gaya ve oradan Moıkova fİmalin 

genci takiben, ladoga gölüne ve Bultık denizine mahreç olan Fenlandiy 
körfezine g~çilcbilecektir 

karısını bıçakhyarak Diğer taraftan da Vc,lga yolu ile Hazer denizi:tin diğer deniz 
öldllrdll <l'a:ısı 2 ncide) lerle mava•alcm <1lacakcır . <Yazısı 2 ncide). 

Mekkeden bir görünüş 
(Y.az,.ı :J ndide) 



2 HABER - 'Alişam postası 

Aşılanan bir genç Italya - Habeş 
kudurdu Askerlik muharririmizin görüşleri ve 

harbi 

<Baıtaralı 1 ncide) 13 kitiyi ıaırmıttır. Köpek yaka- en 50n gelen telgraflar 
kö~nkler gelmeye batlamııtır. Yol lanmıı, kuduz tet\avihaneıine gön- ltalyan orduları dün Şimalde Kanal herkese açık fazla 22 milimetrelik hava taar" 
~n geçenler lfİ! gencin ağzından derilmittir. laırılanlar cia muaye- Adua ve Cenupta Gorahai ıehir . ' · Süveyt, 8 (A.A.) - Süveyt ruzlarma karşı topları vardır. 
köpökler saçarak, hırlıyarak Sa- neye götürülmüşlerdir. terini zaptederek ikinci ileri ha _ kanalı kumpanyaımın yü•kıek bir Habe,Eatan Uç yıldan evvel 
rıyere doğru yürüdüğünü görünce Rumeli fenerinde de hir çoban reketlerini tamamlamıt oluyorlar. memuru, kanalın muhuama eden zaptedllemezmlf 
korkmuılar, zabıta memurlarım köpeği balıkçı Resul iıminde bh·i- M k 11 . veya etmiyen devletlere aid bü . Son günlerde Habe§iıtand• 
haberdar etmiılerdir. Kc.lların - sini ısırmıftır. Bundan baıka TaJ<. 8 a e CepeSI tün gemilere açrk olacağını Röy- bir seyahatten dönen bir hıgiliı, 
dan sımsıkı tutulan genç, etrafın - simde de Mari isminde bir kadın Artık Şimal ceph.sinde bu İs· ter ajansıınrn bir aylarına söyle · Sunday Referce gazetes.inde çok 
dakilere saldırmaya batlamıf, YI\- gene bir köpek tarafından ısırıl- mi vereceğiz. General dö Bono - miştir. dikkate değer bir makale nettel· 
nmdakilere: mıtbr. nun dün resmen verdiği harp ra . Hah•• mUdafaa komitesi mittir. Bu makaleye göre Ha.be" 

- Beni sevenler yaklcıtmasın.. Kuduz ••••• hakkında poru föyledir: Kahire, 8 (A.A.) - Bildirikli- ıittanı zaptedebilmek için ltalY"' 
Çok fenayım, ısıracağım geliyor! mUtahaeeıelar ne dlor? "22 ikinci kanun 1896 tarihin- ğine göre, "Ha1betiatanı müdafaa nrn en az üç sene uğratması li -
demittir. Kuduz vakalan hakkında sa- de Makalle kele.inden indirilmi! komitesi,, yardım menbalannı ar· zım gelmektedir. Ve harp seneler· 

Sanyere getirilince zavallı an• lahiyeti olan bir müteha:)sıs ile de olan bayrağımız, bu sabah saat trmıak için bu sefer Süleyman Pa- ce devam ettiği takdirde hem MUI 
nesi kendisini göz ya.ıları içinde göıüıtük. Dedi ki: 9 da m;Ui ve yrli krtalanmızm fayı önemli bankalarla tecim ve aolini, hem de fatizmin yıkrlanP1 

kartılamıt, oğlul"un boynuna ıa - T d tehre girmesi üzerine tekrar Ma- endüıtri ıosyeteleri direktörlerini mukadderdir. ''- e avi gördüğünü söydiği-
rılrp öpmek istevince: kalle 'kalesine çe•<itmi,tir.,, ziyaret ederek iane toplamağa me OUzel ve aarıfın bir prens•• niz gencin yeniden bir kuduz kö-

- Anne, ıakm yanıma gefme ! Şehre ifk giren kıtalar, bundan mur etmi .. tir. ltelyanlare kar•• harbedlyor pek tarafından ısırıldığı için ku• :r 
Ben kudurdum! Seni de ısırırım, bir ay kadar evvel İtalyanlara il- Komite yakmda Habetiıtana Londra, 8 (A.A.) - Röyter a" durmasına imkan yokt\ir Çünkü . 
demittir. tihaık eden eSki Tigre valisi Ras yeni tıbbi heyetler gönderilece . janamm Adiaababa.daki muhabiri· kuduz aııaırun bir ıene muafiyeti L'\.. 

Besim Çakarın saldırmaları zi- GukaanınlmtalandD', Ayni zaman. gvini bildirmektedir. nin iyi bir kaynaktan aldığı maı"-vardır. Yalnız genç hastaneye geç ., 
yadeleıince kolları kayıılarla bağ- da Ras Gukaa lta}yan kralı namı- Habeflerln elparlfl mata göre, vaktini batı timal dat· müracaat ettiyse ve ısırılan yer de _.J 
lanmıı ve bir otomobille kuduz te- na Makal.le i!)baylığma da tayin Londra, 8 - Adi.ababa hü - larmda geçiren Uazero iunillıPe dimağa yakın ise atı kendisine te-
davihanesine gönderilmiştir. Za• edilmit bulunuyor. kUmeti lngHiz, Belçika ve Çek.ot· güzel ve aarqm bir pTeDeea Ti,re sir etmemit olabilir.,, 
valh genç, iyice kudurduğu için ltalyanlar tehre girmek için lovak silah fabrikalarına mühim muhariplerinden mürekkep bir çe-
dün gece hastanede ölmüftür. Dav•ıt hiç bir Ha.bet mu'kavemetile kar . miktarda silah ve mühimmat ıipa- tenin !batma geçmittir. Bu çete, 

Oç ay evvel tedavi gören ve ıılatmamıtlardrr. iki gün evvel Ma riılerin bedelini peıin göndennİ9· geceleri, Prensesin idaresinde, 
ıonra iyileıtiği için tedav:haneden Karısının bUğrilne kalle önünde göğüs göğüse çarpıt- tir. dağlardan inerek ltalyan ileri b· 
çıkan bir hastamn tekrar kudurup tıkları 500 Habefli istisna edilirse Habef teçhizatı llerllyor rakollarma baskın yapmaıktadrt· 
kuduramıyacağı hakkında lıtan - ekmek bıçağını soktu önlerine hiç 'bir engel çıilanamış. . Amıara, 8 (A.A.) - Süel me- Eıtcek kıyafetile gezen Prertıeıt 
bu~ ııhhat müdürü Ali Rı:ra ile gö- Yeldeğirmeninde U:ı.un Hafız tır. Eaaaen HabetJerin Ma.kalleyi hafit, bir müddet evvel yalnız iki süngü ile hücum ebnektedir. 8'I 
rüttük. Bize dedi ki: sokağında 13 sayılı evdP. oturan gözden çıkardrklan, ve müdafaa bin modern tüfekle bir milyon ka. Amazon, memleketin her bucağı" 

"- Kuduz tedavilerınde böyle Avram oğlu David kar111 Sünbülle etmiyecekleri biliniyordu. Asıl Ha dar eski model tüfekten ibaret o- nı ve her kayumı tanryor, evli bir 
nadiren vakalar :.lur. Bu oa binde, daima kavga eder, bir türlü geçi- bet kuvvetleri bu ıehrin Cenubun- lan HabeJ techizatmm o zaman· çok Tigreli kadınlar çoculkJar
on binde birdir.,, nemezlermif. Son günlerde karı- daki dağların eteMerinde bulun . danberi çok silah bulmuı olduğu - Denieye göndererek Prens.es U • 

Salahiyetli b:r batka zat da sının halinden de §Üpheienen Da• maktadırlar. nu ve bunun Aduada bulunan en azeroya iltihak ebnektedirler. &ııı 
ıuhlan söylüyor: vid dün gece saf.il ıekizde evine ltalyanlarm Ma.kalle ıehrini iyi tipde karabinelerle sabit oldu· lar iltifiaktan evvel, Ha.bet toprd" 

"-Bizde tatbik edil~n atı u- gelince karısını ~vde bulmamıf. zaptebneleri salahiyetli ağızlara ğunu bildirmektedir. Habeşlerin larmcla bir tek ltaJyan ukeri bt. 
ıulü herkese tatbik eciUen en son beklemeye baılamııtır. Biraz son göre büyük bir muvaffakiyet sa - bundan baş.ka 250 milyondan faz- dığı müddetçe evlerine dömniye" 
metottur. Tabii bu gibi atılar biyo- ra Sünbül eve gelince David ek- yıbnaz. Bundan 39 yJl evvel de la IJrurıunt.rı 200 den fazla küçük cekleri hakkında Y,t'DUİn ediyorlat• 
lojik atılardır. Kimyevi malide• mek bıçağı ile karıaının üstüne a• ltalyanlar Habeılerin tkar~mda çapta toplarr, yüzlerce idropnö . Premeain kocuı Habeş ~~ 
ler gibi değildir. tılmıf, bıçağı ıapına kadar karısı- tarihi büyük bozgunluğa uğrama. matik firenli topları ve otuzdan llCarargi.hmda çalqmakta.dır, 

Kö~~nın~l~ma~llin~üm· b~~b~a~M~~~dubn1~d~nvclMdalleş~rinin-d· l--------~------------------~ 
lei asabiyeye uzak veya yakın ol- nm sol böğrüne aaplamıttır. Sün- mi!lcr, hatta· bu ~ehirden 50 mil Rusyadaki büyük kanalla 
masrnın ehemmiyeti büyüktür bülün feryadına korn§tıler yetiş - daha Cenuba ela inmiılerdi. On . 

Bundan baıka her p.hstn yaradılr miı, zabıta memurları haberdar e - dan sonra bozgunıa uğramı§lar ve 9 den ı• z bı• rı• hı• rı• ne 
!?Oda hüyük bir rol vardır. Ku- dilmittir. Sünbül bir otomobille ordunun büyük bir krsmı eski hu- iJ 
duz aııaı vücuda girdi.i-ten sonra Zeynep Kamil haıtaneıine kıldı• dutılara bile varmadan yollarda 
bir madde hasıl eder. Bu madde rılmıf, David yakalanmıttır. Sün · mahv yahut eıir olmuştu. bag~ tanıyor 
hüceyratın içine kadar giremez.. bülün yaraaı ağırdır. Yine bu cepheden gelen haber· 

Çünküantikorlarkollöida&birmad lere göre siyah gömleklilerden mü Dünyanın yiyecek piyasası birden-
de olduğundan hüceyre gııasınm Talebe Blrllğl rekkep bir kıta Makallenin civa- k R 1 

bire değişecek, mer ez usya o a-içine kadar nüfuz edem«z. Eğer kongresi yarın rmda lb~u~~ Dolo kasabasını 
kuduz hayvan tarafından ıamlaı. toplanıyor ete geçırmıttır.. cak ve bu iktisadi canlıllktan Türkiye 
bir insanda kuduz virfr~U cümle· s 1 h • de istifade edecek 
asabiye hüceyratının içerisine gir· Ulusal Talebe Birliği yıllık kon- oma 1 cep eSI Yarının yiyecek meıelesi hak-ı Kanal, Sovyet Rusyarıın yalo•~ 
mi} ise bilahare yapılan a,ıdan gresi yarın saat on dörtte. Eminö· ltalyanlar için dün bu cephe . kında Sandey Ekıprea gazetesin ziraat değil, endüıtri bölgelerio• 
müt~ellit ve kuduza !c:ar!t miida· nü Halkevi salonunda toplanacak~ deki faaliyetleri de muvaffakiyet- de bir makale çıkmıtlır. de bağhyacak gibi, mesela tamaOI 

faa. yı hazırlıyan antik<'z denilE.,1 tır. Bu toplantı mutat toplantı ola- li olmuştur. Haftalardan beri de . olup da Mo•kov• ı'le Lenı'na'l"Ad a · 
f h Burada fiyatların yükselmesin• .. .,.. o·-

ımftldenin bu suretle ~'Uduz virü- caktır. Maama j azası çok olan vam eden muharebeler neticesin- den bahsediliyor ve yiye-cek azh · rasındaki mesafeyi de 1400 kilo· 
•i•le bule"mı .. o\an cümlei as:lbiye Birliğin bugünkü toplantı&ında ek- de ltalyan tayyareleri bilhassa metreye ı'ndı'recektı'r. 

J :r :r d'l k h ğını ileri sürerek ezcümle Sovyet 
hüceyratına kar'-ı yapacaa0wırol çok seriyet temine 1 ememesi ço mu pek büyük faaliyet göstermişler · Kanal tamam olunc• , nehirle' 

"' Rusyada açılacak yeni kanalın e· .,. 
mii"külle"ir. temeldir. d-i'r. Bütün bu mmtakada bomba at- rı'n cedvellerle bı"rbı'r'ıne b'ırleftİ' 

:r :r hemmiyeti anlatılarak dt>niyor ki: 
Bu sebeptendir ki dür.yanm en Maskeler kimlere madrk blir karış ybuer brrahkmıryan "Rusyanın hububat mıntakaw rilmesi sayesinde Hazer B3.1tılı 

ıOb metodu olan ve bizcle de tat• tayyare er Dagga r fe rine de nı Karadenize bağlıyacak olan bu denizleriyle Kar:ldeniz arasınd.'1 bik edilen Hugef usulün:le de pek dağıtılacak ? lOOO kadar bomba atmıılardrr. kanalın önemi, 5üven kanalınki Rusya içlerinden seyrüsefer kabı 
nadiren &!ılann1ağa rağmen ku Kızılay lstanbul şubesi için Av- Bu bombalar neticesinde ıehirde ile ölçülebilir. Okyanuslara çıkan olacaktır. Hatırlarda olduğu use-
duz alaimi görülüyor ki bu dıo. yu , rupadan alınan ;nühim miktarda bulunan Habeş kumandanların . gemiler, bereketli tarlaların ara . re, methur S:ldri.zam Sok1Jllı> 
karda dediğimi~ gibi v2 ısınlan zehirli gaz maskeleri gelmiştir. dan Gerazmaç yaralanarak ol · sından geçecek. Mehmet Patanın da böyle bir Jcş' 
mahallin cümlei asabiyeye çok ya- Maskeler hakkında salahiyetli müttür. Kanalın ne vakit açılacağı kat'i nal açıp nehirleri birleıtinnek U:. 
kın olması ve y.:Jhut ı.urıldıktan bir zat demi,tir :ti: Harrardan bildirildiğine göre surette belli değildir. Bazıları i • savvuru vardı. Fakat buna öoıf'\I 
haylı. mu" ddet gec .. likten 5onra atı· "-Maskeler Kızılay genel mer- yakın bir istikbalde bu cephede b ld d' F f tm · t" ki, bazıları eş yı a ıyor. a • ve a e emıt ı. ··k 
lanması, ve yahut ısıran hayvanın kezinin vereceği bir emirle sarfe- büyük bir Habeş taarruzu olacak. kat açıldığı vakit Rusyar.ın mah . Tarihte, Türkiyenin en bayu 
diılerinin çok derin batmasiyle dilecektir. Daha gelecek maskeler trr. 80.000 kişilik bir Habeı ordu- nulü bütün düny,.ya akacak.,, eht;mmiyeli, Şark ile Gaıp arat•11' 

hemen o anda ic:uduz virüsünü vardır. Bunların sonu alındıktan su üç koldan İtalyanlara saldıra . İngiliz gazetes; bu hi.diıe ne . daki ticaret yollarının t<.'praklarl" 
cümlei asabiye hüceyralma kıt.dar sonra, maskeler polis, itfaiy•! gi- caktD'. ticesinde diğer tıuğday r.1ıntaka • mızdan geçmit olmasıydı. Ke~•11' 
sokması ve yah:.1t şahsın yaradılı- bi !ehrin açığındaki itlerie uğra- Cephe gerisi larında bilhassa Kanadada bir lar, yurdumuza ıervetlf'r bırak~': 
!I neticesi olarak aşıyı almasını şanlara, yüksek memurlara verile- . Habef mukavemeti nerede buhran vücuda ltieceğin: yazıyor lardı. fnkat Hint yolunun deii:, 
müteakip istenilen bir şekilde an- cektir. yapılacak? ve böyle mebzül miktard'l bir mah· meıi, bilhaaaa Süveytir. açıl_. 
tikor yapamaması, yani i5tidat Roma, 9 (A.A.) - Burada hü- sul akışı kartısında fiyatların mu· üzerine, Türkiye, umumi ıüze~' 
ıahsisinin vaziyeti gibi nal1erden Bayburtluların küm süren kanaat, Habeş muka _ ayyen bir miktarda tutıılabilmesi gah olmak noktaıunda ıapa diitt"' 
mütevellittir. Hi\tta bunun içindir teşekkilrll. vemetinin Tabordebra - Gondar ne imkan olup olamıyacağını s9 Fıkaralık hatladı. 
ki aıısı bitip de Darülkelp mües- latanbul ve bifüa.ua Beyoğlu Alagi . Ambayi - Sokota KuC:ram ruşturuyor? Eğer Rus yanın kanalları ı-; 
sesesini terkede'ller kırk gün ka- Haykevlerinden gödüğümüz hüs· hattı üzerinde yapılacağı merke - • • * mamlamr da orası ile JünY~~f 
dar müıahade a~tında bulunduru- nükabul veaamimi müzaheretten zindedir. Bu kanalın ilk kısmı Moskov.ı diğer kısımları arasında lnı• ., 
lur.,, çok mütehassis olduğumuzu ken • imparatorluk kurulu ile Volga arasında yapılmaktadır. gaıeteıinin söylediği gibi ı~":ı 

Dljer vakalar dilerine te§dckiiT ettiğimizi gaze. Adisababa, 8 (A.A.) - lrnpa· Bunun 1927 yılında bite-celi en bir ekonomik (iktisadi) fa:!~.,. 
Jkinci vaka 'se Trabyadadır. tenize yazmanızı dilerim. ratorluk kurulu bugün imparator doğru kaynaktan alınan tahmin- başlana, kanal

1
m bir u~~ da ,~ıo•l 

Trabyada Camcı sokağında 3 nu• Bayburttan gelen Ciri<l sporcu· ve Veliahd hazır oldukları halde . dir Sovyet hükumeti ks.nalın in• boğazlar ıayı ~cağı ıçtn, .. 111 
maralı dükkanda atçı Bahrinin ları kafile batkanı toplanarak müzakerede bulun -l şaaı i~in bizim paramızla 868 mi! kom~ıımuzun in!<itafmdan bıı~, 

l l. h 1 d de 1 ~·.ı' fade cdec~g~ imiz .. uphel' köpefi dün kudurmuı, mahallede Sabri Arayıcı oğlu JD\ltlur. yon ıra arcam•Mta ır. - ~ 

• 
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~Sffim. q.ikiişiülı : 
taw .- .. ~-

Bir çingene 
Adetinin felsefesi 

- Ku:ıum beyım. .. Kuzum pa
tanı ... Yüz paracık ver ... 
la Etrafımda çingene çocvklan do
ki !ılYordu. Yalınayak, ba~ı kabak. 

r P&a içinde ... 
Gazetemiz namına yaplan bir 

~etin fotoğraflan çeıcileceği i · 
~ııı, çingeneler arasında beş altı 
~t geçirmemiz icap ediyordu. 

e bundan istifade edertk, ç.inge· 
~ Ç<>cuklan pesimizi hr.-akmıyor · 
"'dı. 

- Yüz paracık daha ver ... 

- Yahu, §İmdi verdam ya ..• 

L - Haydi benim güzrl paşacı -
&llll ••• Yüz para daha ver ... 

1 "~İtte ..• Al aana be! JCuruf ... 
~in bir daha sesini ititmiyeyim. 

F •kat bir dakika sonHı: 
- Alah seni hanımına bağışla

•ın y·· ··· uz para ver ... 
Llh av le ... 

~ Gayet basit sualler soruyorum: 

1
. dının ne, yaşnıın kaç o k'uğu ka b · 
111den ... Resmini çekmel• istiyo· 

lııo:. 

lier birinde: 
- Yüz para ver ..• 
- Beı kurut ver ... 
itin garibi, bu, yalnız bir tek 

::uğun huyu değildi. Htmen bü
I kıbti yavruları böy:~ydi. On• 
. •ra sanki bu doymıyan, kanmıyan 
~· telkin e:lilmi§... istemek, 

nibayetaiz rakamları istemek. •• Ge. 
ne de kanmamak, doymamak. •. 
Daha istemek. .• 

Fakat, bu biçareler, anlattıinn 
ıefil kılıkta!... Maddele!', manen 
perİf&n .•. 

• • • 
Geçen ıün ıuetelerde ıöy1e bir 

havadis okudum: 
Avusturyadaki çingene krallığı 

mahYedilmİf. 

Sakın iıtibfafla: 
- Adam!. •• Çinıene krallıtı da 

neymiı? diye dudak bülLmeyın ! 
iyice dikkat ederıeni:1, çingene, 

aann zihniyetini ne kadar iyi baz
metmiıtir. 

"Rakamlara iırk olmak... late
mek... Daha istemek ..• Boyuna iı
temek ... ,, 

Devrimizin en iieri gitmit Ame
rikasının da zihniyeti bundan bq
ka mıdır? 

Fakat "yülueltici,, diye tavzif 
edilen bu "doymıyan ihtiraı as
rın çocuklarını çinıene çocukla· 
rmdan daha mı fazla m~ut ed?
yor? 

Şarkın kanaat ve tevekkülü de 
fena teJdir ... Lakin, ihtiyaç ~ad
delerini delil d 9 rakamları :ıtih
f af eden bir ihtiras, omsan ..Jaha 
hot tiir liuy oJmaaa serek ... 

Şu, ikiıinin anımı bulabilsek ... 
ıva-ncn 

~4J;. Muslümanlarına göre 

Mekke ve Medine de 
Italyan tehdidi altında! 
kl lfabeş harbinin Hintliler üzerinde· Hlndistanda cins ve mezhep far · 
ta lesiri ve bilhassa Tagur, Gandi ~bi kı oJmaksmn herkesi bu dii§ilacede 
li llr.nnuş Hint şahsiyetlerinin dedikle_ 'buldum. Hind.iatandaki Müslümanlara 
~ ha~krnda "l\lançester Gardiyan,, ga göre eğer Habeşistan ttalyanm eline 
C ~Sınde bir makale neşredilmiştir. düşerse, Bahrlahmerin karşild sahJlf 
..; • Andrews imzalı bu makalede de- olan daha münbit eenabl Arabistan 1-

>'or ki: kinci hücum hedefi olabilirmft- Hattı 
~ltatyanm Habeşistan U.Zerine yap Meleke ve Medine şehirlerinin bile em 
bt askeri tazyik Hindistanda. büyük niyet altında kalıp kalmıyacağını dti 
di~ia! uyandırmış. Fakat herkes, ken - şünilyorlar.,, 
\tr tl-ınin herhangi bir protestosundan - M~r Gardivan4an -
., fayda çıkmıyacağına kanaat ge • -------------

l'Jniş bir halde meyus duruyor. c • 
l'a l\endisfle görn.,tüğiim şair Rablnd a m 1 ve 

llat Tagor şöyle dedi. •tı 
hl~ Böyle sayısız ve şöyle bir emper - mescı er 

•tın hareketine karşı yükseltecek Kanun kabul edlldl ::1" ne kadar manasız olacağım ya -
dan seziyorum.,. 

'e 'l"ant Tagur, kendi memleketleri .. :.~t değilken bir başka memleketin 

11 
•k1AU tçhı bir protestoda bulunma · 

,. 
111

" boşluğuna işaret etmek istiyor -
.. 'il ... 

Ilı Buınn Hindistandaki hissiyat bu 
-:~kezdedir. l.'ıfuhatma Gandiyi gör • 
to •erittim. O da hemen aynen Ta· 
!;n sözlerini tekrarladı. Dedi ki: 

be. atbik imkanı olmıyan bir takım 
•e'J 1~ sempati fikirleri söylemekten 
ıerf'i\ar?,, Gandi zaten bütün dütUnce 

Ankara, 8 - Kamutayın bu
günkü toplanblmda cami ve mes
çitlerin tasnifine ve tıt.ınif harici 
kalacak cami Ye mesçit hademesi
ne verilecek mubaıaeaat baklan
da fU kanun kabul edilmı,tir: 

EYkaf umun.. müdürlüğünce 

cami ve meaçitl.3ı hakikt ihtiyaca 
göre tadilen tasnif edilerek za • 
man ve mekin iıibariyle bir elde 
toplanma11 kabil olan Yizef eler 
birleıtirilir. Ve hizme!lerin :cap
Jarına ıöre lizım ıelen nakilleı 
yapılmak ıuretiyle bademe kad• 
rolan teıpit olunur. Tasnif harici 
kalacak cami Ye mesç\tler uıul ve 

HABER - Akıam postaıı 

Trakyanın 
ekonomisi 
Bakanlık bu 

mıntakada tetkikat 
yaptırıyor 

Trakya iktiaatdiyab hakkında 
tetkikler yapmağa memur edilen 
Türkofia raportörlerinden Hüae • 
yin Şükrü Trakya genel eapekteri 
General Kazım Dirik'le beraber 
Trakyaya gitmiıtir. Hüaeyin ŞüJc. 

3 

Gayrimübadiller 

An karada 
yeni teşebbüslere 

hazırlandılar 
Seçilen heyet pazartesi günü 

temaslarına başhyor 
rü burada Türkofiı lıtanbul ıube- GaJrimübadiller kurumununJ bulunmakla kalınuyac.ak, ayni za. 
ıine giderek Ofis direktörü Mah· hükUmet nezdinde tetebbüıtl"°de. manda yapılacak dileklerin tatbi
mut Celille uzun müdde• görü!· bulunmak üzere aeçtiji yeni lıe . ki için Gayrimübadiller istihkak. 
mütür. yetten kurum ıeneJ tekreteri Şa • lvmm tamamlanmuı, yeni para 

Hüseyin Şükrü Trakyada on bap yarın akpm Ankaraya hare- tevziatı yapılması ve bonolarm 
bet ıün blacak ve bütün Trakya- ket edecektir. Şahap heyet azum kıymetlendirihneai ve eabf itle· 
yı gezerek müstahıiller •.re ihracar dan Ankarada hu1unıan Mithat rinin düzeltitme.i 70lunda alma· 
çılarla temas edecektir. Bu tetkik Şükrü ve lamal Mutt•kla birle • bileceii ~ edilen tedbirlerin 
lerin neticesi hakkında bir yan· terek pazarte9i günü Finıam Ba _ tatbik sureti üzerinde bazı manı. 
dan Trakya ıeneı eapekt~rlitine, kanlıp nnclinde ilk tefdbbüa ve zatta da bulunac:almr. 
diler yandan Ekonomi Bakanlıiı- teması yapacalr.tır. Bu defaki dilelderinin pyet miM 
na ve Türkofiıe rapoT verilecek· Genel .da-eter birlik idare be- bet ve praıik eeaaJıan dayancbğı 
tir. Ayni zamuda bu tetkikleı , •- a.!-..l buL-- ea~:L.--C-..1~ ----.!•- ..ı.ı.....-a~~ dahil" • ~ana&QDQe ıuım.u .JTuuÜua • 
Trakya genel iaperterliğine bağlı Ye1.~ ~ uvanu m diller kendileri~ bayati bire. 
olarak kurulacak ekonomik müp · de Finam Balmnhiile yapacak hemmiyeti haiz olan bu dileklerin 
virliğin faaliyetine esu olacaktır. temulıar için icm eden vetilralan Bakanlık tarafmıdaa teminine ça-

Diğer taraftan Trakya T&rko- ve rakamlan hun"lamqtır. lrplacağım mut.Wmk aönnekte. 
fis lıtanbul '1Jbesi balgea~ne dahH He,et Bahnlıia yaıı. dilekte dirler. 

olC:uiu için buruı da Trakya mah -------------------------

=~:;.nin ihracı iıiyle me,1111 oıa~ Yeni eczane açmak isteyenlerin 

SDreyya opereti 
Bu haftadan itiba
ren "Halk opereti,, 

adını alıyor 

lki üç arifanberi Beyojhmıda 
teıımiHer veren 'Sareyja opereti 

pazartesi gününden itibaren (Halk 
opereti) ismini alacak ve (Emir 
Seviyor), (Bay - Bayan) tem.il -
lerinde bir muvaffakiyet kaza;w.n 
aon kadrosunun artist ve bale Jm. 
mını yeni elemanlarla kuvvetlen -
direrekkOltüm ve dekorlarmı ye . 
nitiyecektir. 

Bu ay yine (Bay - Bayan) tem 
sil edilecektir. 

Süreyya operetinin kısa bir za. 
manda tcıazandığı büyük muvaf • 
fakiyetiın böylece bir kat daha &r· 

tacağma inanıyoruz. 

o 

Hamlyetll bir 
~ 

Vlyanalı kadın 
Bundan bir kaç gün enel Da -

ruf Ofa admda Viya.nalı bir kadm 
sokakta baygın bir halde tesadüf 
ettiği Hakkı i..mnde yobu1 bir 
adamı bir otomobile koyarak Be
yoğlu Zükür hastahanesine götür
müf, kendisini orada bıraktıktan 
aoma ondan elbi.e Ye çam&fD' ge· 
tirerek zavallı adamı giydirmiı • 
tir. Hastaneden çıktııktan sonra da 
kocasının yanında bir it Yerdire
ceğini ıöylemi§tir. 

B~ hareketi:ıden dolayı Danrl 
Ofayı takdir ederiz • 

müracaatları tetkik ediliyor 
Yeni nüfm •JllDmdan ıonra 

yeniden eczane açıılmumıa lüzum 
olup olmadıjı mii.09bta edilip 
dururken Sa.tlrk Bakanlığı bu ite 
el ko~. &kanhk, hangi fe'" 
hir " Jruabalanla eczane açJla -
cainu sonradan tetkik .e ~it 

' etmek üzere timdiden eczacrlann 
müracaatlarmı kabule batl&DU'f • 
tır. 

Ayni zaımencle bir yandan da 
vilayetlerden yeniden eczane açı. 
hp açrlamıyacağı ve açdabiline 
kaç tane açılabileceği hakkında 
birer proje iatemiJtir. Her tarafta 
bu projeler hun-ianmaldadD'. 

Eczaaiarm yapacakları müra· 
caatlarda evvelce eczaneleri tem-

Kızgın çayla 
ölen yavru 

Kurbaiebda Adalet 90kainı · 
da 51 numaralı evde oturan Hay
darpqa liaeei bloriferci.i Süley. 
manm dokuz aylık çocuiu Yd -
maz dün odada oynmken ayaklan 
mangala çarpm19, manplm üze • 
rinde bulunan çaydanlık deTiile -
rek içindeki laqm çay eun Yıl
mazın her taraflD! ya!lcmıhtn'. 

Çocuk bu sabaıh ölmiiftür. Za
bıta kaza hakkında tahkikat yap
mq, Y rlmazm annesi Hasibe dı • 
f&J'da diğer bir çocuğu ile ınetıul· 
ken kazanın olc:luiunu tesbit et -
mittir. 

dit yüzünden kapatı)anlar, ecza -
nelerini herhanc'i bir huauıi zaru
retle kapatanlar, i• defa eczane 
açacak olanlar, eczanelerin tem -
didinden evvel eczane sahibi olup 
da llMfl'U bir Nbeple kapatanlar. 
eczanelerini bir yenlen diier bir 
yere nakil etmek İlltiyenler sıra 
ile tercih edilerek kendilerine h:ık 
Ttrilecektir. Bunlardan da istida 
alıİpleri sıra ile tercih edilecek . 
tir. 

Tekrar yapbiamz temula.ra 
,&re lataQbulda eta1m eczane 
mevcudu fam olduiu için burada 
yeniden eczane açdman mevmu 
bahis delildir. Yalnız bir tabn 
nakitler yapılabilecelldr • 

Verem MOcadele 
eemlyetlnlo Eyllp 

dispanseri 
Veremle mücadele cemiyeti ta

rafından, Terem baatalıtmı en çele 
ıörüldüğü yer olan ve umumiyet· 
le fakir bir amele mubıti bulunan 

Eyüpte kurmakta olduiu diıpan• 
ter binası intaatı bitmiıtir. Şimdi 
bu diıpamerin ektikleri tam•m 
!anmaktadır. Diıpamer ıetecek 
ay bqmda açılacaktır. 

Çocuklar 
HABER, ıizin için lıer cumar

teıi günü bir ilave ver~yor. Takip 
ediniz! 

D~tbik lmkanlarile ölçen biridir. 
ly . ıger mevki sahibi şahsiyetler de 
~ l\ı fikirdedirler: ''Protestomuza ya.. 
da ta_trz., diyorlar. Fakat bunun fay • 
)'llS' C!recefinl zannetmiyoruz. Dış si • 
1:1 :da hakiki mes'uliyeti haiz değiliz. ti: t~ llindistanı Cenevrede bangiml • 
bit temsil edeceğini seçmek hakkımız 
ı.a· e Jok. Bu işlerin hepsi bizim hali -

•te dr bak lurı ş anlrğı tarafından hallo · 
UYor .. , 

-----
=d~~~a::r:d~::·:::;.ebı:~ t' ş E H R ·ı N D ER D L E R ı· 1 
pablır. Kapatılan cami \le meaçit 
hademesinin vazife ve tabıiaat- ..__.._ __ ~,,.....r.mmm ________________ _... ____ mı!l.'I .... ______ ..., 

~~e::.~·,,:-.:~:d;:~~~~: G&e, ce-ieri tramvay buiunllıuyor hırBirt dedi ki: "Biçarelijimizi hiç 
ltıed~ak:man bugünkü kadar aeı hisset • 
~ 
~l~e-'n_l_n_ka_r_d_e_ş_I -Ul_d_U 

... 'Prtelnıar: 9 (A.A.) - Meşhur Al . 
lctı • ftl-.ra ll'rledrihch Nletzsclıe'in 
.... :rdetf bayan Eliaebeth Toenıter 
1Ce

11
d etzache, dUn akşam ölmU§tttr. 

taaau lal, Wlmarda Nfetzsche Ar§ivleri 
tUabt idare etmekte ·~ 

yı ve aynı zamanda hızmet mud-
deti yirmi yılı doldurmuf olanla
rm vazife ve tah,iaatlan tam ola
rak verilir • 

Bu kanunla -,a.zife ve tah11sat
lan yan olarak verilmesi Jizım 
gelen hademenin vazife ve tabsi• 
ıatlan Mayıs 1936 ıonuna kadar 
tam olarak verilir. 

Tramny sosyetesinin kış gelir gı~lmez tatbik etme
ğe başladığı tarife çok fena. Geceyarrsından sonra 
hemen hemen lstanbu1un hiçbir semtine tramvay işle · 
?Mmektedir. Bu vaziyet halkın çok zararınadır. 

Halbuki şehrin asıl gece hayatı kışın başl:ır. Halk 1 

sinema, tiyatro, kahve gibi eğlence yerlerin: ,·e biribir 
)erine ktşın daha fazla gider. Fakat tramvay sosyete • 
sinin dediğim gibi gect>yarısından sonra araba i~let • 

memesi bütün ıece hayatını durdurmaktadır. 

Defil sosyetenin saa.t on bir, on bir buçuktan son· 
ra seferleri tatil etm~i, hiç olmazsa birer saat fuıla i· 
Je olsun s:ı.at üçe, dörde kadartram,ııyi~letm~t lizım. 
dır. 

Unutmamalıdır ki eğlence yalnız evlerine otomo -
l>ille dönebilerek iktidarda olan zenginlerin deği1, fa · 
l:irlerin de h.:kkıdrr. Tranw:!y soı;retesinden hiç olm:ız· 
rn s~fer ~tlerini yann olduğu ~atlcrc kadar uz3t -
masını dJleriz. 



Habeş harbinin slyasal yüzü: - ~ ..... ,_, ,_,_ ~ ~"-'... --- ,_, ---

1 taly aya demir ve 
mahrukat da 

gönderilmiyecek 
ecri tedbirler hakkında Uluslar 
Kurumu dışındaki devletlerin 

fikri soruldu 
ltalyaya daha neler 

glnderllmemek latenlyor ? 
bakanı Lord Halifaks dün verdiği bir 
söylevde demiştir ki: 

"- Süveyş kanalının kapanması, 

harp demek olacaktır. Ve bizi muhak 

HABER - 'Alişam postası 

Suikast 
teşebbüsü 
şüphesile 

Kozan kaymakamı 
ve Jandarma kuman
danı yakalanmamış 

Büyük Onder Atatürke yapıl
mak istenen auikut itiyle ali.ka
dar olmak üzere Kozan kayma
kamı ile jandarma kumandanmm 
yakalandığı bir sabah gazetesi ta
rafından yazılmıftı. Diğer bir sa• 
hah gazetesine, Kozandan gelen 
bir telgrafta bu haber tekzip edil• 
mektedir. Cenevrede zecri tedbirler meselesi 

konuşulurk~ Kanadanm bir teklif 
yaparak balyaya karşı konulan Anı· 
bargoyu genişletip petrol, kömür, de
mir ve çelik de gönderilmemesini is · 
teml§ti. TAii ekonomik komiteye ve • 
rilmiş olan bu teklif, oradan prensip 
itibariyle kabul edilmiş olarak çık • 
mıştır. 

kak surette harbe sUriikliyecek olan Diller 
bu gibi tedbirlerin alınması, sanını • 

TUi ekonomik komitenin azası şun • 
Jardır.: <lngtıtere, Fransa, Sovyet 
Rusya, Porteklı, Türkiye, Romanya, 
İsveç., Kanada, Jsvlçre, HolAnda, Bel -
çika, ). 

Ancak, bu teklif müteakip heyetler 
tarafından da tasvip edibe bile, mü • 
nasip bir vaktt ve vaziyette tatbfk e. 
dllecekti. 

Yani, müessir olmasmı temin ede • 
cek vaziyeti bek1iyeceklerdir. Ç«ııkü 
şimdiki halde İtalya bu maddeleri 
bem Almanya, hem Amerika gibi o • 
luslar kurumuna aza. olmıyan memle · 
ketlerden alabilir. 

- Niyu% Kronkl'd~n -

Utaslar Kurumunun dıfındakl 
devlatlerln da fikri aoruıdu 

Uluslar KUJ'WDuna a7JI. olmıyaıı 

memleketlere - zecri tedbirler hak • 
kında, ne düşündüklerini öğrenmek 

üzere - Cenevrede alman bütün ka -
rarlarm birer sureti gönderllmfttl. 

yorum ki, bu ülken1n menfaati veya - çeıı·k mı·gv ferıı·ıerı· 
but dileği içinde olsun. Sanmryorum 

ki, Uluslar kunımanun ergesi Afrllta dagv IİİI 
harbini durdurmaya çalışırken Avru -
pada başka bir harbe başlamak olsun. A1manya.da Çelik miğf erJiler, 
En tedbirsiz bazı müşavirlerimizin na~ teıkilatı resmen dağrtılmııtrr. 
sihatlerinl dinlersek, Arıupada mu -
hakkak bir harp kopacaktrr. Hitler bir ıöylevinde demif • 

Italyanlar 

Bir ingiliz 
delikanhsını 
tevkif ettiler 
Alastair Napier isimli 21 yaşında 

bir İngiliz hukuk talebesi Brennerde 
İtalyanlar tarafından tevkif edilmiş · 
tir. 

Bolzanoya götürülerek hapishaneye 
konulmuştur. Yakmda mahkemeye ve 
rilecektir. 

İtalyan makamlannın verdiği iza -
hata göre, bu lngiliz pasaport mu -
amelesi yaptırmadan hududa geçtiği 
ve İtalyan askerlerile konuştuğu, fo -
toğraflar çektiği için şüpheli görüle.. 
rek yakalanmıştır. 

tir ki: 
"Çelik miğfer tqkilatmm ida

mesine arbk lüzum kahnaJiğı mü
talea.smdayım. F ır-kamrz iktidar 
mevkiine gelmede.il önce de .a · 
va~ta bulunmut olan ( e!:~.;) r 

miğferliler, 'bugünkü Almanyanın 
inkişafına da hizmet imkiıum ver
mek için, şimdiye k&da.r kendileri 
ne kapalı tutulmut olan, f~ya 
kayıt muamelelerini onlaTa yeni. 
den açtıık.,, 

Staviskl davası 
Parla: 9 <A.A.) - Staviski davası

nın dün akşamki celsesi, Bayonne be 
lediye bankası sahte bonolarmm te • 
davül mevkiine çıkarıldığı zaman bu 
şehrin şarbayı bulunan saylav Gara tın 
isticvabı fle geçmiştir. Suçlu bu mü -

9 SONTEŞRm' - 1!>3:ıJ ~ 

lstanbul fırınlarınııı 
yüzde otuzu 

cezalandırılmış 
Şehir meclisi, dün BLy Necip - Sayım gününden beri, Boi"' 

Seıdengeçti'nin baıkanlrğmda top içinde, Adalarda, Baknköyüııdlı 
lanmıı, belediyeye geçen Sana.sar- Beyoğlunda vaziyet tamamen tJll1' 
yan hanı kirasından birikmif olan maldir. Yalnız İ&tanbulun bir~ 
37.000 IiTanm yirmi bin lirumın fakir semtinde münferit birkaÇ 
ilkmektep muallim ve müfettiıle- rının ara sıra ekmek çıkaraınanı!' 
rinin makam tahsisatlarına, on sı buralarda dün ve evve-lki giiJI 
bin liraımm da ,ehir ve köy mek- mmtakavi bir ekmek ııkmtısı d; 
teplerinin tamirine ver Hır.esi, mo- ğurmuıtur.,, dem.it, mevcudu 1 d 
törsüz kotralardan ton başına iki yı bulan f ll'mlardan BeyoğluP ; 
lirıı resim alınmasına dair gelen 23, Be,iktatta 8, Osküdarda ,. ' 
teklifler bütçe encümenine havale Bakırköyünde 3, Fatihte 2, ErniOO
edilmiJtir. nünde 55 fırının muhtelif ceısls• 

Bundan sonra Süleymaniyede ra çarptmldığmı, bir kısmının ~~ 
Aytekadın hamamı sokağı ile El - 5 er gün ke.ptıtıldığmı süylenı;~tır• 
maruf ıokağmdıt pazar kurulması Bundan sonra Refik Ahmet Se
hakkmdaki encümenin teklifi ve vengil, Üstündağ& izahatindeıt 
Atatürk köprülü inıaatından ar - dolayı teşekkür ebniştir. Son oıı· 
tacak 9.000 lira ile Karaköy, Un-· rak söz alan Bay Galip BahtiY~ 
kapanı köprülerinin, ıuabat yol • nüfus sayımı günü lstanbulda 
larınm ve ~ki maarif nezareti bi " bin ton stok buğday bulunduğıı11~ 
nasmın tamir edilmesi kabul edil · bunun ıehrin tam 116 güıılük ,htı' 
miştir. yacını kartılıyacak miktarda oldı>' 

Bay OstünıJağ, beled:yenin za- ğunu söyliyerek: 
bıtaibelediye talimalname$İ ile ek· "-Stok maim fiyatı 7. ~ 1'1l. 
mekçilik nizamnamesine dayana- ru,tan alınmış iken nasıl olu: 0' 
rak yolsuz hareketlerin önüne geç- iki gün zarfında yükselir. Burıd: 
tiğini, İstanbul fınnlannm daimi ihtikar vardır. Burasını anlanl11 

tefti§ ve mürakabe albnda bulun· isterim. Belediye hu İ§İ enerjik bİf 
duğunu, mevcut miktardan az surette halletmelidir. Ea~i :zanısıı· 
ekmek çrkaran fmncrları cezalan• larda olduğu gibi fırsatlardan il' 
dırdıklarmı söylemi§, ekmeğe ko- tif ade etmek istiyen tuf eyJiler ~r· 
nan narhın k&ldırılamıyacağma dır. Hilekarlal'TD. vaziyetini hal· 
da İ§aret ederek buğday ve binne- letmelidir.,, demiıtir. 
tice ekmek fiyatlarımn yükseli§ Muhiddin Üstündağ, bu sol11 • 
sebeplerini aaymı§tır. Bu arada ların cevabı, verdiği izahatın içiıı' 
lcüçük sermayeli hrmlarm kredi- de mevcut olduğunu aöylemiştit· 
sizlik yüzünden müte~air olduk· Meclis, sah günü toplanmak üıetı' 
lannı ıöyliyen Bay Oatündağ: dağılmı§tır. Simdi Cenevrede, gelen cevaplan 

gözdeR geçirmekt.edirler. 
Amerikan cevabı cesaret verici te· 

Ja.kki edilmektedir. Buna karşı Bre · 
zilya tam bir hareket özgürlüğü mu -
hafaıa etmek istemı>1dec1ir. Cenevrede 
ki konsolosu vasıtasile resmi bir ee -
vap vermiş olan Almanyanın bu ceva· 
ba resmt bir mahiyet verip vermiye 
ceği hakkında ma11lmat mevcut de -
ğildir. 

Hattl yalnız kaidesiz olarak huclud 
geçmiş olsa bile, gene hapse mahktlm 
edilecektir. 

essese muame1el~rinin sahtekA.rlıkl_!! :::-:===,,---'--- -.,.------ --------- ----

Japon hiikQmeti, sorgulara cevap 
vermek niyetinde olduğuna dair Ulus
lar Sosyetesi nezdinde hiç bir bil · J 
dirme yapmamıştrr. 

SUvayf kanallnın kapanma 
meselası 

Süveyş kanalının kapanması me • 
!le1esindeki tehlikeyi gören İngiliz sil-

- Mançcster Gardiyandan -

Fransız hükOmeti 

Matbuatı briaz daha 
tazyik edf yor 

Fransız hükumeti, yabancı devlet 
reislerine, ba~ ve dışbakan1arma hü 
cumda bulunan Fransız gazetelerini 
para veya hapis cezasile, yahut her 
ilcisi ile tecziyeye karar vermiştir . 

Hapis cezası üç ay, para cezası 
250 lira kadardır. 

- JJ!ançester Gardiyandan -

olan ilgisinden haberdar bulunmadığı 
m ve yalnız B. A1exandre ismi altında 
tanıdığı Staviskinin hakiki şahsiyetini 
bi1mediği.ni s8y1emiştir. 

Bir tayyare kayıp 

Vunanistanda 

"Cumuriyetçi liderler 
Manastıra gitmiş ! ,, . 

Londra: 9 (A.A.) - Inglltere ile 
Avnsturalya arasında bir uçuş yap -
malda olan meşhur tayyareci Sir 
Kingsford Smith'den beş altı saatten 
beri hiç bir haber alrnamamıştır. Ken
disi kayıptır. Bingal körfezinde Ra.n -
gun ile Vieteria bumu arasında de -
niu düşmüş olmasından korkulmakta 
dır. Avusturalyadakf tayyareci Mel -
lreose ile bir çok İngiliz süel tayya • 
recileri kendisini aramaya çıkmışlar~ 
dır. 

MUesseselerto 
dikkatine 

Türkçe ve fransızca muhabere, 
daktilo, muhaseoe bilen bir Türk 
genci bütün gün veya birkaç saat, 
az bir ücretle ç.alıınıak istiyor. 

Kondilis böyle söylüyor M elımet Ataker 
Adres: Çengelköy Havuzbatı 

sokak 6/ 1 No. ~ ltere Yunanlstana bazı 
adaıar mı verecek? 

lngiltere hilktlmetinin Kıbrıs ada · 
sile on iki adalardan altısmm Yuna -
nistana verilmesini istediği hakkında 
bazı gazetelerde çıkan yazılar llzerine 
~neral KondiJis "Bu gibi haberler -
den maJQmatı olmadığım,, söylemiş -
tir. 

Kral gallne kabineyi 
kim kuracak? 

Hükumete taraftar olanlar, kral 
gelince kabinenin teşldllnl Kondf • 
lise havale edeceğini ve Kondilisln de 
parlamentoyu feshedeceğini söylüyor· 
lar. 

Çaldaris taraftarları da bunun ter 
sine olarak kralın, ekseriyet baş • 
kanı olan Çaldarisi kabineyi kurmağa 
çağıracağını iddia etmektedir. 

Bu takdirde Çaldaris Metaksası, 
başbakan muavinliği ile birlikte Sil • 
bakanlığına getirecekmiş. 

Şimdilik haf bakan Kondilis, cum -
hurlyetçflerin krala gönderdı1derl söy 
lenen mektuptan bahsederek gazete · 
cilere demi tir dl: 

"Yunanlstanda cumhuriyet rejimL 

nin kaldırılması mes'uliyeti, tama - --------------·--
mile, ahalinin emniyetini kaybeden bu Veni neşriyat: 
cumhuriyetçi liderlere aittir. Bundan 
sonra bunlar için manastıra kilitlen. Çocuklarda kemik haatalığı 
mekten başka çare kalmamıştır. Bah. Naaıl tanımalı, ne yapmalıdır? 
sediJen mektubun ciddi bir şey olma • Her ana ve babanın öğrenmesi 
dığmı söyliyebilirim .. , gerekli bilgiler l•u kitapta yazıh-

iki mahkOm hakkında karar 

Diier taraf tan bir mart isyanın -
da on yıl küreğe mahktlm olmuş A -
miral Russenle beş yıl hapis cezasına 
mah.k1lm Zaim.isin yaveri binbaşı Ki • 
vodosun aflanna karar verilmiştir • 

Kareli cumhur 
başkanı azledildi 

dll'. 
10 kuruşa (Anadolu Türk kitap 

deposu) nda satılmaktadır. 
"Franaızea çabuk ve kolay öğ

retirim,, Muallim Münirh hakika
ten pek faydalı usulünün ikinci 
kitabı çıkmııtrr. (Anadolu Türk 
kütüphanesinde) satılıyor. 

' KAYIP AV KOPEGI - Salt günü 
Moskova: 9 (A.A.) - Izvestiya ga· öğleden sonra, sırtı siyah, yUıü kah -

zetesinln Kareliden baber aldığına gö ve rengi boynu ve bacakları beyaz di
re Kareli Sovyet cumhuriyeti başkanı şi bir av köpeği kaybolmuştur. Bu · 
Gnelling azledilmiştir. Jup adresime getiren memnun edile-

8. GleUing, bu Sovyet cumhuriye - cektir. 
tinin tesis tarihi olan 1923 denberf Edirnekapı Sarmaıık caddesi bak -
bu makamda bulunmakta idi. kal Hayali. 

lstanbulda 71 gün kafi 
gelecek buğday vardır 

Ziraat bankası ne yapıyor ? 
lstanbulda kocaman bir ekmek ih· 

tikan var. ]sterseniz siz buna ekmek 
ihtik~n demeyin de buğday ve un ih. 
tikA.n var deyin. 

Geçen sene bu ayda ekmek narhı 9 
kuruş idi. 

Evvelki sene ise 6 kuruş 30 para. 
Bugün 13 buçuk kuruş ve ihtikarm 

önü ahnmazsa kimbilir belki de yarın 
15 kuruş olacaktır. 

Bu mesele etrafında araştırmalar 
yaptık. Bu işle alakadar muhtelif kim 
selerin fikirlerini sorduk. Ve şu ne -
ticelere vardık. 

Bu sene buğday rekoltemiz çok iyi 
değildjr. Köylü kendi ihtiyacını ayır · 
diktan sonra tüccara. az buğday sat. 
mıştır. 

Fakat, 1ı.lç bir zaman buğday rekol 
temiz ihtiyacımızdan daha az değil • 
dir. Hatta buğdayın yüksek kıymetine 
rağmen hala ufak tefek ihracat da 
yapılmaktadır. Sonra ikinci olarak ge 
çen sene ve evvelki seneden kalmış bin 
terce ton buğday muhtelif tüccar ve 
değirmencilerle 1iraat bankasının de 
polanuda yatmaktadır. 

lstanbulun ihtiyacı günde 300 ton • 
dur. 

Buna mukabilbütün tüccarların e -
linde 1200, Ziraat bankasının İstanbul 
silolarında. 8000 ve değirmencilerin 

elinde 2000 ton buğday vardır. Hesap 
edilirse lstanbnla hiç buğday gelme 
se bile mevcut stokların şehri 71 gün 
idare edeceği meydana ~ıkar. 

Belki içimizde: 
- Buğdayın yükselmesi şehirlinin 

zarannadrr amma, köylünün de kfm. 
nadır. Birkaç sene evvel buğdayının 
kilosunu altmış paradan elinden çı · 
karan "köylünün bu suretle hiç olmaz
sa yüzü güler diyen bulunur. 

Fakat gerek bankanın. gerek tüc -
carın, ve gerek değirmencilerin elin -
de bulunan buğdayın kahir bir ekseri 
yeti bir iki sene evvelki buğdaylarclır. 
Yani köylünün elinden bir kaç kuruşa 
çıkan buğdaylar iki gün evı-el bor · 
sada serti sekiz kuruş otuz paradan. 
Ye yumuşağı on kuruştan muamele ıö l 

ren buğdayların mazisi budur. ,
11 

Evet., bugün köylü;re buğdayı f~~. 
6 kuruş teklif ediliyor. Fakat declig• 1' 
miz gibi, köylünün elinde sa.tacil 
buğdayı kalmamıştır ki bu fiyat ) ü1': 
sekliğinden istifade etsin. Binaen.a 
leyh iki sene evvel köylüden ~ok ur.U; 
za satın alınan, \'e bugün değeriniJ1 tıı 
kaç misli fazlasile satılan buğdaY13 : 
rın muazzam karı çok ufak bir ıürı' 
reye inhisar etmektedir. ~ , 

Ziraat bankası düne kadar bl.11! 
day satmamakta idi. Vakla ba!,.ik3t ' 

1~· te Ziraat bankası satış yapıyordu. 
pıyordu ama, diğer tüccar ve değif' • 
mencllerin fiyatlarına uyaraktan ::ıı l 
pıyordu. Bu suretle fiyatların )iili.~~c 
mesinin önüne ge~emiyordu. Diğer t~t 
carlar ve bilhas.r;;a değirmencilt'r 
Ziraat bankasının rekabeti 0Jma~111r~ 
fiyatları istedikleri gibi yükseltiyor rtı 
larclı. Bu şekilde bilha~ fakir h:ı114 , 
zararına o1arak bu ufak zümre defi 
şetli para kazanmıştır. Ziraat btınk8~; 
sı böylece satrşlardan hariç kaldf~. 
için bu işten hükQmet de para kaıs .. 

elL'•· namanuştır. Gene kulağımıza. g. dt 
bir rakama göre son haftalar içlJ1 ıı 
buğday fiyatlarının temevvüçleri11d~;, 
kazanılan para dört buçuk miJyott 
ra kadardır. 

Ziraat bankası günlerce bu satıŞft 
tan hariç durduktan sonra nihayet ~ 
yatları otuz para kırarak piyn.s~'e· 
müdahale etmiştir. Bu müdahale li~ .. 
rine fiyatlar derhal bir miktar illnt~; , 
tir. Fakat gerek tüccar ve ger~J<. k , 
ğirmcncfler bu müdahalenin ınU" 8 dll 
kat olacağını zanned<.'rek fiyat1aflJ1 ttf 
ha fazla dü~mcmesi için fazla ~ 
yapmamışlardır. ıl' 

Alıcılar da fiyatların dah"- fıt3 ,. 

düşmesini bekliyerek buğday a11" 
mışlardır. üdll • 

Kısacası Ziraat bankası bu J1l •
11 

• 
. . t Ve t hale ışınde çok geç kalmış ır. . ~" 

dirdiği otuz para da pek azdır. sır.;(';-
- . ııte!l 

evvel buğday fiyatının ekmegtn. dere· 
I~ 10 kuruşa satılacağı is~ikraı b·r i6 
ces ine indirmes ini Ye bu fıyatta ed;fijo 
tikrar tesı. edilmesini tenıenni 
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BARBAROSTA i4'erah Sinemada 
Prlgltte Helm'ın yUksek eser-

Monte Kristo 

.~c1ızadcbaşı TURA N Tiyatro!Cunda 
Bu gece saat 20. " () f 

matine 15 t e 
1/ISSEI ŞAIA 

Meşhur ,·odvil 3 peı CH 

Yal\ında: HA 11..ET 
Her tarafa tramrny 

T <' lefon: 2-1 ... i 

• • 
INTIK 

~onteıi: aynca dünya havadisle 
Ankara C. Kayranı ı 

- • - • to .... • • "\ ,..,.,, 

FRANSIZ TiYATROSU 
TefırDka numeırasa : 60 Yazan : (Vc!ı ... NıOı) 

. Al kazar s nema••nd• 

GECE 
Adanıları SÜREYYA 

Opereti Bütün dünyaya "Kendi milletimin mal•dır!,, yahut , 
''Mukadder mirasımdırJ,, gözile bakmak ... 16 ncı Amarlkanan korkunç haydut· 

tarlle glzll Amerikan zabltesı • 

Bugün matine 16 da, ve su QI 3 

20,30 da 
BAY - BAYAN 

ası.r Türkünün zihniyeti buydu! 'ı arasında geçen heyecanll 
sava,ıarı RÖ•teren bu (AL
KAPONE ) tarzl mUthl• fllm, 
bUyU k muvetf klyetler ka· 

BUyUk Operet 
Yazanlar: Mnhmut Yesad 're Necd 
Rüştü. l\I üzik: Sezai 'e Scy 
fettirı Asaf. Gişe gündiiz açıktır. T 
Jeton: 41819 

Geç an kısımların hullsaaı ı tekim, tahmini doğru çıktı. Söz keı ı 
Hızır ağabeyi.si Oruç Reis,_ Ro. tiler. Kağıtlar hazırlandı; imzalan

doslu kaptanlardan Kont Karlol dr. Öğleye doğru Oruç artık ta • 
d'.4mbro ile Rutaninin malıdır. 1 • l K t K ' ı d' A b 
Miltealılıit Santlni. oğlu, onu ıa· ı maml ıyl e on ar o m ronun 
m!.-rJyeUe esaretten k:urtamıak ı ma 1 o muştu. 
l.atiuor. Satın alacak, ıonra Hı·, Zavallı Türk konanı, yapıda 
%ıra satacaktır. Diğer nwtcwas- ı hem çalıııyor, hem de hayırlı kur
~ıt olan Konf Benlto d' Ambru I tuluı haberini bekliyordu. Biraz 
lse. amca11 R.arloua a.k8l taV1i · ı sonra, irgatbll.§r, yanma geldi: 
IJclerde bulunuyor. Bu satıı nw- _ Çorbacının adamları seni 
amelesi, tarUı kitaplannda kay • \ • . 
dedi.ldiği §ekilde, bir berber dük. ıatıyor. .. v • • 

l:dnuıda aynen şöuluc yapılı • Orucun yureg:ı aevınçle çarptı: 
uor.: fakat, ümidinin hilafına, onu, 

. . . kalenin hendeklerine götürdüler. 
Ruta.ni, dönen itleri bilmiyor· Burada, kabahat itlemi!, ağır ce· 

dl.l. Omın iç.in epeyce aldatıldı. zaya çarpılmı§ kölele-r ç.a.lıftmltr· 
l Oruç da, aleyhinde tertib edi- dı. Korsan, ayaklarına ikinci bir 
!ll tuzaktan 1'ihaber, kendi pla - demirin daha vurulduğunu gördü. 

'ltnt tatb1ka uğrattı- Müteahhide Batakhğm riitubeti, zincirlerin a· 
ne tarzda h~re'ket edeceğini öğ. ğırlığı, günetin hararet ve kamçı
tc•n-ıi§ti. la.rın maddi ve manevi iztırab ve-

Berber dükkanındaki iki orta- rici tehdidi, bahuwa kurtulayım 
ita. hiç ummadık bir zaman.ela te • 'Oer en büsbütün yakalanmanm 
'ldüf etmı gibi ; a.pan Sa-ntini oğ- ye'si altında çalıımağa ba§ladı. 
~ ıelamlaııp saba:.lılaıtrktan ve Neye uğradığını anlıyama · 
dereden tepeden k()nuştUktan son. mı§tı. 
te., yeni bina yaptıracağı için bir Bir ~ çorbacının adamına: 
"'>k e:.ire ihtiyacı olduğundan bah- - Beni Kontla konu§tur. Ona 
'~tti: çok mühim .öytiyeceklerim var! 

1 
- Bilhassa güçlü kuvvetli Türk • dedi. 

et-den iatiyorum. ... dedi. - .bde Böyle teklifler~ ircat 
böyleleri eklik değil... Bana bir bqtlar, ekseriya vait bekler · 
~tane satın. lerdi. Oruç, buna hacet kalmak • 
lo .Rutani, bu teklifi ali.kayla, Kar 11zm: 
l ~, bıyık altından gülerek din - - Peki, aöylıerim ! .. cevabmı 
ed1. Müteahhit, bir kaç iaim ara- alınca hayret etti. 
'-'da, Orucu da saydı. Esirlerin muhafızı, efendisin . 

Kontun ıeriki, bmıwı üzerine: den zaten emir aldığı iç.in, bu ta· 

Oooo Ammad h vusutu bedava yapıyordu. - .. a yaptın a. •• 
O, çok kıymetti eeıirdir.. Fidye Erte.i aabah, reis, Kont Karlo-
~ılığmda kurtulması ihtimal mun huzuruna çııb.rrldığı TILkit: 
d-hilindedB-! • dedi. - Bana bu azabı niçin yafif • 

Santiri oğluı yorsun, Çorbacı? . dedi. 
- Hem kuvvetini, hem tle iıd- Kont, doirudan doğruya aa. • 

)e Jc.rııhğmda almabilmeaini na· dede geldi: 
~ - Daha alnım da yapacağım. 

itibara &hm... 25.ooo akça z· ._ d "--~--- ,_ 
~eJim !. ıra, ~ar etin eeıri ~ İ· 

çin bütün ıemilerini aeı'fttini ba
- Hıznr, &dnımda ~kliyor- na tealime hazınmt. Bunun için, 

""1~. On biQ altın vermeje ha· Bodnmıda beldiyorm\llf. Sen iee, 
~tf.. razı değilmijCin. 

Ruta-.:..L w..::..... - b!:t_l!~-ı· uğ. 
&UUuı uu ~·· U'U.'115JM u - Bütün gemilerini ve 'bütün 

~eleri üzerine, he1>9inin netesi eervetini mi? ••• Ne diyorauıı 1en, 
....ni L---. Mütee.bhit: '~ Çorbacı?.. Gerçe Hızımı böyle 

- Eh, peki, o bdamu da ve- bir niyeti olduğunu timdi senden 
~11l, camm.. ... dedi. ilk defa olarak ititiyonmı ama, 

Ka.rlo: eğer evvelce biJ.ıeydim, yine de 
- l>iitünürüz de sana yamı elbet razı olmazdım. •• 

ee.a.bınr veririz- - Oyleyee, götürün tunu hen-
İki ortak bapfa bldddan değe ... Ayağına bir demir daha 
~ Rutani: 
t - On bin altım verecek.. Za - ' 
~ li~ırm da videttiti para bu ... 
ti ha fazluım ~ koparabilece • 

ı, :Ya lroparamıyacaitz. En iyisi 
~ktır ! - dedi.. Hem ölüm var, 

VUnıQ. •• 

Zincir kıran ... 
Son.uz deniz ufuıklarmın hu· 

duı.uz hürriyetine alıfDUt olan bu 
bataklık içinde aylarca bağlı kal-

maaı mukaddermiı .. Onunla be -
raber, bir çok Türk esirleri daha 
inliyordu ... Kendi ordularının ve ' 
donanmalarının muhtemel hücu . 
muna ikarfı Sen Jan Şövalyeleri • 
nin surlarını kuvvetlendirmek, et. 
rafmı su dolu hendekle tahkim et-ı 
ınek için uiraıryorlardı ! Ne elim 

zanmaktedır. Pro,Orama 
naveten: 

Aşk ihtiyacı 
... 1 .. ım1 .... -..ı .. ~----n 

seıamı izzet 

11 Sonteşrln Pazartesi akşamı .. 
HALK OPERETl;NIN 

Kuruluı gal08ı sürprizleri. 

İıtJnbul Brlrdiqui 

bir ır~1:=iiiıeri vara: Tiyatro Sanatı 
"- Bizimkiler her gün yeni Her kitapçıda bulunur 

~ehir1İ°yatrosu 

111111111111111 

Bugün aaat 15 
Çocuk t.iyalr 
alqamsaat20 

111...111 

""""' 

bir kale fethediyorlar ... Türk, dün 111--•F•iala_ .• · •'15-Jıu-ıulliı---•ı 
ya üzerinde adım adım ilerliyOT. ·:::-.. --:;::::::mr.:::-.:::= wMA=·n 
Elbette, aıra, huraY.a da gelecektir Diş hekimi le: 

ve Roda. kaleai de elimize aeçe. Ratlp TOrkO{llU :. 
ede.. Böylelikle ça}lflM.J1lrz ho • -------------.ı 

· 1 cak Ankara caddeel MesiSrret P ıuna gıtmemi! o a ... ,, ·I 

. Bütünal .. ddu;ıyayah.~'m~~~ !!::~7=~:':.::=-~===c::;.:::H 
BAYLARA LA'IIM OLAN 

mın m r rr .,, , ya ut UlaKIUer 
miTuıdrr!,, gözile bakmak •• 16mcı 
asır Türkünün zihniyeti buydu .•• 
Oruç reiı de, bununla teselli bulu
yordu. Fakat, kendi gibi düıünen 
esirlerin, hendeklerdeki dayaml • 
maz ç.a..bşmalar neticesi fena pla. 
dan, •ıt:madan, di2anteriden ve 
diler satgm haıt-.bklarda.n kmf. 
dıklarmı görüyordu. Buradan im -
çıp kurtulmak imk&mızdı. An. 
cak: ı'l ~J), 

,._ K~~ miyl:S?,, 
diye diifünüyordu. 

Ferden kendisi için bum. im • 
kinkalmamııtt. Ettiği dua: 

"-Rocloe bmmkilerin eline 
seç.sin de öyle halis olaynn !,,den 
ibaretti. 

o .ene ,km-ban baynmu yal[ -
lqbğı vakit, yine ortalrkta bir 
ümit hava.ı estiı 

Zamanın padi§abı ikmci Beya
zrdm oğlu olan Şehzade Kurkud 
o malarda Antalya valiai idi. Ro
doataki islim esirlerin hali malQm 
olduğundan, her yıl, bunlardan bir 
kıımmr olsun kurlarmağı, Kur'kud 
bir nevi ibadet, aevap sayardı. 

Karhan bayramının yaklatmuı do 
laymile, ıbu yıl da, kapıcı batısı· 
nm eline para v«erek, Rodo.ta 
esir olup hendek kesmekte olan 
kırk müeiüman esirin .atm alm . 
maaına gönderdi • 

Kapıcıbaşı, esirleri aatrn aldı. 
Paralan verdi. Bir Rodoı gemisi, 
bu esirleri Antalya aahilleı-ine ka. 
dar götürüp brrakacaktı. 

Kontun emrile, Oruç reiı de 
kürekçi olarak ve aJrf eziyet ç~k
•İn diye bu gemiye konuldu: 

"- Hümycde b.VUf&D}arm sa
adetini dahıa yakından görsün de 
imrensin. Kendi felaketini daha 
iyi anlasın. O zaman, kar. 
deıine bütün gemilerinin ve bütün 

servetinin terkedilmeıi iç.in mü~a· 
caat eder!,, 

Karlo ile 7eğeni d' Ambro Be · 
nito, böyle düfÜDÜp karar vermi~-ı 
)erdi. 

Gemiye bindikleri arada, Kar
lo, çok -.mimi müslüman olduğu· 
nu biıldiii Onıaı, arrf tazib etme!: 

r .T-EKSAYT - . 
HER ECZA NECE SATILIR 

Gülhanede 
muayeneler 

Gülhan• tatbikat m4!lıtebi 
hekimliğine/ en: 

Gülhane tatbikat mekt~p vr. 
için: niği 15/10/ 935 sair gününden 

- Doğrulunu iateraen, ben seni haren tedrisata baılam1ı oldu 
eeviyonmı ... Hem İY.i nunca bili · dan pol!ldinik muayenelerini 
yonun, hem de hot1<>hbetain ! · de. terir cetvel aıağıya yazrlmrthr 
di. • Haydi ıel, beni dinle! Hıris- bir halkınm buna göre müra 
tİyan ol .•. Ben de, din değiıtirdiği- etmeleri rica olunur. 
ne hürmeten teni daha ehven §e · Sabahlan aaat 10 dan 13 e 
raitle uat ederim! dar. 

Daima ~r yüzlü, pkacı olan Pazartesi: Kulak, boğaz, b 
Onxun katları çatldı. Kontun el- hariciye, fizik. 
biseai Ü2erindeki haç i§aretlerini Sn: Dahiliye, nisaiye, bev. 
ıöeterdi: Çatıı}l'mba: Rönqen cil 

- Si%in peygamberinizden bir asabiye, göz. 
fayda olsaydı, kendini kurtarır, Perıenbe : Harici1e, fizi 
böyle baça çak:rJmazdn ! · dedi. - aaiye. 
Ben, Muhammede güveniyorum. Cuma: Dahiliye, ıaı;, cildi 
Beni, o kurtaracaktır. cumartesi: Bevliye, aıı.biy 

- Öyleyse timdilik küreği çek 1 k b ~ b a , o5 az, urun. 
dur! Bu bava ile gönlünü etlen·---------
dir. Bakalım ne zaman senin Mu-
hammedin ge~P\ 11eni lantaracak? 
- dedier. 

Gemi, Antalyaya yakın bir bu
runda T.&ttr. Sandal balık tutmak 
için ayrıldı. Gemi, sandahız kaldı. 
Bu esnada bir fırtına çıktı. Orta -
lığı karanlık kapladı. 
o~ reiı, zaten demirlerden 

birini kmnıttr. ötekini de, çelik 
gibi bazularile büktü, iğritti, kır. 
dr. Allaha sığınıp kendini dalga -
lara attı ve yüze yüze kartı kara. 
ya çlktı. Secdei ıükrana kapan • 
dı. (1) 

(1) Bu son kısımdaki sözlerin ekse 
ri.~ Barbaros Hayrettin paşan Oru 
cun maceralarını anlatan Gazvatta.n 
ahnmrıtır. 

(Devamı var) 

HABE 
AKSAM POSTAS 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Cad 
Posta kutusu ı lstanbul 2 

Telgraf edresı: ıstanbul HA 
Yazı ışıerı telefonu : 21187 
idare ve rıan .. : 243• 

ABONE ŞARTLARI 
Türltlge Ecncbı 

$enellk 1400 Kr. 2700 
e aylık 730 .. 1450 
3 ayıık 400 .. eoo 
• aylık , 50 .. ~oo 

iLAN TARİFESİ 
Tıcaret uanıarının •atı rı 1 
Re•ml llAnların 10 kuruş 

Sahibi ve Neşrıgat Müdür 

Hasan Rasim 
Basıldıjı qer fV AKIT) mat 

lı111 Yar ... 

ı.;,.~':ı'::-; ı:·: WON N ER BA 
1e,di: Türk sinemasın 

- Hiıleene deten. 5000 altım Dünyanın 10 büyük yıl dızı 
ben ••eyim. Onaç ya.ima benim güze kız, 10000 harika AL J 
~illa _0 laun... Rabbın, ilerde SON . DOLORES DEL RI 
k deıtinden cl&ha faa bir terler KAY FRANCIS - RIGAR 
~ UIDUJona... On iki CORTEZ 
~ lladu- ÇJ1mr l&Dl'Jorum.. Biitün lıtanbul bu emsalıh 

~ Nrıc. zamencbr birllde çalııtıiı görmeye kO§uyOT. 

r-u~ ~ daima pqini Ye- _l!!Jl~~~~~~~~~~~:::::==_..'.::===~~===~~~~~~~~~~ıı:~~ll~a~v~e~te=n~::T:iır~· ~k~ç:e~l:tf~a~iy=e~TJ·• ve dünya haberleri. 



( Nakü, tercüme ve iktibas lıakkı mahfu:duı·.J 

Fakat en çok şaştığı şey hiç musı- ''Nafile üzülüyorsun, Rakım. 

ki bilmiyen T evfiğin sesindeki Bu zamanda değil büyüklerin taJc. 

Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların - -

heyecanla romanı 
1t 

Yazan: Rosny aılru! *Türkçeye c:evlren: Naciye izzet 
No.30 

-

adeta vahşi ahen~e, bütün seyirci

leı·in hayranlığı idi. 
lidini yapmak, insan kendi karısı- Jl 4 l kl 
nm taklidini yapsa, sürüyorlar. ıv.1.amut ar uza asır-

Rabia, perde arkasında tef ça• 

!ar, cüce ile beraber, cinler, peri

ler ve ismi olmıyan "göstermelik,, 

ler, perdeye çıkınca, on!arın ho

murtusunu, iniitisini, vızıltısını 

hülasa her lazım gelen ~rültüle

rini yapardı. Perdenin cnündeki 

iskemlelerin birinde daima batına 

küçük gelen fesivle Peref!rini otu

rur, arkada, hasırm üstündeki ço

cuk alayı arasında Vehi:ı1 Dedenin 

uzun külahı görünürdi; ikisi de 

sallana sallana ~ülerlerai. Falial 

bahçeyi en çok çınlatan Rabianm 

ta.krak kahkaha1nydı. 

Ben lstanbulda yaşamak, lstan · .$ 

bulda ölmek istiyorum.,, l k <lı J ml 
Zaten bağırmaktan kısılan ıeıi, ar en 6 ece aua arı 

hemen hemen iıitiJmiyordu, göz- k k •t J l • •t 
~:~i:~!:=~~e!~~::~~:11~~~!'. or usı e o ua on arın peşı sıra gı 
trrlamıştı. Kapının aralığından, 

elinde tabak, sofadan geçen Rabi· 
ayı gördü: 

Şimdi ne yorgunluk ne de acı du- toprağın şu küçük köşeciğinde kendi diler. Fakat mamutla, gergedana 
yuyordu. Gene yaşamak sevinci ile haline bırakmağı muvafık buldu.. de ateşten korkan ne aslan ne de 
sarhoş olmuştu. Durmadan koı.ıuyor · Genç kız uyanınca. gene onu kokla lan karşılaşmıştı. Bunlara çok et l 
du. Koştu •. Koştu .• Yıldızlar dallara_ dı. Çiğdem de buna alıştı ... Bir kaç zımdı. Bunun için her birisi keneli t 

"Benim gibi cahil, kimsesiz ada· rasından sızıyordu. Ağaçlar, yaprak • kere korkusuz savuşturulan bir şeye raklan içerisinde uğraşırlardı. 
]ar, iğreti otları, çimenler, sarmaşık· abşıJır. Mamut Çiğdeme ehemmiyet ayıya gelince o da yülcsek orman 
Jar yavaş bir yelle titriyordu • Genç veriyordu: Bir geyiğe, bir atmacaya daha elverişli buluyordu. 

Son gece Tevf.k, küçük seyirc. 

lerine bedava şeker dağıttı. Onla; 
da dükkanın cnüne yığıl • .!ılar 

oyuncak davulla.mı vu• a vurd Ra 

mazana ve T evfiğe "İşte geldi i§te 

gidiyor,, beyitini bir ağızdan söy

liye~k veda ettiler . Nihayet 

ellerinde fenerlerini aşağı yukarı 

sallıyarak kırık kaldırmalanru, çö. 

klik saçakları yer yer aydınlatarak 

geçtiler, gittiler. Vehbi dede , ar
kalarından : 

"H . · d er şey an, an nur ıçın e, ıon 

ra daimi karanlık ... İşte geldi, itte 

gidiyor... 1nsam;ı ömrü, kainı.bn 

hayatı nur içind~ bir an görünüp, 

sönen hayal... Bir gölge oyunu r,, 
dedi. 

ma büyüklerin teveccüb;J la2ım, 

her itin batında, kıçında büyükle . 
re dua ... ,, 

Fakat, san'abn kudreti ona, ka .. 

fasının gizli bir köteıinde Zati be

yin Geliboludaki sefahat gecele 

rinden çıkarabileceği sahneyi dü .. 
türıdürüyordu. 

lki ay ıonra Kabasakai kıraat· 

hanesi sahibi dükkana geldi. Kı

raathaneyi yeni boyatmış, baştan• 

bata kırmızı pelot döteme koydur

muştu. Haftada bir gece olsun 

Tevfik gelir, meddahlık eder miy
di? Eski oyuncunun gözlerinde 

şimtekler çaktı, yutkundl!. Kıra -

athane sahibi hemen kabul edecek 

zannetti. Fakat gözlerindeki ateş 
birdenbire söndü, başını salladı 

kat'i bir sesle: 

,.Olamaz.,, dedi. 

Bir hafta sonra ayni adam ge

ne geldi. Kıraathanede cuma ak· 

tamları Karagöz oynatmasını tek• 

lif etti. Bu defa kara taliinin pen-
Misafirler yvkarı çıkınca çin

gene Penbe ile Şevket ağa ellerin• 
çesi onu gırtlağmdan yakalamış 

de yemit tepsileriyle geldiler. 
giybiydi. 

Mutfakta onlara yemiş, kahvaltı 

hazırlanırken yukarda her ak4am

dan fazla bir muhabbet havasa 

"Olur.,, dedi. 

XII 
Rabia babasma gidince h:itün esiyordu. Kimi cigara ıçiyor, ki· 

mi hala gülüyor, Tevfik koca bir mahalle gözünü &.çtı. ln.amın ve 

mendil ile alnını siliyordu. 

Dede dedi ki: 

Eminenin nasıl vaziyet alacaem1 

tetkike koyuldu. Fakat Hacı flha-

kız kolları açık yere düştü. Yorgun .. alclırmadığı gibJ- Genç kız ırmağı görerek yolu 
luk bir yılan gibi her yanma sarılmış, Mamutlar daha otlu blr yere git • Ia.dı. 
onu yırtıcıların ağzına bırakmıştı. mek için uzaklaşırlarken gece adam • Su baskım ile toprak sünger 

Uyanınca ay iyice tepeye çıkmıştı. lan korkusile o da onların peşi sıra yumuşak ve derindi. Batmak kork 
Yırtıcı bir kuş iri bir mekik gibi te • gitti. Kendini koklıyan Mamutun ya .. vardı .. 
pesinde dolaştı. Bir hayvan gölgelerle nında gidiyordu. Otekiler de yavaş Gece gene kara ağzını açıyor 
dolu bir yerde otluyordu. Biraz doğ - yavaş alıştılar. Hepsi bir kere genç kı Parçalıyıcı biçimler dolaşıyordu. S 
ruldu. Çevresinde korkunç iri gölge - zr kokladılar. Bir gün böylece geçti. rl, keskin dişler görünüyor, vahşi 
ler gördü. Mamutlar kabuklar, taze saplar, çi ler iyice söndürülmemiş biçareler 

En yakınında olanı yedi yaban 1 • menlerle otlanırlarken o da kendisine parçalıyordu. Mağlup vücutlar, gn 
küzü büyüklüğünde görünüyordu. Kı- çevizler, besleyici mantarlar, kökler lerin karmlannda eriyordu .• 

buldu. 
zıl yosunlarla kaplı bir kayaya ben - Çiğdem serçeler gibi sığınacak 
ziyordu. İri bir kaya kümesi gibi baş ikinci günü sanki aylardanberi ma- yer aradı. lri göğüslere, parçalı 
la başlıyan gövde ırı yılanlar gibi mutlarla birlikte imiş gibi sürüye i - penrerele kar ı gelebilecek bir tek 
bir kuyrukla bitiyordu. Beyaz boynuz yice karışmıştı. Genç kızın kokusuna gısı vardı. Yaşamak isteği göğsün 
lar on geyiğin boynuzlan kadar ge - 0 kadar alışmışlardı ki onu unutmuş olursa olsun kurtuluş umutları k 
nişti. Gövdesile karnı iri dört ağa~ göv Jardı bile. Onlar demek adamlardan muştu. 
desi kadardı. Çiğdem mamutu tanıdı. daha iyi idi. Hiç birisi onu öldürmeği Bütün bir gün a.raşbrdıkta.n 
O ] il 1 11 d b · b ona acı çektirmeği düşünmüyordu. n ar m yar arca yı ar an erı u ra dik bir kayanın üzerini seçti. y 
odmanlarda yaşıyorlardı. Soylan git. Onlar bir yere bağlanmaksızın orman den üç metre yüksekte idi. Yorgun 
tikçe azalmakta idi. Yaban Domuz o lan, bataklıkları dolaşıyorlardı. Top- ğunu dinliyerek kendini karanlık 
v 11 k k t v d b · ı rak rengin deki küçük gözleri her ya.. gu armm ızı a~ ıgın an erı on arı bıraktı. Kokuyu alan kurtlar y .. .. ı akl ı.:... b · d" m iyice görüyordu. Yalnız ince duy • gormuş om a ~ra er şım ı, a), n mışlar fakat o sivri. keskin ka 
donuk ışıkları altındaki bu görüş bam gularile bir korku sezdikleri vakit trrmanamam.ışlardı. Sırtlan salı 
başı 'd' B"'t"' d ı t vahşi1esiyorlardı. Çiğdem onların ya-ca ı ı. u un uygu arını uyuş u • ~ yürüyüşile görmeden geçip gitmiş 
ran bir korku duydu. Gözlerini, daha mnda gücü yetmiyenleri boğazlıyan 

w Yaban Domuz oğul1arrndan, Kaplan Koku alma duygusu ağırdı. Ço 
ötelerde agaçlar altındaki öteki ma - olmalda beraber ko .. ka.k .... 1r .. ııa.r 

tı · d' o d kl · · oğlu gibi adamları bulunan Gökırmak •· ~ 
mu ara çevtr 1· ra a ay ışı arı ırı kere denemek istediler. Sonra yu·· 
damlalar gibi yağıyordu. Bu iri göv . hlardan ~ok daha iyi yaşıyordu. Böy .. 

le 1 akı b her ar de 'n bı'r yüp gittiler. Ne oldugvu anlaaıJaını 
delerin vcrdi~i şaşkınlık o 1cadar bü · 0 m · a era a sıra n yuvarlak bir .,,.r,.:1 dahi kay:tay" 
yük oldu ki korkuyu unuttu. Birisi o tasa varhğmr sanyordu. Kardeşini dü manmağa u~ştt. ... 
nu küçük bir kertenkele yavrusu gib: şünüyordu. Yüreğinin gizli bir köşe · 
ezebilirdi. Iforkunç mahli'iklar uyu _ sinde dahi vahşi savaşçının düşüncesi Çiğdem geceyansı uyandı. Du 
yorlardı .. Göğiis1erinden çıkan, gök _ yaşıyordu. larını toplamağa uğraştı. Sonra 
gürlemesine benziyen soluklar bütün Bu iri direkler gibi gövdelerin da - uyudu .. Gün doğumuna yakın uya 
ormanı dolduruyordu. Bu öldürücü ha yakından yi.irüyerek, yerden kökler Kayanın dibinde korkunç bir y 
ormanlarda onlar için korkulacak bir çıkararak. taze fidanları uztarak bel· duruyordu. 
şey yoktu. Ne kaplan, ne aslan, ne de ki onları kendisine daha ~ok alıştıra- Gün doğumunun ktlçük ayd 
boz nyı onları korkutamazdr. bilir, daha teklifsiz olabilrdi. lan yıldızların ışıklariyle kanşıy 

Ifargıh, sivri taşh gece adamları bi Yalnız bu iri kümeler, bu balçık du. Çiğdem kaya önündeki yır 
le onları ürküternezdi. Yalnız onlarla renkli tüyler, bu yılanlar gibi kuy · kaplana benzetti. Kaplan değil 
arada bir çarpr~an gergedanlar vardı. ruklar genç kıza ürküntü veriyordu. yük.sek boylu, çok güzel kunetU 
Bunlar sivri boynuzlariyle çok kere . Bu bambaşka ayaklar ki bir teki bir dişi aslandı. "Peregrini, dostum. Tevfik ka• 

ğıt parçalarım yaşatırken, fikrin 

maddeye ne kadar hakim olduğu· 

nu düşündün mü? Fikir gidince in· 

sanda kağıt gibi cansız, manasız 

oluyor. Bu akşam ' 'lsa
1

• nın şu 

sözlerini hatırladım: 'Allah ölü• 

]er onların karınlarını delebilMerse an gibi onu ezebilirdi. Bu düşünceler Açık renkteki tüyleri, yuvarlak 
de mamutlar da blitün abrlrklarile le onlardan uzakça yürüyordu. Onu bebekleri onu öteki çizgill, çekik 

ne olursa olsun He gün~ renk ver· onları ezerler, ve hortumlarile yere korkutacak hiç bir şey yapmadılar. O lülerden ayınyordu. Yalnız d 
çarparak parçalarlardı .. Y~lnrz bu kar aralarında bulunmuyormuş gibi dav- (vaziyet) birdi. Erkegvinden az ,.0 

mi efendiyle ku:ını en çok ~eke

miyenler bile, onların \ aku" bir 

vaziyet aldıkla"ını, hislerini her 

mediklerini itirafa mecbur ':lldu- kta --1- ~ şılaşma o kadar az olurdu ki bu ma - randrlar .. Gün geçtik~e ırma Uuwi. ka idi .. Sabırlı bekleyişle gözetiyo 
lar. mutların soyları onları tanımazlardı !aşıyorlar, dağlık ormanlara doğru Avın kokusunu daha almamış ol 

imam bir intiıar vaziv-etl güdü• bile.. yürüyorlardı. Kardeşinden kendini idi. Burun delikleri çakalın, kn 

lerin değil, dirilerin Allahı !,, 
yordu. Rabiamn hafızlıktan ka- Milyarlarca rı11ardanberi mamutlar gittikçe uzaklaştıran bu yollar Çiğde- ki kadar keskin değildi. Belki d 

rüyaya benziyen derin bir kaygısızlık min işine gelmiyordu. Onları bırak - gunluktan , gevşeklikten durmuş 
içinde :ra -;adılar. Bu sıcak yerlerde mak gerekti. Gece adamlarının gölge_ birdi. Birdenbire çıkan yanş bir 
soyları _g-ittikce a1nlıyordu. Aşağılar_ leri tüylerini örpertiyordu. füzıl ay, soluğu ona avın kokusunu aJd 
da, sonbaharda sulann buz tuttuğu so akşam ateşleri, kanlı haykm~malar Şimdi biliyordu. Ateş gözleri avrn 
ğuk yerlerde daha <;ok yaşıyorlardı. düşünceler varhğmı sarryor, bütün i gesini araştırmaya başladı .. 

zandığı para, pa~a.nın kahyast va· 
Peregrini ömründe ilk defa fel-

srtasiyle eline gP-ldikçe Tevfik ve 
seH bir bahse g:ımek İ!l!fmedi. O, 

T evfiğin c.inleri, perileri oynatn -

ken çıkardığı sesi taklide ç.ılıı(• 
yordu. Galip diyordu ki: 

Rabia ile kendini bir nevı mütare

ke aktetmit farzedecekti. BH;yor-

du ki torununun kazancını ona 

hiç bir kanun v~ı-miyecE>kti. Paşa-

''Beni dinleyin, çocuklıı.r. Bu bin nm, ve tarafeynin rızasiyle ra~ 
senelik Karagöz5 zamana uyan tıkları bu mukaveleyi bozmak iti· 

kıyafetlerle yenileıtirsek ... Mese- ne gelmiyordu. Eminey~ tenbih· 

la kızıl sultam ve avenesini per- leri pek katiydi. Sinekli Bakkal 

deye çıkarsak, cinayetlerini, re- sokağından hiç geçmiyecek, Rabi• 

zaletlerini, zulümlerini te§hir et- adan komşulara hiç bahsetmiye

ıek, memleketinde ihtilal olur mu 
dersiniz?,, 

Cücenin gözleri evlerinden fır· 

ladı: 

''Galip bey. padişaha dil uzat· 

111&, yokaa. hepimizin derisini diri 

diri yilzerler, içine saman doldu.

1 
rur, güneşe asar, kuruturlar.,, 

Tevfik çenesini katıdı: 

cek, Selim paıanın kanıma - şa

yet sokakta veyahut bır yerde te

sadüf ederse - terbiyesizlik elmi
yecekti. 

Emine bu şartları iste• istemez 

kabul etti ve ilk aylar Rabiaya 

beslediği gay:ı:ı una, yalnız be1 

vaktinde beddua etmekle tatmin 
etti. (Devamı var) 

Yalnız buradakiler bunu bilmezlerdi. liklerini donduruyordu. 
Onların kaba, sert beyinlerinde istik · Bir gün doğumu mamutları hırak- (Devamı ıJ 

bal kaygıFıı yoktu. Gelişi güzel yaşı - h. Yüzlerce yıllık iri ağaçlar orman- ____________ __, 
yor1ardı. Yaz zamanlan tüylü deri _ ]arına daldı. Yalnız kalınca gene bü· 
lerile çok sıkıntılı çok ağır oluyordu. ğülü bir korku bütün damarlarına 
Bu çok uzun günlerde serinlemek için yayıldı. lri dallar altıncla küçücük bir 
ırmaklara, sulara, göllere girerlerdi.. karınca gibi kalmıştı. Mamutların ya
Sonbaltar aylan taze bir yaşamak için nrndn iken aldırrş etmediği bu sayısız 
de geçerdi. 'gürültüler, vızıltılar, kaynaşmalar 

Gün ağarmadan aya donuk bir gene korkunç manala.rmı a1clr. Gölge. 
renk vermişti. Giineşin ilk ışıklariyle likler ilenti ' 'eren kımıldanışlarla dol 
gökyüzündeki ateş renkli bulutlar a du. Kötü yontulmuş bir karğı, bir de 
rasm dan, sürü sürü serceler geçti. kc..::ldn taşlarla bu pençeler, tırnak · 
Çiğclem artık kol'lcmuyordu. Mamut . Tar, dişler, ağular (zehirler) illerine 

doğru gidiyordu. 1ar uyanmr~larrlır. Geı ı ç krz ölüm uy
kusu gibi ağır hir uyku ile uyurken Bunlar gene her çağ onu parça -
onu ilk gören birisi yanına rana~arak lamaya hazırclr. Su ba.."<kınından ka~m
koklnmn.ğa h:ı~ladr. dıktan ı-:onra ateşi kalmamıştı. Yanın. 

Hayrnn kaba cluygnsile anlamıştı: daki taslar kn-ılcım ~ıkarmıyordu. 
Mademki hu küçüciik mahlUk kımrl - Kurtla, sntlanla, yaban ayısile, 

danmıyordu öteki varlıklara dokanan parsla karşılaştr. Kurlla sırtlanı Irnr
varhklardan değildi. Bunun üzerine kuttu. Yaban ayrsı ile pars ona iHşme 
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HABER :Akşam poıtuı 

MAKEDONYA 

lhtila Komitesi A m e ır n kav aff!.~:'l 
~ ~ 

• • '* ••. ,.. ... ,,.,,. ,...,. -,,... ,.,., 
,,.,,,. • .-Unııfı ol• ı.,lcllatın i~ flıl "' 

Tefrtlca,. Noı 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

kaçırılan ~ ~~· 
Türk ko~o '· · 30 -8ir Pl'Otalml p Dnk ima e· ı Makedonya, aerek.ee Makedonya

~- .. PNtcılrola .... üç yıldan hlann daTaaı için çok karanla 
----·30 ____ _ 

~M ıl ~bet ibtilll mm alrünüyorciu. 
11.bı ua ihtilll hareketleri pa - Dıt itleri komitetinin üç üyesi 
......... b&tGn kaalanndan dele · ile taraftadan merkez komitesin
..... '8Çileceldl. den üçüncü uw Pope • Hrittofu 

Arslan Turgut , Kaliforniya oteline i nmişti n 

Garsonu beklerken, karş,sına otel sahibi çıktı : 
... ihtilU mmtelceaı ttmludı: Yorsi keaıdi taraflarma kazanma 

' Serez, O•üp, Mavebr ta munffak olmuflanh. Bundan 
'-ltllnik. MWedoıvamn bütün sonra ela seneral Protoseroff 
.. mnda ibtilll fuliyeti aöe- la el elıe vudiler. - Nitanlımın izini buhnak için 

"Sizinle biraz gizli görüşmek istiyorum .. Kapıyı 
içerden kapamama müsaade eder misiniz ? 

~ oı. lra-.lann •JUi da Halbuki itin ba9lanp:mda bu yapılmaaı icap eden masraflardan 
-... clalcuzdu. Zaten prcıtoilıol an. adama d&ıek, hain demifler ve çekinmeyiniz, Mister T omson ! 

D.til&ı hareketlerine az çok it- li1lemeditderini brnbwmılar • Çünkü Neclinın babası, Jomu kay 
..... ebnit olan kasaların dele • dı. Şimdi i.e oaun davurm ken • bettiii pnd-,ıı beri yatakta yatı -
it dnclerebilecekleıini imirdi. dilerine malediyorlaıdı. Mibailoff yor. Onu bulmakta ıecikineniz, t.:-- için 1roaıareJe t- 1a • da brtumcla merkez "-ıiteainin bankadaki paranm haydutlar eli 
L.. haiz yirmi dokuz muraJı. iki üyeaile dq itleri komitesinin ne ıeçmesinden de korkmayuuz .. 
.... leçecekti. üç azası ve Peter Şanranoff ıibi Hattl bu paranm haydutlar eline 

Cıeaer..J Protoproffun iti ıe. bazı mühim Voyvodeılan muhalif ıeçmeaine bizzat yardım bile edi· 
"""' de için yaptıp bütün ma . olarak buluyordu. ŞanclıanOff deni niz ! Bize para değil, Necil lbmı ! 
~ nlm-n protokolle, M- len adun eonnları "Protogeroff Tomaon iri beyaz ditlerini sm
..... -.ıecf.eQmektup nihayet mm Vmroeu,, diye tandan hizbin bat- tarak plümaedi: 
"'- k..itelerine ıitti ve buna kam olmaftu. t. de 1'nni dolarz murahhas te· fbtil&I liderlerinin bir çıkma-

• aaplendtklanm •• bütün hare
ketin m.la-.olmak üzere bulundu • 
tunu IÖl'en muhacirler arumdaki 
iyi dütünceli bazı Makedonyalılar 
tbir uzlajma yapmak için bir hey
et seçtiler. D,, itleri komitesinin 
konıre tarafmdan aeçilmeıi hu • 
ıusuna Mihailoffu kandırdılar. 

...... l apdacak it kCJDl'lenin toplan
~ ...... nanameJİ teebit etme. 
.. ~; bu bak da ana ya-

~ meı!oez komite.ine ait 
ordu. • -:eli m&Jle ayı baılansıcme 
bult11111Yoruız. iki .,. IOlll'a 

ı. ........ J•ioe Makedoe1atrtar 
._ .... ...eruimi yapblar. Bu 
~.... yapılacak bir~ 

11inhirinci.i ..... 
~ li"lii SofJa da Wr çıalc 

~~ .......... -........ 
ıh:-~ ,ani "KUltanc:ı,, adlı 
~ iae bunlanın en iyisidir. 
11.... -:• yam1-, utietler, muelci 
~, tabiler ve devlet nazır-

toplanırlar. Pencerelerinin ö -
~en de büyük, küçük, ~' 
~ı Bulıgarietanın bütün insan 1 

1 leçer. 
._ t.bvehanenin eabibi Make . 
~ıdır. Bu adanı ba boylu, 
~ bfaaı çuçıaplak , kartal 
.. ~111111 Ye daima ıülen bir kifidir. 
~Yel>anenin oabilıi aıfatiyle 

n ü.tüne büyük harflerle 
:::Wır. Mütteriler onu "Bai Eli,, 
b .... Eli dayı diye çaiD'ırlar. Obr 
~ olmadıiı halde kenclisinden 
"4- daha ihtiyar müfterilerin de 
~ diy• çaiırmalarma aldJnf 
-....~; O llep ıüler . daha iti< ıü • 
~bu adamlıa atkı ııkı ahbab 

""-<>.a..da benim doimut oldu· 
~~ldiJde dünyaya ıeldiiini öi • 
~ ker.:lisine kartı aeviim 
"-I..:~~ arttı. Sofyamn mümtaz 
~ ""'l1iik &damlan kendilerini ev· 
~ziyaret etmedijinden do
,-.-rdanıp dururlarken ben 
'1. eei ile kartı karııya oturur -
~ , çdc lezzetli ale.tuıb kahve
"'iı 'Çer ve daha tatlı olan puta· 

' Pİa!tüyitJerini yerdim. 

öteki tarafa da mühim bir nok 
tayı bhalettirclil•. Bu mühim 
nokta; dq itleri komitesinin doi
nadan dofnıya merkez iromiteei • 
nin emri altında buhmmesı ve on
dan emit- ahne11 idi. 

Ukin hava itimataızhk, mmk 
çıllk, kin, nefret ve entrika ile o 
kaclar Jıi;ldenıMı,eıi ki Mds• t8 • 
küniüjünü bir dakika eonra ya . 
lamaktan hiç çeki11111iyordu. Kötü 
olan cihet de fU idi: Kaçakçı, dü
zenbaz ve yalnız kendi menfaat. 
lerini gözeten bir kııım soysuz ve 
imansız komitecilerde bol dinamit 
tüfek, tab.nıca ve cphane vardı. 
Bayle olmasaydı bunlar oyna -
meılcta oldukları komedyayı cama 
rı iatediii kadar uzataınlardı. 

Dıt itleri komite.i istedilde . 
rinden birini kazanmııtı. Şimdi 
de konırenin kendilerini tekrar 
aeçecefine dair Milıailoftan bir 
ıenet ietiyorlardı. 

Mihailoffun kendisi, konıre 
deiildi. Uzun uzadıya münakata· 
lar yaptl, müeaaeae ile alay etme
meleri için yalvardt. Konıreye çı
karak üç yıl içinde neler yapmq 
oduklanıim heaabmı açık alınla 
vermelerini IÖyledi. 

- Siz, bana, adeti haydutlarla 
ortaklık teklif ecli1orıunuz, doa • 
tum ! Bu uiurda belki birçok mu · 
raflarımız olacak. Fakat, bunu 
yapmak esasen vazifemi&dir. Pa
ranın haydutlar eline ıeçmesine 
yardım meselesine gelince.. Bu hu• 
susta daha fazla söz söylemenize 
tahammül edemem. Ben, nif&D}ı
nızın izini aramakla beraber, 
memleketimizin aaayiılni bozan 
bu haydutları da bir an evvel ele 
geçirmek iıterim. 

Aılan Turıut ayafa kalktu 
- Benden daha bqka atren -

mek istediğiniz bir teY \'ar mı? 
- Hayır.. icap edene, sizden 

..., Qrenlrls. "·~ ..... 
sele neticeleninciye kadar kalacak 
aımz, değil mi? 

- Şüphesiz .. Nitanlont alıp lı
tanbula götüreceğim. Onu bulma• 
dan dönmiyeceiim. 

- Ah, ne büyük sevgi. doıtum ! 
Bu ne büyük alika.. ! Si'I hakika
ten fazilet sahibi bir gençsiniz! 
Nevyorkta yatacak yeriniz var mı? 

- Hayır .. 

- O halde ıize: Briıto ı oteılinı \ 
tavıiye ederim. Orada kalınız .. 
Aradıkça kolay bulurum.. Sık sık 
temas etmeliyiz. 

- Hay hay .. Sık ıık temaı edt: 
riz. Fakat, ben vapurda ıelirken. 
yolculardan Kalifomiyalı bir tü
tün taciriyle doıt olmuıtum. Bu 
zat bana Old City' de Kı.lifomiya 
otelini tavsiye etti. 

- Ah fU Kaliforniyalılar.. Ne 
egoiıt inıanlardır. Kendi memle 
ketlisini nasıl da kaymr. Şiipbeaiz 
ki o da Kalifomiya oteline inmiı
tir? 

- Evet •. OrayA indi. Hatıl bu 
rece beni otelde yemeie davet et
ti. Gitmezsem büyük bir kabalık 
olur. Vapurda kendisiyle çok iyi 
doıt olmuıtuk. 

• • • • • • • • • • 
Aılan Turıut polis bafiyeainin 

yanmclan aynldıktan sonra bir o
tomobile bindi.. Kaliforniya oteli· 
ne ıitti. 

Aalan Tmpt, otomobilden i • 
nerken, ıofBriln yanmda yakaam1 
kaldırmıt oturan bir adam ıördü .. 
Yanına sokuldu: 

- Vay Mister Cim.. Siz misi
niz? 

Cim J&V&ff& batmı uzatarak, 
Türk delikanlısınm kulağına ıu 
sözleri fısıldadı: 

- Ustamdan emir admı.. Sizi 
burada taraaaut edeceiim. 

- Kendimi bu kadar emniyet 
albnda ıördükçe, Nevyork zabıta · 
ıına kartı doiruıu miDJ?ettarbk 
duyıulanm artıyor . 

Otel kapıc111 yeni milıterinİlı 

~ beni, kendisini HYcliiİID 
tt • lfflneie bqladıtmı sörün· 
~~etim arttı. Artık .,.. bata 
.._ .... de.let eararmı, krallan, p~ 

Olup bitenleri hep Eli dayıya 
söylüyordum o da i.temiye istemi 
ye ıülümaüyordu. Bir sün kahve
haneye ıiderek clo9doiru onun ma 
••ma yürüdüm. Her tarafm müt
teri ile dolmuı oJmeema rajmen, 
muasllllft batma oturmut, arpacı 
kumruau ıibi diifünüyordu. Beni 
ıöfür ıörmez töyle bir ıilkincli ve 
kencliaine biııey aöylememe mey
dan vermeksizin batmı aaHrya • 
rak, yuaııuklarmı sıkarak homur· Yugoalav Kralı Alelnandr'la Bartu'nun öldürülrnainden pe/ı ,01ı •ene 
danmap bqladı. Ve: evvel, Vlado Yo,.giyel Çernozemski (diğer adıyla Kaleman) Make-

~lcartıWdı mÜDMl&f&J& bat
~ -.e haraya yuamlJK&ian 
L..- Selı .,ı.; hep beraber müza· 
~...: 
L. ... ..., ela" .. le .... 
• .. ,~_::__ ....a llDa SU n yuma, 
' · • .. ~ lllelelelerine dair IÖZ 
. "' 'a h --.1-1- T 1.-

, -~·· --~ her IÜla M.ılıeclaa\Y& buhranı. it$::.---- talrih ettim. t' IODcmcla --- tun Jn. ı..=-- .._., ve bir çıkmaza aap-
~ G.lecek ............. 

- Nihayet bu da otdu ha? ... donya dağlarında adi bir komiıeci olarak dolaımlflt. Kendiai Veleı 
n_..ı mıntalıaı 'etelerine men ıuphı. (Soldan birinci) UC11i. 
-Ne oldu Eli da,..? ve bir taraftan da: de yine kahveye ıirdim. Daha ka· 
- Bİiiyorum.. Bot yere "inkir - Korkuyorum Eli dayı kor- pıdan içeriye adım ataıken Eli 

etme; bana haYadisi ıetiriyortun. kuyorum ki .•. Nerde ise, general... dayı beni görmüt ve ıözi!e itaret 
Bunu yüzünden anlıyorum!.. Derken parmağını dudaklanına ederek beni maauına çairrmıttı •. 

- EYet haldan var Eli dayı! götürdü ve Havaditi henüz ititmemit olduğu. 
Dayı içini çekerek: - Sus, ıus !.... mu yüzümden anlarmıb. Evveli 
- Ne yazık?. Allah beliımı Dedikten ıonra garsonlardan bir kahve ıtmarladı, sonra da ci-

venin !... birini çağırarak iki alaturka kah- gara tabakasını uzatarak çok si. 
Dedi. Ben ne naad aöyliyeceti· 'Ye ıımarldı. kin bir sesle: 

mi bafaımak için kelimeler arar l Üç ıün sonra ıece saat on bir- (Devamı var) 

valızlerini alm14 tı.. Ciın : 

- Haydi, ugurlar olsun, doı• 
tum ! Beni fazla me,ıul etm~yi
niz . 

Diyerek tekraı· yakaaıni kaldır

dı. 
Aılan T urıut otel kapıcısı ile 

birlikte içeriye girmiıti. 
Otel büroauncb adım kaydettir 

dikten soma, kendisine Metr dö
telin ıöaterdiii odaya çıkb. Bu o
da ikinci katta idi ve numarası 9 
idi. Garip bir tesadüf eseri olarak, 
Aslan T urıut npurda da dokuz 
numaralı kabinede yatmqtı. 
· lu odanın pencereleri ulra 
caddeye bakıyordu. Oc:lanm 1dl • 
ciik bir balkonu vardı. Tek yatak • 
b olmakla beraber, büyük bir ıez
lonıu, yazı maaaaı, gardiıobu, 
kütüphanesi, duvarlardaki mü • 
teaddit tablolariyle oldukça hü -
yük bir salonu andmyorcu. 

Aslan Tmıut et1urnı odaya 
y•lettirdikten sonra, Metr döte
le aordu: 

- Odama IHJmn hizmetçı her 
sGn delitir mi? Yoksa ayni adan1 
mıdD'? 

- Niçin sordunuz? 
- Çtlnldl hen, hizmetçi defiı · 

tirmekten hotlanmam. imana güç 
alıtmm, her zaman ;remej-.: in· 
mem, bam odanıc:lan aünlerce 
dqarrya çıkmam, Garip tabiatle· 
rim vardır. 

- O halde bu saatten itibaren 
odanıza daimi bü ufak ayır170· 
rum •. 

-AdL.7 
- Filiptir. ÇolC namuılu bir a-

damdır. Haftada bir gün iki saat 
mezundur. Bunu da çok görmez
siniz sanmm ! 

- Hay hay .. Haftaaa bir sin 
bet saat de mezun olabilir .• E.IT• 
rir ki cfıtarıya çıkarken beni ha
berdar etsin. 

- Şimdi kendisine emir veri · 
rim. Merak ebneyiniz ! 

Metr dötel odadan çıkarken, 
kendi kendine m&rıldanı~ordu: 

- Amma da s:nirli bir müfteri. 
Allah Filibe ıabn ve 11.hammül 
venin. .. . " . 

- Necla! Senı bulmadan, A.me
rikadan dönmiy ~eğim... Seni eı 
kiıınden çok ıevivorum. ~ana sev
gimi iıbat etmek için, :eJiketten 
felakete, ölümden ölü.n.• atlf1.cn· 
ğım! 
Odanın kapııı vurulu1udu. 
Aılan Turgut ıeıini ı.~ıti: 

G ... ' - ırınız. 

içeriye garson kılıklı bir adam 
girdi. 

- Gudivning, ıir ! 
Bu adam, hiç ıüphetiz, Metr 

dötelin Aslan Tnrıuda t1>v1iye et
tiği ıanondu. Kaılarmı çatarak: 

- Hayır, dedi ben otelin kiti· 
biyim.. Sizinle bet dakilra ıizli o
la. ak göriiımek iıtiyoruaa. Lütfen 
kapınızı içeriden kapamuna mü . 
saade eder misiniz? 

(Devamı var) 



IF>@Da 1N1ceg1rn 
evDenDy-©tr 

Pola Negri son günlerde Paris
te hastalanmış, vaziyet ağırlaştığı 
için hastahaneye kaldırılmıştır. 

Pola Negri iyileşir iyileş!Ilez 

Londraya giderek bu yaz )Uviye -
rada tanı§tığı bir gençle evlene -
cektir. Bu gencin adı henüz bi • 
!inmiyor. Pola Negri gimdiye ka . 
dar d~rt defa eclenmiş ve bo~"t.7.- 1 
mı§tı. 

Katharine Hnlbum, son senelerin en ınc. 

bur kadm artlsUdir. Resimde onu "SIMn 

Skarlat,, atllı bir filmde erkek kıyafetinde 

görüyorsunuz. ı:::: 

Bu arUstin hiç bir filmi, şimdiye kadar, 

ııc<Wu;c, ~bulda ı;öst~rlhxumı~tır. 

MaıırD®n IQ)D'ltırnlf\1 
sn lfl1 em aı ©J a fi'il 
çe~n o Dy©ır u 

Hollivuddan gelen ve sinema 
meraklılarını heyecana dü§üre • 
cek bir hber: 

Marlen Ditrih sinemadan çe · 
kiliyormt4§ ! 

Marle:ı Ditrih, mensup olduğu 
sosyete ile olan mukavelesi mu· 
cibince daha iki film yapacaktır, 
Bunlar "arzu,, ve "saadete davet,. 
filmleridir. Bu filmler tamamla~ 
drktan sonra artistin mukavele 
müddeti bitmektt. ve kendisi ser· 
best kalmaktadır. 

Rivayete göre Marlen Ditrih 
mkavelesinin müddeti bitince ye • 
niden mukavele yapmıyacak ve si
nemadan çekilecektir. Kndisi bu 
rivayetleri yalanla:na1'l'!ıştır. 

K ilçü k haberler 1 
, 

~ Çarl Çaplen ilk kanunnun on 
altısında Londraya gidereh yeni 
filminin birinci gösterİIİ§İnde ha
zır bulur.aca'•tır. B:ı fi!m Lcn··ı~ 
sinemalarında en az yirmi hafta 
müddetle gösterilecektir. 

~ Mey V est geçen hafta doğu.
'-lunun yıldönümünü kutlulainış 

trr. Fakat doğumunun kaçıncı yıl 
dönümünü? 

Bunu, şişmanlığıile meşhur yıl
ı!ızm davetine gelenlerden hiç biri 

sormamı§, kendisi de bu bahse te
mas etmemeği muvafık bulmu§ -
tur. 

l} Fransız artisti Şarl Buaye F
ransada "Mayerling faciası, filmi
ni bitirdikten sonra kansı Pal 

Paterson ile birlikte Hollivu~a h2 
reket ebr.iştir. Orada Marlen Dit· 

rih ile beraber "Saadete davet, 
filmini çevirecekti. 

Buayenin bu filmden sonra 

Grela Garbo ile beraber bir film 
yapması ihtimalinden de bahse -

dilmektedir. Bu filmin mevzuu, 

Napolyon Bonapart ile Mari Va · 
Jer~skanın aşkuıa dair olacaktır. 

Eı-elyn l'enable Londrada oynadığı "Abce 'Adcrms,, filminde. 

Dorotl ...... vaKU1c AnJta Peyç ile bir çok 

!ilmler çcvlrml§ olan bir sinema yıldızıdır. 

Son zamanlarda Londrnda R. K. O. he 

sabınc. tekrar film çcvinneğe başlamıştır. 
Kendisi, clnst cazibesi en lmvveUi artist 

!er arasında snyılmnkt.adır. 

~Bundan tam on sene evvel 

bir ağustos gününde Hollivudun 

en büyük film sosyetelerinden 

birinin direktörü olaıi Lui B. Me

yer Greta Garhoyu Avrupada çe

virdiği "Gosta Berling,, filminde 

görmü§tii. Sinema salonundan çı· 

karken katibine emretti: 

- Bu gen~ kızı Hollivuda ça

ğırınız! 

Katip sordu: 

- Kendisine ne i!cret teklif e

delim? 

- Haftada üç yüz dolar ... Stok 

holmdan buraya gelme:;i masrafı 

da bize ait ... 

Şimdi Greta Garhonun ücreti 

film çevirdiği zamanlarda, bu ilk 

ücretin tam 1000 mislidir. 

Radyoda bir kaç dakika} k bir 

konutması için kendisine elli bin 
dolar teklif ~ ~ ·yorlar. 

~Yıldızların en arsıulusalı, id

dialara göre, son zamanlarda F ran 

sada "Königsmark,, filmini çevi • 

ren Elisa Landidir. Bu yıldız Ma. 
1 

r.aristanda doğmuş, Venedikte, ln.. 
gilterede, Bavyerada, hatta bira-

ralık lzmircle çocukluğunu geçir -
mit, Amerikada meşhur olmuf, 

bir Rus mürebiyesinden Fransız . 

ca öğrenmİ§tİr. .liyan Harıv:g '.Almanyada çevirdiği ''Siyan giillcr,, !UminJ.e • 



Bir Türk gencinin Seylan 
adasında başından geçenler 

_ 2 - ı TUrk olduğunu bilııeler kimbillr ne 

Yazan: N. M. 

Oracla bir çok vahşi ada -
)ar, vahşi hayvanlar, vahşi in
sanlar, keşfedilmemiş yeder 
var. Orasının daha bir çok 
Levingsotonlara ihtiyacı var. 

Erci.iment bunları söyler. 
ken coşmuş, göğsü kabarmış, 
genç sesi büyük bir adam se
sine bürünmüştü. 

Bununla şüphesiz babasının 
yanına Tokyoya gideceğini 

söylemek istemişti. Fakat kim 
bilir bunda başka bir mana 
da olabilirdi. 

Vapur Adene uğramış bir gün 

kaldıktan sonra Hind Okyanosun 

da gUney doğusuna doğ-ru yol al. 

nıağa. başlamıştı. 

Jer yapacaklardı? ErcUmendin kim 

se Türk olduğunu sanmıyor, onun 

güzel ingilizce:ıl herkeste bir kibar 

İngiliz çocuğu hissi bırakıyordu. 

Ercüment seyahatlerinin ikinci gU 

nU sordu: 

- Fakat gece vapurun elektril< 

lerini niçin söndürüyorlar! 

Kaptan çocuğun bu inceleylşle • 

rine dudak ısırdı. Yolculuk baş _ 

ltyahdanberi bu çocuk daha ne • 

!ere dikkat etmemiş neler sorma 

mıştı? 

- Oğlum biliyorsun ki Alman 

denizaltı: gemileri bu sularda do • 

!aşıyor. Gece fener yakarsak bizi 

görür ve batırırlar. 

*. * 
O gece, ve "daha ertesi gece hl<: 

bir şey olmadan geçti. Fakat üçUn 

cü gün hen Uz kahvaltı etmişlerdi 

ki tayfalar bA.ğırmağa başladılar. 

Tam o sırada gemi mtithiş bir gU. 

Hesap sorusu : 2 
Sonmu!l karıtlığmı ünll _ 

mUı:ddtl hattaki ıs&l·unıı:d$ 

bula.caksmn. O zamana kadar 

rJz hnlletnıı-ye çalı,m !. 

üç kişi bir lokantaya gitmiş · 

ler yemek yeyip de çıkarlarken 

borçlarını ödemek istemişler. Lo · 

kantacr Uçline de ayrı ayrı:. 

- Git kasayı aç içinde ne ka_ 

dar para varsa o kadar koy ve 

40 kuruş al demiş .. 

Mtişterller gittikten sonra kasa. . 

yr açan lokantacı ne görsün? beş 

para bile yok. Acaba ilk mllşteri 

kasaya gittiği zaman içinde kaç 

para vardı? 

1 numarall hesap 
sorusunun karşılığı 

, 62 ayağ<; bir tavşanın ayağı o 

ıan ( 4) e taksim edince 15 bulu • 

nur ve iki artar. Bundan 15 tav ·· 

şandan fazla bulunamıyacağı iki 

ayak arttığına göre bunun da bir 

t-aviık ettiği analşılır. Fakat 15 

s 
tavşanla bir tavuk 16 eder. Hal· 

bukl biz kU.mesi .saydığımız znmaıa 

24 baş bulmuştuk. Şimdi bu 16 ba,. 

şı (24) e çıkarmak lflzımdrr. Bu • 

nun için de dilş11nellm: 

Bir baş tav11andan eksilecek, fa

kat iki baş tavuğa eklcmem:iZ i • 

cap edecektir. 24 baş mevcut oldu• 

ğuna göre bundan yul<arıda bul • 

duılumuz 16 başı çıkarırsak g('ri 

kalac1ı.k 8 rakamının fazla hesap 

ettiğimiz tavşan adedi olduğu an.. 

laı;;Ilır, bunu 15 rakamm<l;an çı • 

karırsak 7 l<alır ki bu kranan tav• 

şan adedidir. Bir tavşan çıkı~ta iki 

tavuk ekleneceğine göre tavşan sa 

yısından sekiz çıkarmak demek ., 

tavuk sayısına 16 ilave etmek de • 

mek olacağından önceden buldu• 

ğumuz 1 tavuğa 16 daha ekliyerek 

tavuğun da 17 olduğunu buluruz. 

15- 8 = 7 tavşan 

16+ 1 = 17 tavuk 

17+ 7 = 24 baş 

7 X 4 + 17 X 62 = 2 ayak. 

ErcUment çok mesutlu. _!şte 

çoktanberi bütUn kalbile arzu • 

ladığI yerlere kavuşuyordu. Gece 

gündüz gUvertede, durmadan din

lenmeden etrafı gözden geçiriyor -

du. Kendini vahşi ormanlarda şiı:rı_ 

diye kadar hiç beyaz derili insan 

görmemiş yaratıklar (mahluk) a.. 
rasmdan sayıyordu. Kulaklarında 

kaplan sesler! binlerce kuş cıvıltı -

ları, maymunların dal kırma patır 

drlarr çınlıyordu. Bütün bunların 

içinde Ercüment bir kahraman gi_ 

bi hiç blr şeyden korkmadan, her 

§eye egemen bir durumda dola _ 

fIYOrdu. 

rültU ile sarsıldı. Tutunacak yer 1 =====-.:=======--================:. 
bulamıyanlar yerlere serildiler.! ll:ıyet onları da. torpillemişti. Ercüment de gilçllikle bir ke: .. 

yığa binmişti. Açıldılar. Fakat o 

kadar kalabalıktı ki kUrek çek • 

meğe iınkıln yoktu. Gemiden an • 

cak bir iki yUz metre açılabilm~ 

lerdl. 

Şu sırada onu yalnız bir ııey dü 

şündürüyordu. Adende Türkiyenin 

de büyük harbe girdiğini işitmişti. 

Acaba Japonya<lakl • ailesine bir 

JeY olacak mıydı? TUrklyeye ~a.. 
aıl döneceklerdi? 

Vapurda İngilizler kaynaşıyor. 

Tlirkiyenin de harbe girdiğinden 

konuşuluyor, ve bir çok dUşUnceler 

Kahvaltı masası olduğu gibi Ereli 

mendin üzerine dökUldU. Herkes 

gilverteye fırladı. Bağıran, çağı • 

ran, kocalarım kaybedip haykıran 

kadınlar, tirtir titriyen çocuklar 

geç vakte kadar uyuyup gecelik _ 

lerl ile dışarı frrlryanlar .. 

Ercüment şaşırdı. Ne olmu~ • 

tu? Bu gürilltil ne idi? Niçin her

kes yukarı dotru kaçışıyordu.? 

Niçin kaptan elinde tabanca lle 

kamarasından aşağ"lya doğru koşu 

yordu? 

Söylenenlere kulak kabarttı. 

GUrilltUnUn arasında. boyuna tek_ 

rarlanan bir kelime vardı: 

- Denizaltı gemisi ... DenlzaL 

tı gemisi... 

Demek kaptanın korktuğu b~ı 

8ne sUrUlüyordu. Aralarında bir na geiı:rılşU. Bir Alman gemisi nl· 

!f 
1 
~ 

ıQ 

.. 

*. ,;, 
Ercü~ent de akıntıya kapıla 

rak herkesin koştuğu can kurta _ 

ran kayıklarına doğru gilti. 

O güler yüzlü, btiyilk baba du.. 

ruşlu sakallı kaptan ne kadar de

ğişmişti. Elinde bir tabanca Adeta 

bir ejderha. kesilmişti. Canını kur 

tarmak için itişen kakışan, ana, 

baba, evlllt her şeyi unutan, Ok_ 

yanos dalgası gibi hiç bir engel 

tanımıyan o insan kalabalığı ta • 

bancasmm namlusu iinünde bir 

mendreğe rast gelmiş gibi geri 

liyordu. -
Gemicilere: 

- Haydi çabuk duraksamak 

yok. Hepinizi vururum. 

Kalabalığa: 

- çocuklar önce.. Kadınlar son 

ra.... diye ha.ykınyordu. 

• 

1 

*. * 
Sular hışırdadı ve koskoca tran.1 

atıö.ntlk dalgalar arasına. gömü • 

lüp gitti. 

Herkes bağırıyor, çağırıyor, eı.. 

lerlnl sandala doğr"u uzatıyordu. 

Dalgalar kürekle kendilerine uz&o 

nan bu elleri kar§rlayorlardı. Za.

ten çok fazla dolu tekneyi devir • 

memek için çalışıyorlardı. 

Birdenbire eller çoğalıverdL 

Ercüment ne olduğunu anı~a • 

dan suya gömilldil Sandal devril • 

miı;ıti. Biraz su yuttu, sonra yüz • 

mey.- başladı 

( Arkası var} 

® 
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Her hafta. cumartesi günleri HABER gazetesine ekli o1arak parasız verilir. No: 1 

ile Vakvak polis hafiyesi 
totEA. (HC.E VENi 

HıR.\\'Z.\ 8iR 

1 
................................................... -·-··-Mikl ile Vakvak Po1Js hafiyesi········································-·-···--········ ... 

Miki ile Vakvak, araştırmalarını derlnıe,urmek için gene Kara 1 Vakvak sözııne gU\•enir bir tavırla: 1 

1 
Koncanm dUkkaruna gitmişlerdi. Vakvak llikiye boş elbise raflannı - Tabii, dedi. Şimdi sa.na deleceğimlz yeri göstereceğim ve bu de : 
göstererek: likten.. ! 

- Bu gördüğün raflar dün elbise doluydu, dedi. Çalırunrş. Sözünü bitirme<ten lliki: ! 

1 - Desene ki iş gittikçe mUhlmteıiyor. Diye düşünceye vardl. - Şimdi ncredı>yiz 7 diye sordu. =ı 
HAkikaten iş gittikçe mühimleşiyordu. Vakvak'ın dayısr Kara Kon- _ Tam pardösülerin yanma ı;ıkarız, diye hem Mikiye cevap vermiş, 

E ca yerinde durarnıy~r, başının saçlarllll "Deli olacağı~, her gece y.~ni bir hem de daha. evvel biÜremediği cu,mıes~i tamamlamış oldu. Sonra: 
ı: hırsızlık oluyor!., dıye yoluyordu. Vakvak dayısını böyle telli.şlr gorilnctı _ Karanlık değil mi? diye soylend1. 
j lizlllüyor 'Hırsızı bir yakalasam gUnUnü. görecek!,, diye yumruklarını Miki llııt üste koyduğu masaların üslUnc çıkmış, tavanıla elind.ekl j 
! sıkıyordu. testere ile bUyUk bir delik açmak için kesmeye başlamıştı. Aynı zamanda: ; 

Kara Konca bu işin önüne bir ln önce geçmeyi düşünüyor: - Burasını de:ersek beklemekten başka bir işimiz kalmaz. Hırsız j 
~ Eğer bu işin önUne geçemezsek dUkkA.nı kapayıp top atacağız... geür gelmez Ustüne atlarız, diyordu. i 

Diyordu. , 'Vakvak sevinçli sevinçli: i 
Miki durmadan düşUnUyor ve odanın bir duvarından ötekine durma~ i 

dan gidip geliyordu. Muhakkak herhalde bir çaresini bulmaya çalışıyor· - Herifi .gafil avhyacağız desene! dedi. 2 
du. Miki tavanda ikisinin birden geçebileceıtt kadar bir delik ıtçtıktan 

Gece olmuştu. Vakvakla Miki yanlarına bir testere, bir cep lı\mbar sonra ıambala.rını söndtirerek beklemeye başladılar. Ç'ok beklemişler, 
BI alarak yola dU.Zelcliler. Niyetleri dtiklta.nm arka tarafından bodrum Cı.d~ta canları sıkılmıştı, ;\iiki: 

katına. girecekler ve oradan dtikld\.u katın~ ı;ıkmak tı;in tavanı delecekler• - Hırsız acele etse iyi olacak. Sıkılmı}•a başladım, dl'dl. 
dl. Yolda Vakvak Miklye: Bu aralık yukarıda "Krak!., diye bir ses ~itmlıılerdi. Gene !.llkinin 

- Kara Konca d:ı.yxya bu gece ne yapacag-ıruızı söylemediğimir.e iyi seni işitildi: • 
ettik, diyordu. - Vakvak dur, diyordu. İşte geliyor! ... Haydi arş ... 

Mı.ki cevap verdi: Bu emir şiddetliydi. Vakvak yerinden sıçradı. İkisi uirden açtıklRrı " 
- Hırsızı yakaladıktan sonra söyleriz. deliğe fırladtlar. M.iki; 
Mlkinln endişesi gittikleri yerden hırsızı görilp göremiyecekledyd1. - Eller yukarı! diye bağırdı. Vakvak yakaladık! diye haykrrdı. 
- Onu buradan görebilecek miyiz, dersin? .? Hakikaten b1rsız1 yakalamışlar mıydı? 

; Bunu önümüzdeki hafta devam edecek olan bu ro manda 
1 görecek ve ka"tlla ka"tıla, kahkahalarla güleceksiniz. 
'--···-·----.·······--·-··· ...... ··-·········--· .. ·-···-:JI---·· ..... ··--······································· .. ·····························--················-······-················ 
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göre düuyanm nüfusu 2,023,000,000 

! dUr. Bu nüfus kıtalar arasına şöy
le dağılryor: 

Avrupa 515,000,000 
Ucuz ve güzel bir abajur 

Asya 1, 103,000,000 

Afrika Q H3,000,000 

Şimali Amerika 135,000,000 

Cenubt Amerika 83,000,000 

O. Amerika 34,000,000 

Avnııturalya 10,000,000 

Yekun 2,023,000,000 

~ 
Amerlkada bir 

zenginin vilh\ _ 

. ' ııın& brrsızlar gir • 
• 3 4 

mi§. Kıymetli §eY 
ıer çsld1ktan son _ Ucuz ve güzel bir abajur yap-
ra kaçmışlar. Fa _ mak istiyorsanız bundan daha 1

. 
' 

t:al kaçarlarken içlerinden biri a • kolay birşey yoktur. Elinize 
rı kovanını devlrıniş. bir mukavva alarak bunun ü· 

renkler ya pembe, ya mavi, ya 
turuncu olursa hiçbir diyecek 
kalmaz. Bu murabba üzerine 
(1) numaralı şekildeki çizgile-

ri muntazam · bir şekilde çizip 
gene düzgün bir şekilde kestik· 
ten sonra (2) numaralı resim· 

de gördüğünüz gibi bir numa· 
ralı resimdeki noktalı yerler • 
den yapıştırrmz. 
Ortasındaki deliği de açarsa· 

ruz bir abajur elde etmiş olur-
sun uz. · 

Bunu daha güzelleştirmek ~ 
tiyorsanız (3) n (4) nuı.ıaralı 

resimlerde gördüğünüz gibi ü· 
zerine Çin mürekkebiyle re
simler de yapabilirsiniz. 

Ertesi gün polis yüzü gözU şiş _ zerine her bir çizgisi (30) ar 
miıı üç kişiyi yakalamış. Arılar 1 • santim olmak üzere bir murab 
yi polis ha!iyeli.ği etmlgler doğru . ba çiziniz. Sonra bu murabbaı 
su. U) numaralı şekilde gördüğü-1--------

nüz şekilde kurşun kalemle 
DUnyada en çok çizdikten sonra kesiniz. 
hangi millet yu _ ~ma dikkat ediniz, kulla • 

~ 

~iL 
murtayı yer bilir nacagmız mukavva renkli olur 
misiniz? İngiliz . sa daha güzel olur. Hele bu 

~-ı lcr. Bunlar senede 

adam başına 151 

yumurta .}iyorlarmış. Fakat son 

zamaıılarda Amerikalılar İngiliz • 

leri çok. geri bırak.mıglar. Amerika 

da nd3m başına senede 2i0 yum.ur. 

ta yeniyormuş. Tevekkeli değil A

merikan tavukları en çok yumurUa 

yan t'avurlardrr.Ne yapıım zavallılar 

sahiplerinin bıc;ağmdan kurtul _ 

1-k lçfn ça.reyl yumurtlamakta 

bulmuşlar. 

g 
~ 
'l'abiatin bir çok 
tuhaflıkları var 
dır. Fakat bu

kadar da tuba _ 
fına hiç rast -
]anmamıştır. A

merikada Kaliforniada bir 
çocuğun iki renkli saçı var
dır. Soldan bakarsanız sarı 

saçlı, mavi gözlü, beyaz yüz -
Jü, sağdan bakrnca da kumral 
saçlı, kestane gözlü, esmer 
tenli olduğunu görürsünüz. 

Hesap eğlenceleri : 

Neticeterl 56 ve 551 
olan rakamlar 

.55 den aşağı olmamak üzere -

55 olabilir - Biriblrine benziyen 

iki rakam aım.ız Mesel! 55 - 77 

- 88 - 99 bU iki rakamm adetle .. 

ri yekfuıu bu rakamların pe§ine 

kuyruk gibi ekleyinlz Meseli!. 66 

adetleri yekunu 6+6=12 kuyruk 

gibl ekllyelim 6612. Şimdi bu 6612 

l kuyruk gibi eklediğiniz 12 raka 

mma taksim ed~ra~lz ne netice 

bulduğ'unuzu siZe ben söyliyebili. 

rim. Bulacağınız netice 5ln ola -

ca.ktzr. 

Seçtiğiniz rakam 77 de olsa 99 

~ olsa, 88 de olsa gene ayni neti 

ceyl bulursunuz. Tecrübe ediniz. 

55 den aşağı rakamlar için ayni 

şekilde hareket ederseniz bulaca. 

ğınız netice 56 olacaktır. 

MeselA. 4'-4 adetleri yekCınunun 

kuyruk gibi 'eklenmesile 448 olur. 

Bunu 8 e taksim. ederseniz netice 

56 dır. Cav Cav'la Fış Fış geyik avında 

Tavşan 

ile 

Kaplumba§ 

• 
Su 6ÖAOu<:.vNüz 
İKİ A~HAOA~ PA 
TAM İKİ POL.tS. HA: 

5ANSAR İKi t-4•R~\2 
,,. HÜC.UMIJN,,Q UGRA 

FiVf~iOiA. Si~\ 
ÇA8&J~ t-<OŞAN TAV. 
$ANI öSÜ R\J YAVA~ 
YÜ~ÜYEN KAP_ 

&-V M..B A ib A 

. .....__ 

Şapka gitti kel kaldı 
Oymyanlar yan yana otura • şaplrnyı bşına geçirir. Tabii 

rak bir daire halinde dizilirler. şapkalar bir eksik olduğu için 
Herkesin şapkası başında ola içlerinden birinin başı açık ka 
cak, yalnız birinin bulunınıya - lır. Böyle başı açık kalan oyun
caktır. dan çıkarılır. Oyunun yeniden 

Oyun, oyunu idare etmek üze başlryabilmesi için şapkanın bir 
re seçilen birinin çalacağı ıslık- eksile kalması lazımdır. Bu yüz 
la başlar. den bir ~:ıplm daha çıkarılır. o. 

Herkes derhal şapkalarını çı- yun devam eder. Her ıslık çatı 
kararak biribirlerine verirler. nışta şapkasız kalanlar birer 

Oyunu idare eden bir ıslık da- birer oyundan' çıkarılır. Oy_unu 
ha çalar. Gene herkes elindeki en son kalan kazanır. 

Sihirbaz diyor ki: 

Biliyorum: Bulduğun netice 
99 dur! 

Bir arkadaşınıza aklında 10 

dan aşağı bir raltam tutmasını söy 

leyiniZ. Bu rakamı 9 ile darbetsin. 

Aldığı neticenin iki rakamının ye 

killlunu alsın. Sonra bu yelctl.nu al_ 

Zin göstereceğin.iz bir rakamla dar 

betsin. Mesell'.L 11. 

Siz derhal neticeyi söyliyebilir • 

ainiz. 99. 

Bakınız ne kadar kolay: 

Mesela. arkadaşmIZJD dUşündUğü 

nm yekünu 9 dur. Bunullilc dar -

bedince 11X9=99. rakamı bulunur 

ki bu da ~in söylediğiniz rakam • 

dır. 

tık görllııtişte bu garip görünU ': 

yor. Fakat etraflı dUşUnUnce me • 
sele anlaşılır. ÇUnkU (9) ile dar -

bedllen herhangi bir rakamın ne .. 

tlcesi rakamlarının yekfuıu 9 eder. 

Dokuzu 11 ile darbedince tabil(99) 

alırsmız. 

rakam 7 1.se, bunu (9) ile darbe ·1-------------
d4ıce 63 elde eder. 63 tın 3 le 6 m,. 

............................................ -.. 
Çocuk haffasımn 
reslmll bilgileri 

t:1uharı1 araba 
1802 yılında Rlşard Trevitik &.. 

dında bir İngiliz bu arabayı Lon 

dra aokakl&l'lllda buharla çall§ -

tırımıtır. Bu araba şimdiki oto 

mobillerin ataaıdır. 

1 : . 
i 

......... ·-·········-··-···--········ .. ······"· 
- Görüyorsun ya! Tırnak -

lannı yemekte devam edersen 
böyle ölürsün/ 

tilASIZl.AR B\.t. ~AOA 
ı;>I A~1fTöı:t~ wut.<iM 

C.TMıŞ&.U\ 

~ 

250 kişiye mükafat 

Birinciye bir fotoğraf makinesi 
ikinciye bir suluboya takımı 

üçüncüye bir kolonya · 

~ 

Bugün okuyucularımıza yukarıdaki şekilde göriildüğü gi· 
bi 3 iğıri çizgi, 4 doğru çizgi ve iki biribirine muvazi ~izgileri 
olan şekli Cmütevaziyüladla) veı·iyoruz. 

Bunlarla bize bir (koltuk) re<>mi yapıp gönder.eceklerden: 
Birinciye totograf makinesi, ikinciye sulu boya takımı, 3 üncüye kolonya 

Dördüncüden 250 nciye kadar muhtelif hediyeler verilecektir. 
Bunu halJetmek için size 1"olay bir usul söyliyelim: Şekil· 

leri keserek bir kflğıt iiuı·inde ayn ayrı yeı-Iere yer1eştirmeğe 
çalışmaktansa bir ince kağit üzerine çizerek (koltul\) şeklini 
çıkarmağa uğraşınız. 

Bulmacanın halli için müddet 10 gündür. Ifaı.ananiarın 
isimleri bu bulmacanın çıktığı tarihten 13 ı,;iin sonra gelecek 
olan perşembe günü iH'i.n edilecek ve cumartesi ;:ünü hedlyeler 
dağıtıhc:ıktır. 

~~~~~~~~-

Mektepli okuyuculara 
Bize ltendinlzin ve sınzfıruzda 

arkadaşlarınızın gliiel birer 

resmini göndermeyi temin e 

diniz. HABER - Çocuk sayfa 

81 sizin için yepyeni ve eğlenceli 

bir şey hazzrlamıgtır. Resimleri 

nlz gazetemi.Zde neşredilecek ve 

neticede kıymetli he<!lyeler ka 

ZAJ18.cnksmız. Bütün zahmetiniz 

.,a· nız resminizi göndermek· t 

ibaret olacaktır. 

Mektep adresi, smı!mız ve 

numaranızt re«imlcrin arkasma 

yazmayı unutmaymzz. 

.,.,f\6111.'6"5''" OP.MAIV.A 
kAç. OU<L.AR' VOl- •• 

\~r 
~ 

HABER 
~OCUI\ SA YIF ASI 

Bilmece kuponu 
9-11- 935 

Açık konuşm a: 

DarüHfakada !92 Necdcı Aıaot 

luna: Mektubunuz bizi sevindirdi. 

Siz ve sizin gibiler sayfamıza alt. 

ka gösterdikçe say;aınızı sekize 

çıkarmaya ve istediklerinizi yap 

mıya çalışa.cağız. 

X-9 bitmiş değildir. Forma ha 

linde verilmesine şimdilik ara ver 

dik. Yepyeni ve heyecanlı macera 

sına yakmda HABER sayf&larm 

da ba§lanacak.tır. Fonnalarmızm 

ciltlenmesi için ba.zırlık yapıyoruz, 

ill'ı.zı edeceğiz. 

« ncü ilkokuldan 2;4 A. Hıtya 

tiye: 

Hı·~ t'\iM~E. Q v H n~~IZ. &.A~i eua..Al"\AMl,fa 01 •• !JSOllSJ .. ,_fl~Vı 

Sayfanızm bilmece yUzUndcn k• 

silip parçalanmaması lçiıı btr çare 

arıyoruz. Bize bunu hatırlattığıza 

ve sayfamıza karşı aJAkanım te 

şekkür ederiz. 



01l ~~W' .. :~~ 
---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

L. k 8 P_}al Güneş işi } fil y fi Futbol federasyonu· 
y .. na havale edildi 
arın Kadıkoy ve Taksim Günet klühünün, futbol heyeti 

sahalarında yapılıyor tarafından birinci kümeye alınma-
sı, İstanbul mmtakası mnkez he· 

h \'arın bir tarafta, Beıiktaı ıa-\ 
aaında Beşikta-t - Ta.m,var ma· 
~ Ya~ılırhen, Jiğer tarafta da, 

1
. alcaını ve Kadıköy aalıalarında 
ık ınaçları yap•1:ıcaktır. 

h' .Fener sahasındaki n:açlar da 
lırınci kümedi.:-. F cuertahçe -
. 1°Pkapı, İstanbul spor - Anadolu 
1 
e kartılaşacaktır. 

A. Bu nıaçlardail lstarıhl<lspor -
h-:ı 11&.do]u maçı, Anadolunun geçen 
ı·i,~ta Beykoza kc:ırşı kaı.3.ndığı ga-
1 1Yetten tonra o'dukça entereı-

&an olabilir. 
h Genç T opkapı te.kımiyle Fener 
:ıhçe arasındaki kuvvet farkı , bu 

tna.çta hiç bir heyecan ı.yandıra 
~ısa da, oyunun çok temiz bir 
~thol havası içinde oynanacağma 

§Uphe etmemek lazımdır 
b" _taksimdeki maçlara gelince; 
ltınci kümeden günün ilk oyunu

ııdu Bcyltoz - E;üp yapacaklar· 
ır. 

Geçen hafta takımda yaptıklar 
~1 Yanlış bir değişiklik hareketin· 
nen acı bir mağlubiye~e uğrayan 
tykozlular, yarın da ik nci kü-
~ .. d b' . . . . b' l ; en ırıncıye yenı g~çmıf ır 

~~<una mağlup olmamak için en 
lı\'vetli kadrolariyle çıkacak ve 

ll(!ı; • 1 k . . ' i . d L·Ceyı !aza.nma ıçın e. crın en 
telenj yapacaktır. 
k; Eyübe gel ince; geçen seneki i
ltı.cj kümenin en muvcffakiyetli, 

kümede yapacağı ilk lik maçmda 
güzel bir muvaffakiyet ke.zanmak 
iıtiyeceğinden her halJe bu maç 
en büyük bir ehemmiyet verecek 
ve neticeyi kendi lehinJe bitirmek 
için bütün varlığıyla çahıacaktır. 

lıte bunun içindir ki bu maçın 
çok ııkı olacağına inanmak lazım
dır. 

Güneı - Süleymaniye maçına 
gelince; bu maçın d~ ayrı bir 
hususiyeti vardır. 

Birinci kümeye geçm~ıi etra • 
fında birçok de.iikoduıar yapılan 
Güneş, bu seneki ilk resmi maçını 
yapacaktır. 

yeti tarafından kabul edilmemişti 
Ve kuvvet esasına göre yapılacak 
küme te!kilatına geçen seneki i• 
kinci kümeden (5) inin almmas: • 
lazım geldiği hususunöa bir karar 
verilmiıti. 

Futbol heyetine bildirilen bu 
kararda, evvelis! gün futbol he 
yeti tarafından reddedilE'rek tek
rar mıntaka merkez heyetine yol
lanılmıttı. 

Merkez heyeti dün gece vap
tığı toplantıda, i!İn idari renginin 
ne olduğunu gÖfÜfmÜf, neticede, 
meselenin tetkiki için futbol fe • 
derasyonuna havale edilmiştir. 

Urfalı Salth mem
lekettne dönüyor 
Duyduğumuza nazaran, epey 

zamandıT ağır ve yan ağrr Grego
Romen güreşe çalııan ve bir çok 

lşte nizami oyuncuh:rla yapıla· müsabakalar yapan Urf ah Sa • 
cak bu ilk maçtaki, Gün~ıin niza- Hh pehlivanın, yapmakta olduğu 

mi vaziyeti kuvvetini aıfüterecek, askeri müddeti lbitmiıtir. Sinema yıldızları ve spor 
dönen dedı'koduJ .. rın hakikı· ceva- r,,.,•. kuvvetlı· b. ··--.ıa ma .. 'r"K ır VUQl'U • ATMrikalı blr gazeteci tetkikat yapf1Uf, oe apara en fazla çalııan ve ıpnr 
hını verecektir. lik bulunan Urfalı Salih, burada egzeraislerinl en az ihmal edenlerin ainema artlatleri olduğu kanaatine ı-ar 

Bütün ıpor efkin umumiyesi. kendisine bir İ! bulunamadığm • mı~tır. Yeryüzünde lıallan pereati.§inl kazanmanın Uk ıarllarından birisi vii· 
hu sene kendini tamamiyle topar- dan müteessir olarak meruleketi cut güzelliği ve ciicut elastikiyeti old11ğu için, bilhCl8aa Amerikada sinema 
lıyan ve eski elemanlarmı içine a• olan Urfaya dönmiye ve çok aev. artistleri mütemadiyen aporun müteaddit J..uımlanna çalıfırlar. Yukariki re -

k k 1 b k d 
.1 digvi gu"r""• ıponrna veda etmiye ka aim de buna bir nıhaldir. Holivut yıldızlarından Junc Kmlght gövdesinin C· 

Iara uvvet i İr a ro 1 e yarm -Y ldstikiyctini koruyabilmek için hergün jlmnC18tik r;ıe açık hava sporları yapar. 
sahaya çıkacak vıan Süieymaniye rar vermiıtir. Resimde kendiaini Kalilornia pldjında antrenörü Don Loanh'le cgzcrsi3 yapar 
ile Günef takımının yapacağı maç- -------------- ken görüyoraunuz. Stüdyoda l§inl bitirdikten aonra hergün otomt>bill' buraya 
tan alınacak neti.:eyi mer&kla bek- N e us e 1 gelir ve bu yorucu egzer•ialerl aew •eN ya.par. 

!emektedir. ~Yretli takımı. bu sene birincı. 

~Ug .. nkÜ __ m_a_Ç __ "K_a_r_a-gU-m-rU_k_"_ü_n_ 

.. tvvelce de yaı:dığımız gibi ik1 fevkalAde kongresi 
!Un evvel ~ehrim:ze gele.1 Roman- Karagümrük idman yurdu ya
·t·ın en kuvvetli takım ıarmdan rm akşam fevkalade kongresini 
. ltnşvar, bugün ilk maçını Tak- yapacaktır. Bütün az&r:.kn taat 

Boksu bırakıyor 
Geçen hafta Cemera ile çarpr 

ıarak kaşından yaralanan Alman 
Neuıel'lin yarat? zannedildiğinden 
çok büyük ve ehemmiyetlidir. 

IFlYlt lb ©O <dl~ 
Hollanda 1 lsviçre 

' 11b t el d G .ı • yirmide yurda geımeleri rica edi-lt • s n ın a nıntasaray takımı-
}'apaca.ktır. liyor. 

l} .. {;alatasaray bir hafta evvel Yu• 
, ··n takımını güzel bir oyundan 
~tıra 7-2 yenmeye mu\Yaffak ol· 
b tı~tu. Mevsimin ilk gihel galc· 

l'I tıi kazanmı,tı. 1 
i·. Sarı Kırmızrn!arın, l:ugün. de 
~1 bir muvaffak iyet g•}ster~biJ-
·.,;,ı • 
~J~ ıçin ellerin len ge•t:ni yapa-
l' ları şüphesiz olduğuna ııaza· 
d~:ı:ı, nınçm zevkli olacağ: !İmdi · 

en tahmin edilebilir. 
~· 'l anJız Tamşvar takımının va
~Yetini bilmediğimizden maç bak 

111dC\ b' f'k' •• " i o kA , ır ı ır y .ırutme < ım an-
ı~ı r. 
'------~~~~~~~ 

Vines 
Bir daha tenis 
oyney·aınıyacak 

~ı Dun~anın en me~hur tenisçisi 
~ 'tn Amerikalı Vines bu:ıdan iki 
ı::.~ ~"'Ve} bir otomobil kazası neti· t;:

1
: di2inden yaralanmıı idi. Dok

tı.i ar lu~.'ldisine bir müddet için te 
~ o . 

~i Ynamamasını tavııye et. 
~ 01nıalarına rağmen o yine oy· 
t 

1! idi. Bir kaç haftadanberi 
Q~ta .. 
'tQ aı dehşetli ağrnnağa baıla • 
bt 

14 
"e bu ağn bugün o kadar art-

ıttrr 1_• v· .. .. . b. 
~I 11:1 ınes Y'1ruyemıyecek ır 

e Relrnittir. 
iat' Şinıdi doktorlar 6 ay tam bir 
I~ ~~te muhtaç olduğunu f iddet
~ •ıye ebnekle beraber bir da-
~ te • ı~~ nıs oynayamıyacağmı da aör 

ektedirler. 

Karnera 

Bir· çok acı mağlübiyeUerden aonra 
bir zaman meydandan kaybolan eski 
dünya 1Jampiyonu ltalyan bok8örü 
Kamera, yakında tekrar boka haya • 
tına avdet edip son bir defa daha ~an· 
sını tecrübe edecek. 

Yukankl resimde, dev adam diye 
anılcm Karneranın, tekrar çall!Jmaya 
bafladığı Nevyorktald idman sal-Onun 
da, gene kendial glbl acı blr mağlubi
yete uğramış ATMrlkalı hafif siklet 
bobörlerden Roth'le konuştuğunu 

görüyorsunu:. . · I 
Bu iki boksörün talihleri e!J, fak at 

kalıp kıyafetleri ne kadar bfrlbirinin 
wl d~IU mlt. 1 

Eti kemiğe kadar yanlmıttD' . 
Tutturulmak için yaranın tema • 
men kapanması uzun zamana muh 
tahçtır. 

Neusel'in hu yaradan gözü çok 
korkmuf ve bir daha ayni yere 
yumruk yiyip kör kr.lmamak 
için bokıu terketmeğe karar ver • 
mittir. 

lstanbul 

Danimarkayı 3 - O 
yendi 

Amıterdamda oynanan Hol • 
landa-Danimarka futbol maçında 
da Hollanda üç ııf ır galib gel mit· 
tir. Danimarkalılar bu m'çta ken 
dilerinden beklenilen oyunu hiç 
gösterememiıler, fena oynamıf • 
lardır. 

Paslan ya çok kıaa veya uzun 
vermifler veya hasma kaptırmıı -

' }ardır. Bir dane de isabetli ıut çek· 

Norveçl 2 - O yendi 
Züriıbte yirmi bet bin kitinin 

önünde oynanan lıviçre • Norveç 
araımdaki Futbol maçmı hviçrelr 
)er 2--0 kazanmıtlardrr. 

lıviçreliler da!ıa teknik oym • 
yarak galibiyeti hak etmitlerdir. 

Maç zevkli olmamıtbr. Sağlam ve 

atlet oyunculardan teıkil edilmi! 
olan Norveç takmımm teknik oy -

Güreş heyeti 
T. 1. C. 1. lstcmbul bôlgesi Gii· 

rq Heyeti BQf kanlığından: 

meğe muvaffak olamamıtlardır. I a~~H~.W-i."4.ı.-o--I:--• 
Hollandalılar, rakiplerinin bo· 

zuk oyunu karşısında galibiyetten 
emin oldukları için kendilerini sık· 
madan ,.e hakıki kıymetlerinden 
aıağı bir oyun göıteımiılerdir . . 

Güre! Heyeti 11/ 11/ 1935 Pa
zartesi günü saat 18 de bölge mer• 
kezinin bulunduğu Beyoğlu Hal
lcevi binasında top!anacağından 
heyetimiz azalarının o gün ve o 
saatte ge!melerirıt dilerim. 

Hakem komitesi 

Toplanıyor 
Futbol leJera.8yonu hu.kem ko 

miteıi ba§kanlığından: 

Komitemiz, bazı acele İ!lerin 
müzakeresi için bu ayın on ikinci 
Sah günü saat altıda Dördüncü Va 
kıf hanında f ederaıyonlar Merke· 
zinde toplanacağından azanın bu 
toplantıya behemehal gelmeleri ri· 
ca olunur. 

Birinci devreyi 1-0 bitiren 
H~Uand:ılılar il:inci denede de 
iki gol yaparak neticeyi 3-0 ka 
zanmıılıırdır. 

Beri in 
Osloyu 

2-1 yendi 
Bu temsili maçta 25000 seyir 

ci önünde Berlinde oynanmıştır . 
Birinci devre aıfır sıf rra bitmiş 
ikinci denenin dokuzuncu dakika
sında Berlin bir gol atmıştır. Oslo 

ot~z heıi.nc.i dakik~da m~s~vatı te-1 
mın etmıştır. Berlın galıbıyet sa· 
yısmı oyunun neticesine iki saniye 
kala ye.pmıştır. 

Her iki şehrin c;ıka1e\•ğı ovuna 
nazaran bu rnr :~n i:c-a::erlilde bit· 
mcsi en haklı bir netice oh•caltmıf. 

namadığı daha ilk dakikalarda an 
Ia,ılmı§tll'. 

Atletik meziyetlerine güvene • 

rek daha ziyade ıahsi bir oyun oy· 
ruyan Norveç takımının kaqısında 

lıviçrelilerin de oyunu bozulmuş 
ve bu yüzden birinci devrede gol 
çıkaramamı§lardır. 

ikinci devrede hasımlarının o· 
yun ı:ıtemine göre oyun tatbik et· 
mek mecburiyetinde 'kalan lsviç • 

reliler , bu takıntıları sayer.inde 14 
iincü dakikada birinci, otuzuncu 
dakikada ikinci gollerini yapmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Norveçlilerin bir gol çıkarmak 
için gayretleri boşa gitmi§ ve ne • 

tice mnçın sonuna kadar değişmi
ycr~'t bu suretle İsviç:·c Non·eçi 

2-0 yenmiştir. 



HABER - 'Alişam postası ~ 
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~~0~~~ !C!~ . .. Cüzamlıların intikamı 
Sıvılcelere ve kızıl leke Sevgilisine para temin etmek iÇii"' 

lere karşı neqapmalı? Cüzamlılar hastahanesini soqan bi 
Sivilceli, kabarcıklı sırtlarla; Dirsekler, topuklar ve ayağın h d d l 

kırmızı lekelerle kaplı pürtük, pür ön kısmı ekseriya nasırlaşmı, gibi Qlj u u cu··zamlı a.. arasına kattı 
tük derili kollar gündüz görünmi- sertleıir ve kaba olur. Eğer topuk- 1 

yebilir. Lakin geceleri bunlar bir larınızı ihmal edecek olursanız 
kadını eskipüskü çama.Jırlar ka • bu nasır gibi sertle§en yerler yarı· 
dar çirkin gösterir. Geceleri böyle larak çatlaklar peydahlar ve sizi 
kötü bir deri berbat hirşeydir, çün çok rahatsız eder. Rahatsızlığa J 

kü ne kadar §Ik ve güzel olursa meydan vermemek için erkn dav
olıun bir gece tuvaletinin bütü:ı ranmak lazımdır. Hamamda yı -
tesirini mahveder. kanmadan evvel sıcak zeytin yağı 

Kollarda ve gövdedeki kırmı· yahut parafin yağı ile buralarını 
%1 lekeler için deriye adamakıllı ovmak ve yıkandıktan sonra yine 
bir firiksiyon verdikten sonra yu· bu yağla iki dakika kadar firik • 
muıatıcı bir tertib kullanmak la· siyon yapmak çok faydahdrr. 

:ı:undrr. Bakın bu nasıl yapılır: Topuklara firiksiyon yapmak 
Bir tabağm içine epeyce zıntrl- için telleri lastikten olan bir fırça 

mıt zeytinyağı, yahut sulu parafin 
yağı koyunuz; banyoya girmeden 
evvel bunu kızıl lekelerin üı • 
tüne on be§ dakika kadar epeyce 
sürünüz, sonra da en iyi cinsten 
bir tuvalet ıabununu kocaman bir 
parça ıüngerle adamakılJı köpürt 
tükten ıonra bunu yağladığınız 
yerlerin üstüne sürünüz. 

Sabun köpüğünü iki dakika ka 
aa.r epeyce ıürünce banyoya gire 
rek her ne vakit nasıl yıkanıyor • 
sa.nız öylece yıkayınız, banyodan 
çıkmca deride hiç nem kalmamak 
üzere epeyce kurulandıktan son· 
ra bütün vücudünüzü yumqatıcı 
bir loıyonla ovunuz. iki hafta 
müddetle her gün yapılacak bu 
temp vücudünüzde hiç bir leke 
ve pürüz bırakır.az. 

Sivilceli ve kabarcıklı bir gö • 
ğülle sırt, yukarıdaki kadar yo • kullanmak daha iyidir. Hem bu 
ruçu olmamakla beraber yine dik fırça parmaklarınızdan daha iyi 
kat.:i bakılmak ister. Sivilceli ve İ! görür. 

kabarcıklı sahalar sabah akşam 
yumuşatıcı deri sabunile ve bol 
sıcak ıu ile temizlendikten sonra 
soğuk ıu ile de y1kanmahdır. 

Görülecek herhangi bir !ivll
ce izi üıtüne aa.bahleyin kalomin 
loıyonu sürülmeli ve akşam yu • 

karıda tarif ettiğimiz gibi yıkan
dıktan ıoma bu noktaların üıtüne 
sıcak olarak borasit losyonu değ· 

Gecele:·i tu·ıalet giymeden ev • 
vel dirseklere el losyonu sürmek 
lazımdır. 

Eğer ayağınızın ön kısmile to-
pukl-ınnız keneli ihmaliniz netice· 
sinde çok çirkinlctmİ§ ve sertleş
mişse eczacmıza giderek .Zink ve 
Ökaliptüstn bir merhem yaptın· 
nxz. Bu merhem için ayrıca reçete 
lazım değildir. Müsavi kısımlar -

dirilmelidir. Borasit losyo • dan yapılır ve eczacı nasıl yapıla· 
nu bir bardak dolusu ııca.k suyun cağını bilir. Merhemi ıabah ak -
içhıe bir kaşık dolusu kristal bo- fam sürünüz, ayaklarınız eski gü
rasit honmakla yapılır ve bir şişe zelliğini kazanır. 
ye konarak daima kulhı.nılabilir. 

Bazı kızların sırtlarında iğne 
hajı kada; küçük kara yağ tanele 
ri görünür bunları, üstüne gayet 
sıcak suya batırılmış bir havlu par 
çası koyarak yu:r.nıJatmah, ıonra 
parmct!darın ucuna sarılı temiz tül 
bent parçalarile deri sıkılarak çıka 
rılmahdır. Kara yağ çıktıktan son 
ra yeri saf ispirto ile ovuşturmalı
dır. 

Deride yağların ve sivilceleri!_ 
tekrar çıkmasına mani olmak için 
hamamda deriyi bir sünger, bir 
lif, yahut da sert kum.z.ştan bir ke 
ıe ile adamakıllı firiksi.yonlamalı , 

yani k4!selemeli, aonra da tertemiz 
yıkanmalıdır. Hamamdan çıkınca 
ıert bir havlu ile iyice korunmak 
ve deride katiyen nem bırakma • 
mak lazımdır. Firiksiyon deri sağ 
lığı için çok iyidir. 

Bundan baıka yemeklere dik
kat etmek de böyle rahatsızlıklara 
engel olur. Eğer kollarınızla :: ır· 

bnız dalına kızarmağa temayül 
gösteriyorsa hamamda yıkanma -
dan OYTOI badem yağı ile ovun -
mak çok faydalıdır. Badem yağlı 
firiksiyondan sonra adamakıllı yı
kanmak gerektir. 

" . . 

En son moda kostüm tayyör · 
ler §İmdi kuma91 telle dokunmuş 
siyah mantoluk iplikten yapıl . 
maktadır. Caketin önünde tokalı 
düğme, içindeki beyaz ipekten bu. 
luzün yakası yüksek ve dik, bulü
zün ayni kumaıtan olan kıravatın 
ponpoJ!~arı enli ve büyük olacak · 
tır. 

Bükrqten yaz.ılıyor: 
Bu yıl Romanyada Cüzamlılar 1 

hastanesi ıkidir, e.şkiya tarafından 
soyulmaktadır. Bundan birkaç yıl 
evvel üç haydut tarafından yapıl ·: 
mıı olan soygum.·uluğu size uzun 
uzadıya yazmı•tım. Geçen hafte. [ 
da bir tek soyguncunun ya?tıib 
çok tehlikeli b; .. hırsızlık Roman· 
ya jandarmasn! epey telaşa dü
§Ürınüttür. Bu hadiseyi size bü
tün tafsilatiyle anlatıyorum. 

Vojnika Musatesko büyük bit 
kızgınlıkla omuzlarını silkerek 1 

Todor Katanyu nun elinden kur • 
tuldu. Herif de elleriı:ıi pantalonu
nun cebine sokL"ak: 

- Ben cüzamhmıymı ki, 
min sana dokunmasmdan 
yorsun? ~ 

Diye sordu. · 

eli-
kaçı· 

Kadın, buna sert bir sesle karşt
lık verdi: 

- Keıki cüzamlı olsaydın! Ge· 
lecek haftaki par-ayırda takınmak 
için bana küpelerle yeni entariyi 

almıyacak olursan bir daha yanı
ma yanaıacak değilsin. Sana ntJ 

oldu, ben bilmiyorum ki? .. Sinir · 
lerin mi bozuldu? 

- Benim sinirlerim kadar sağ· 
lamı, hiç bir Rômanyalıda bulun• 
maz. Bunu sen de pek iyi 1.Jilir· 

sin .. Bak hapishanede olacağıma 
niçin burada bdunuyorum? .. 

- Çünkü polisler aptallık edi· 
yor da, seni yakalamıyorlar !.. 

- Hayır, öyl~ degil. Çünkü ben 
onların pençelerine düşmiyecelc 

kadar kurnazım! Benim b1rçok hrr 

sızlık vakaları y~pmı~ olduğumu 

pek iyi biliyorlar amma, bunu is• 
bat edemiyorlar. iıte !... 

- Peki, öyleyse niçin korkuyor. 
sun? 

- Korktuğum yok! Y alnı.z bi• 
raz daha gevıe!< davranacakları 

günü bekliyorum. Şimdj geceleri 
nereye gidersem hep benı takip e· 
diyorlar ... 

-Gündüzleri de takip etmiyor. 
lar ya! .. 

- Ebniyorlar amma, para !>ulu• 
nan yerleri durmadan gözetliyor· 
lar! 

- Madem ki o lcadar kurnazsın 
gözellemedikleri bir yeri bulabil
melisin! 

· - Böyle bir yeri sen söyle ha• 
kayım? 

Vojnikanm dudaktan kıvrıldı: 

- "Tiçileıd,, yi kimse gözetle· 
miyor!.. 

Tiçilesti !.. Kadın sadece onun· 
la alay etmişti .. Çünkü Tiçilestiyi 

yani cüzamlıların mahalleaini soy 
mak kimin aklından geçebilirdi? 

Az soııra haydut atının sırtına 
atlayıp da Bab:ı lağ köyünden u• 
zaklaşırken Vojnikamn söylediği 

sözleri düşünmeğe başladı. 

Kadın acaba l:abadayılığını mı 
denemek is~iyo ;du? Eğer ellerine 
eldiven geçirece~f olursa belki de 
bu bulaşık hastalıktan korunabi · 
lidir. Hele bir deniyelim ! 

Lakin çok teJbirli davranmalı. 

Kendisini kimse tanıyamamah. . 
Eğreti elbiseler g~ymeli, çünk;i po' 
lis kendisini te~his edecek olursa, 
daha tanyeri kararmadan hapis • 

Kadın deh§et içinde kalarak haykırdı: 
- Haydi, defol buradan/ 

haneyi boylardı. HükUmet onu 
bir bahane ile deliğe tıkıp da, ha . 
kimin karıısma çıkardı mı, giye · 
ceği hüküm en az yirmi sene ola• 
caktı. 

Böyle dütüne diitüne §Oıede bir 
kaç kilometre yol aldıktan ıonra 
saptı ve dağ pat!kasmdan ilerle . 

!emeğe batlndı. Arkasından takip 
edilip edilmediğini anlamak için 

birkaç defalar atından inerek çah. 
lıkların arkasına sindi ve bekledi, 
sonra tekrar yôla düzeldi. 

Bir arkadaıının ıssız kulübe • 
ıine doğru, yoku! ~karı atını 
mahmuzlarken kendi kendine söy. 
leniyordu: 

- Benim korkup korkmadığı-
mı görr;nek istiyor h:ı ! ... Bunu gös• 
tereyim de anlasın!.. 

Haydut, kulübede elbiselerini 
değiştirdikten, bir maske ile bir 

çift de eldiven aldıktan sonra or
manın içine daldı, yarım ıaa~ ka• 

dar hızlı hızlı yÜ:."Üyerek Tiçilesti 
ye giden yola saptı .. 

Cüzamlılar n:ahallesinin kapı· 
cısı uzağı gönniyen zayıf gôzlü 
bir adamdı. Yabancının yüzün • 

deki maskeyi göremediği için sıh

hiye dairesinden hususi bir vesika 
olup olmadığım ~ordu. 

- itte vesikam ! 
Diye T odor tatancasınm nam • 

lusunu, kapının parmaklıkları a • 
rasından içeriye ıoktu ve: 

- Kapıyı aç~ hem de çabuk ol! 

Kuman<?asmı verdi. 

Evvelce de du~ünmüş olduğu gi 
bi hırsızlık pek ~olay geçti. Av· 
tunun dip taraf ında idare binası 

vardı. Buradaki memurlarla ha· 
demeler eli tabancalı, yüzü mas• 
keli bir haydudu.:ı karşısında kor· 

kudan tirtir tit.rcdiler v~ hiç bir 
mukavemet göıtermediler. Todor 

buradan topu to?u yüz yetmiş li· 
ra kadar para topladı. 

Fakat haydudun önceden dü 
§Ünememi§ olduğu bir ~ey '\'ardı. 

Cüzamlıların hayatı hakikatte çoli 
yava§ bir ölüm.:!f'n başka bir şe~ 
değildir. İşte bunun için hasta
lar olur olmaz• .~hditlerden kork· 
mazlar. Bunla dan bir çoğu ça• 
buk ölmeği bulunmaz bir nimet 

sayarlar. Haydut avluya çık~ 
yolunu kapadıl<i:, içlerinden b; 
birçok cüzıımlı çevresini aarat 

- Soyacak baıka bir yer bıı1' 
madın mı? 

Dive bağırdı 
Herifin üstüne çullandılar. 1t 

zünden maskesini, ellerinden ~I~ 
venlerini çıkardılar. Kendisin• ıf 
yere yuvarladılar. lçlerindeJJ 

1 

zısı herifin koll"ı iyle bacak11' 
ıımaıkı tutarken ötekiler de y\l 

rini onun yüzüne ıürüştürc:lal'r, 
Haydut merhanıtt dilendi, b~ 
lar buna kahkahalarla güJere ~ 
çok geçmeden onun da kendile• 
gibi olacağını ıoylediler. ,ta 

Todor nihaye~ kaçabildi. O~ 
başı parça parça ~lmuıtu. Kat . 
lık bastıktan aonra gizlice "

0f. 
nikanın evine gitti ve çalmıt 0

1, 

duğu paraları mc sanın üstüne ' 
tı: 1 

- İtte sana para; dediğin Y~, 
den çaldım. Şimdi istediğin 1' . ' pelerle fistanı satın alabiliraıı:t 'j

1
• 

Vojnika dehtet içinde ]<ili ( 

Lime lime olan elbiselerinde~ ~ 
mık ve yırtık içir. de kalan Y'-1ı 'r 
den olup biteni anlamıştı. sı 
denbire bağırdı: ~ , 

- Haydi defo) l.. Bir daha · il 
zünü görmiyeyim. Sen de bıJ 9 

hastalıktan gebereceksin!.. ; 

Kadın paraları kürekle alil f'' 
dışarıya attı; kapıyı da her~fil1 Jfl' 
züne kapadı. Az sonra J811 e~· 
malar gelince omı elinde c:te:ı ~· 
feksiyon ilaçlariyle masayı teıı' •' 
hep kendi suçu olduğu anls~1-
lerken gördüler. Ağlıya ağ 1,, 
ğa kalkıştı. Fakat jandarıı>:~f' 
onun sözlerine cculak bil~asıı1 
la~ ~ 

Şimdi hiç ge.::ikmeden 'f od:ııı 
yakalamak istiyorlardı. )" aP ıııı 
hırsızlıktan değil, fakat korJcıJ .,,-· 
hastalığı öteye beriye buıaıtJ~11J1 

ması için onu da Tiçilestiye tı · 

caklardı. c1ıf 
Daha o gece kendisini Bab~ıJfl~ 

tepesinde yakaldrlar ve kor 

mahalleye tıktıl.ır. . cltlr.tli 
E~ki havdut 14öylece en t' . ol' 

.d d. erııı•t cezayı ken i ket• me " 
du. 



- Siz galiba d6 YCl§ındasımz? 
- Nereden anlıyorsunuz? 
~ - Y arl aptal olan damadım tam 

1/aş:nda da. •• 

Zaıraır yclkR 
f:' A'Vra.maÇI ailegi hep birlikte 
d l~ya gitmiıler<li. Tam tren • 
ı: ındikleri sırada ailenin genç 

ı tela§la haykırdı: 
. - Eyvah, bütün mücevherle • 
~i evde masanın üstünde unut
'"111, halbuki her zaman çekmec& 
)c kilitlerdim. 

Annesi, kızmı teskin etti: 
:ı....._ - Zarar yok lkrzım, hepimiz 
Ylll'acJa değil miyiz? 

, 
'~!adam lzak, kocanız beni yoll~ 
j kendisine alacağınız çorabı bir tek 

'"· A yağmrn blrinl tramııay kesti! 

~yH öırnelkK 
) ._ Oı~Ium, sen çok yaıan söylü• 
~atın. İyi biJ ki yalan çok fena 

4~d?r, bu huyundan vazgeçmeli
•ıtı . 

...._ Garson b:.uıa getirdiğin nedir? 
..... ~· 1'.1>yun be:1rıi! 

drı.ı- O halde git ahçıya :;öyle de bana 
t111 ~a 1"'}:i bir kotlllmın beynini ynlla -

~Raısttaı ~öıP>ek 
Q r,~ıayda çok güzel bir ka
l):~'. kucağındaki mini mini bir kö 
\' ln aeviyordu. Kadının yanrr.ıda 
~ 8.Yn' 
~ad ı ırrada oturan bir çapkın 

•na t-öyle ıöz atı: 

iıt ._ Köpeğinizin yerin-de olmak 
etdj,ın! 

t\i ~ P:~li. iyi etmezdiniz! Çün 
l'U 0ı>egın hasta , baytara götü

Yol"Unı, kuyruğunu kesecek! 

IFlkırn pek mı { 
kJlt? 

- Her gece yatmadan evvel 
fikirlerimi bir deftere yazıyorum. 

- Ne kadar zamandan beri? 
- Dört sene oluyor. 
- O halde defterin birinci say 

fasını doldurdunuz demek! 

- Saatlnl.zf burada kaybettl4fnlze 
emin m.hinlzt 

- Hayır canım! Saati burada ka.y
bctmedlm ama buraaı daha aydınlık 
da onu'! için anyoruml 

RoDOeır de~Dşmnş 
- Hani bir daktilon vardı. Mek 

tuplarmı ona dikte ettirirdin. 
- Şimdi her ~ey değitti. O ba

na dikte ettiriyor. 
- Ya? Ne vakittenberi? 
- Karım olduğundan beri! 

" 
~· 

f;? ., '"' ı~.,,ıı• ,, 
- Böyle olur nıu ya? Niçin lskem.. 

lenin iUtünc bir gazete olsun koymu • 
yorsun? 

- Lüzumu yok ki efendim, iıkemle 
knfi derecede yük:<1ek! 

~kD oırtak 
iki ortak sinemaya gitmi§lerdi. 

- Ganonl Bir ~ dllzllne tahtaku· 
nuunu nerede bulabUlrlm1 

- ? t 1 
- Otelin nlzamrıanıalne (//Jr• o • 

dayı bulduğum şekilde bırakmam ld
::unmıı da/_ 

Se be b I ver 
- Danlma amma birader, M· 

nin kann çok koDUfUJOr. 
- Haklan var. Fakat ne yap -

mı? Geçen gitQ bir kutu sramo . 
fon ilneai yuttıı. 

f;~. 
I'~ I ' . 

~.<.> ô 

- Elbüenlz ~k açık ... Sizi karaJto. 

la götllrmek zcvkfnl bana wrmml.ıl 

rica ederlml 

. g;,;.. 

Tanı filmin yanımda biri öbürü- _ 
nün kula!jına eğildi: 

- Eyvah! Ben kasayı kapat -
mayı unuttum. 

- Zarar yok, ikimizde burada
yız! 

- Garson bir kürdan getir. 
- Bir dakika müsaade.. Şimdi 

hepsini kullanıyorlar. lloşalınC'a gc • 
tiririm! 

ıenır 'ltaş 
- Bugün ayın 23 ü olduğu hal

de neden mektubun üzerine 29 
tarihini atryoraun? 

- Mektubu postaya sen vere -
cek değil misin? 

- 'Azizim yiJz liraya Uıtiyaeun 
var, gözllJM uyku girmiyor I 

- Yalıu, ne diye daha •vvel bana 
s6ylemedlnt 

- Teşekkür ederim, yüz lirayı ı·ere
ceksi11 demek? 

- Hayır, gayet milkenunel bir uy
lcu ilacı tavsiye edceğim! 

aavaornu~ seırıının 

Dçlll"'ilu 
- Yolda buJduğun p)i.tin yü

züğü neden poliıe vermedin? 

- Artık lüzumu yok da oll" 
dan! 

- Nereden llnladın? 

- İç tarafında "yalnız senin 
için,, cümlesi yazılı. 

Me tup 
mu ttıaırırn ırn 

iki delikanlı konu~uyor: 
- Ben de ıizin gibi kalem ile 

geçiniyorum. 
- Ya! Siz neTeye yazı yazıyor

sunuz? 
- Babama yazıyorum, o da pa· 

ra gönderiyor! 

- Etmemek fçln tam da yninl bul • 
nwJlunl 

Kaş da yaz glbft 
lıine zilzuma aarhot ıelince, 

patrona ıu mazereti söyledi: 
- Hava pek ııcak da biraz ıe

rinliyeyim dedim t 
- Ya I Demek kıtın içmezsiniz? 
- Kııın da biraz 11ınmak lazım 

delil mi? 

Saatçi, çocuğunun beıiğini salla • 
m'1k için böyle bir uıul buldu/ 

ÇukuOata 
hariDeır 

- Ben oğlumA. harfi< ri ölret· 
mek için çıkulatadan harfler alP 
yorum. Böylece alfabeyi daha 
kolay öğreneceğini umuyorum. 

- Güzel fikir! Yalnız ıaliDa: 
aldığınız çıkulataların cinıi iJi 
değili 

- ~ıi.dm f8 "tlaldkada ~engin oldum! 
- ı11uun "" oeldl1 
- Arkana dönilp bakıana, amca • 

muı mlrtıtına konacağıml 

NamusDu adam 
Hakim - Demek hırı;zlığı yal

nız olarak yaptığınızda 1srar edi
yoraunuz. 

Hır8ız - Evet .. Çünki.i pek iyi 
biliyorsunuz ki bu aaırrla baıku1• 
na itimat etmek güçtü::. Namuı· 

Kadın "(Hınızın llstiJM ytlrflyen lu adam pek az bulımutor ! 
kocuına bağırarak) - Aman kocacı.. 
iJını, tabanca dolu değil! 

Son arzu 
idam mahkUmunun aon aaati 

gelmifti. Hücresine ır\rip son ar. 
zmunu eordular: 

- Bir cigara ister miıin? 
-Hayır! 

- Yemek mi istiyorsun r.oba 
-Hayır! 

- Mahkk:Wnun son arzusunu 
yerine getirmek mecburi -
yetindeyiz. Ne İ4tİY.or&unuz söyle . 
yioiz. 

- Bir ecnebi dili öğrenmek 
iıtiyordum, mesela İngilizce .. 

CAN BAZ Al LESi 
- Bu yumurcak ailemizin şerefini 

bozacak. Dört Ytl§tna geldi lıalci her • 
kes gibi yürümüyor! 

- Kilçük kırmızı balılı gördlJn rdlı 
Her tarafında siyah ılyah lekekr ııer. 

- Evet, kızıl hastalığına yakalan-

11Uf l 

Kibar bir davette yemek yi • 

yordu. Dördüncü ımıf lokantalar

da yemek yemenin verdiği itiyatla 

önündeki bardağı peçetesile sil • 
di. Sofra hizmetçisi bunu görünce 
hemen bardağı alıp başka temiz 
bnr<lak koydu. Adamcağız gene 

peçete ile bardağı sildi. Bu hal 
bir lcaç defa tekerrür edince ni . 
hayet hizmetçiyi azarladı: 

- Evin bütün bardaklarını ha 

na temizletmek niyetindesin ga -
liba! 

Trene 11etif.mek iaUven adamuı bir düğmesi de kopul~ olursa ••• 
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ŞUNDAN BUNDAN 
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.Elektrlliten korkan~ - ,_, --, -
y eraltında bir şehir,! bay~~::r:ıu;:ediile il 

;: k. ""' . . ı: 
\J :! Ha ıkı buhar makınemız gel·n yap maga g m.iştir •. Bayanlar buhar makinesi~~ 

. !j dıye hır çok yerlerde aldanıyor·:} 

hazırlanıyorlar § lar. Bunu~ için bir ke.rre Ak~.a-l ı 
5 rayda . Mıllet caddesınde Gu -ı 1 

O f
. d . . 

90 
~ leryüz Kadın berberi Bn}an Şe-ı• Bayük bir ln,giliz finans grubu 

yalımda yeni yera.Jtr Londrasmı 
inJaya başiryacakttr. 

Londra şehrinin altında yap11la 
cak olan y:eni ıiımendifer yolların
da, iaıe, ve havayici zart.n"İyeye 

ait erzak ve saire naklolunacaktr:r. 

lngiliz'lerin bu projesi, Fransrz.. 
larm son seneler zarf mda, Alınan. 
Fransız hu.dudu boyunca askerleri 
tehlikea.iz olarak bir yerden, diğer 
bir yere nakletmek maksadile, yer 
altında yapmq oldukları şimen -
difer tesisatı gibidir. 

Londranın plamna göre, yerin 
derinliklerinde inşa olunacak şi -
mendifer durakları, Londranm 

vapuı-u, r ıı vapuru, enızın :J • • ~ 
t d · l"kl · d bul t :: küremn salonunda hakıki buhar me ro erın ı erın e mut ur. :- . • 

. . . ~ makmesıni görmeleri kafidir. ~ 
Son sıstem hava verıp alma cı- :: ......... : .............. _ .............. ~ ... ~--.. -·-:ı: ............ •••11•• .. •••••••••••••••••••••••••_.. .......... rrı 

hazlarile teçhiz edilmiş olan Dje

yis Djeres ismindeki dalgıç, Lüzi. 

tanyayı denizin dibinde kuı:ı ve 

yosunlarla örtülü ve tanınaır..ıya- +1 
cak bir halde bulmuştUT. fU 

Ameri·ka hükumeti, batan va- ~ 
punın içindeki altınları çıkarmak ·
için icabeden tnhsisatı vermiştir 'C 

f apongada kooperatifler ~ 
Japonyada kooperatiflerin sa- ü; 

yısı 14,815 tir. En fazlası köy ko- t0 
operatifi olan bu te~kilata dahil ~ .. 
olan azanın &a)'1$ı 5,464,986 dır. n:ı 

.,, - ., 
~> .. 

I' .,,, •ı ~ 1 ~ , ,. • , •• , • ., ,. ,. . .. -

Ucuz l?ir ampulu parasız' bile verseler 

almavınız. Fazla ışık vermesine rağmen 

'!/0 40 noksa·n elektrik cereyanı sarfeden 

gazlı v~ çift ıspirallı yeni TUNGSRAM ·-· - -
a~puJun~ . ist~yiniz:. 

bugünkü istasyon, lima~ pazar ve 
md ve eşya taksim edilen yerleri
ne bağlı olacaktır. 

Kooperatifçilik Japonyada, mem· E 
leketin ekonomi cihetinden ka1krn 
masına pek büyük hizmetler et . Z 
nıiştir. () 
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Elıevatörler, yeıaltı istasyonla 
rmdaki şimendif erlerden mal alıp 
Londraya vereceklerdir. Elektrik
le ifletilecek olan şimendiferler1 
ma.kini~te lüzum hasd olmaksızm 
bh· merkezden idare edilecektir. 

{:!: I' 

Lond!a kitap evlerinde 
Löndradaki hususi şehre ait 

kütüphanelerde daimi okuyucu o
larak 1,445,670 ki§i vardır. Evvel· 
ce olruyucularm dörtte üçü genç 
çocuklarken, son zamanlarda yaş 
lılarm sayısı artmağa başlamış ~ 
tır. 

-~~~~~~~~---N 
AÇIK ARTIRMA <( 

Müzayede lle Satış. 2: 

g::ı ... .. e 
:::2 ili 
fl'I s 
o :J 
t r: 
ıCI Jkinciteşrin 10 ncu pazar günü sa

at onda Kadıköyde Modada Caferağa 
mahallesinde Fazıl paşa. sokağında ıo Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

numaralı hanede mevcut ve muteber K b J d f J d 
bir aileye ait gayet güzel eşyalar açık a iZ ığı e e er 
arttırma suretile satılacağı ilan o • 
Iunur. l\faon kaplama vitrinli 9 par . Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

çadan mürekkep çok zarif yemek o - Hazımsızlığı, mide ekşilik 
da takımı, maon kaplama 3 kapılı do. . . _ . 
la bile yatak oda takımı, lS parçadan ve yanmalarını ~ıdenr. Agızdakı tat. 
ibaret gayet güzel salon takımı, ku • sızlık ve kokuyu ızale eder. 

KAŞE 

NEOKALMiN 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıla 

Artritizm • Romatizma 

il ' ' . • l . •• • ''l 1 ~ '.· .. ·,' 1. \ En çolc, Filistin, Sovyet Rusya, 
Şimal ve Cenup Amerikasma. ait 
kitaplarla tercümei hal kitaplan 
aranmaktadır. 

maş tül ve kadife perdeler sedefli =:r-..ı:r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::c::~=:::n=: 

tab~re1er, aynalı dolaplar, ' bürolar, ii K İ M Y A G E R H 
komodlar, şezlong, bronz ve lake Av· iiH •• S d d • ;! 
rupa karyolaJarr,yağb boya tablo1ar, =: u a m e n!s _____________ __.;.. ________ _ 
Çin ve Japon vazo1arı, heykeller, bib G Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.is 
1olar, tabak takımı, elektrik avizeler, ii Bilumum tahliJat Eminönü, Emlak:: 

~ğır ve dilsizlerin ·ı .. 
protmanto, çini ve demir sobalar, ha.. h ve Eytam bankası karşısında lzzet- :: 
srr bahçe takımlan, istorlar, hava · Sİ bey hanı. 5! 
gazi ocakları, mutfak takımları vesair li::::::::.-::::::::::~::::::::::::ı:::::::-.=m~:::::1i sergisi 

Soıfyadz,ki sağır ve dilsizler, hayli lüzumlu eşyalar .. l\lüker.ımel 
mobilyed, marangoz, ressam, oy· bir piyano biiyü'c forma çaprast telli 
macı, heykeltra~, kunduracr ve Anadolu ve Acem hahları ,.e secca • 
terzileri büyük bir sergi açtılar . deleri. 

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

sergide, ço!< kıymetli resimler, hey İstanbul altıncı icra memurluğun • 
keller, güzel sanatlere ait pek gü- dan: 
ze) eserler teşhir olunmaktadır. Mahcuz olup paraya çevrilme.sine 

90 metre denizin dibinde karar verilen çini sobalar, yuvarlak 
masa.tar, aynalr büro, karyol:ı, garde 

Umumi harpte, içindeki kürn.
yetli miktarda altınlarla birlikte 
büyük denizde sefer etme!cte iken 
bir Alman tahtelbahri tarafından 

roplar, portmanto, 12 - 11 - 935 tari· 
hine müsadif salı günü saat 15 -17 
ye kaclar Beyoğlunda Kalyoncukullu.. 
ğu caddesinde 138 numaralı hanenin 
önünde açık arttrrma ile satılacaktır. 

batırılımı! olan Lüzitar.ya vapuru Almak i~tiyenlerin 0 gün mahallinde 
bulunmuJtur. hazır bulur.acak memuruna müracaat ı 

Senelerdenberi aranmakta olan larr iltın olunur. (l&HO) j 

Gl$00ee®®@® Her akşam 90S~©ee
1 

0 ~Eft 1 S d. ve e· ,. el ~ a ya a 1 bestekar ımen 1 m 
~ Çag-layan Eski Muıe-:ı Ruj•da® 1 
~ din ıevıniz. ~ _____ z_A_Y~1-----
~ Dans· ı :i!eybek IUrkUlerJ Deniz l<ızı tarafıntlan. m İ 28 temmuz 931 tarihli Galata itha • 

0®@®®0®@ Belefon: 40335 0Seee®@0' ıat gümrüğünce mi.isecceı ithaıat be-
- · yannamesinden müfrez bir adet or -

Geyve Şarbayllg- .ndan • dinoyu zayi ettim. Yenisini alacağım-
• dan eskisinin hükmii yoktur. (Y. No. 

,. \llkteşrin/935 Günlemecinde n itibaren Eyyamı atdiliye hariç 7010) 

olnhk üzere 21 gün müddetle mü nakasaya konulan ve gazetelerle Şakir oğlu Kopuz 
~--=-::------~-:-~~~~~--~ 

W.n edilen 15 beygiır kuvvetinde bir adet motör Pomp ihalesi 4 İkin- Yaşrmın ilerilemesinden ve sıh-
ci teşrin 935 te oluduğu taıliplerce anlaşılmadığından ve talip çı - hatimin tahammül etmediğinden 
kan (2) Firmanın teklifleri de had di kifayede görülemed·iğinden ey. Surp Agop hastanesi idari işleriy
yamı ıtadi:liye müstesna olmak şart iyle yevmi ihale 18/ lkinci teşrin le meşgul olmad~ğımdan ç.ekildiği· 
935 Pazartesi günü saat 17 ye tem .dit ediılıınıiştir. Isten~Jen Motörpomp mi arzederim. 
iç Bakanlığının 26/ 9/ 934 Günleme ci ve 117 / 40 sayrlı tamimlerin.i.n Ohanes Kasapyan 
düz arazi üzerinde ve suyu bol ufak belediyelere dair olan ve (a) Adres: Efe .mkak No. 10 Pan· 
fıkrası altında.ki evsaf techizatı ve techizat ve teferrüatı haiz ve galtr .. 

şartnames-ine uygun olmak ve tecr übesi lıtanbulda bir hey' eti fenniye .!f'll..:11._ _______ ıı:ımmm-.:::aıııııı_ l 

tarafından yapılmak ve azami seki z hafta za.rfmda teslim etmek ve 
takdir edecek bedeli ihalenin 800 lirası hini teslnnde peşinen tediye K U p () N j 

1 ueuıeı lımınoıınrı ve limnoıarı ıııetme ~mım ı~nresı ııın 
Muhammen .:>edeli 17853 lira olan 32 kalemden mürekk 

yC\zıhanesi, etajerli ve etajeraız memur masası, telg.af makin 
sası, orta nıasası, etajerli küçük memur masası ve etajeri, J.o 
telefon etajeri, tlosya, kurşun, yangın ve abonoman kamelen 
yat bilet, eczane için ilaç doia?Jları, sandalya, şefd3tren, ev ı 

dadı sıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta kağıt a 
2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı rampası, ilan tah~ası, etiket 
sı, 4 metrelik tahta me1 rli~en . iahla .t.yak altlığı, laburatuva: j~ 
lışma, eczacı içb çahşmd. ve erzacı yazı masaları 1-5 - 11 -
pazartesi günü '"at 15,JQ da kapalı zarf usulile A!lkarada ~<la 
nasında satın abnacakdu. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1338,97 liralık muvakkat t 
vermeleri ve kanunun tayin eWği vesikalar ve işe i?"İrmeğe ma 
nuni bulunnıadığına da.1 · beyanname ve teklifle:-le aynı &i 
14,30 a kadar !<emisyon reis!İği.ae vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait §arlnamele AnYarada malzeme · da;resinde v 
darpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parası?. olarak d 
maktadır. (7J33) 

. "~·'t ... ''ıı( ... , .• , :•, ı• •• f ,'ı,. . : ,·, ''· ''· (·. #' ·n~ -.r ·, • .• ,.~· \ .:.··. ·.. . •· 

Türk Hava KurumtJ 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 det:J 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradı 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrafll 

ler:e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .• 
edilmek ve mütebakisi 91 gün zarf mda ödenmek şartiyle isteklilerin 2 Q 9 
pey aürebümek için% 7,5 muvaık kat teminat akçesi olan 90 lira ihal r- il Pıan ları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangon\l 

a.-11..! b Ll 9 l -35 eyi mü~p yüzde On eşe ivıağı şartiyle kanuni şekilde depozito ve I taliliferi arasına v.iriniz. 
rerek ihale gününde Ge:rve Beledi· resi Encümenine müracaatlan ilin WfiMiiW&!IBWljQyWMfimfg.pgır~:m:ımr;ç;vl&iitQ!•-.:rı::ııli 
ohmur, .(7032) _________ ~--------------"~---------------------
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lr ı t b "" TecrUbe Eminönünde, kötebatmda (TEK KOLLU CEMAL), F.minönünde {\ ema raş 1 Pagı etmek yazıttaKöıebaıında (JALE), Borıa karıısmda (TUNÇ AY), Karaköyde Köıebaıı 
Y Jstlyenlere: da (BAHTiYAR), Beıiktatta 10 No. da '(GÜR) p~ango ki,elerind en bilet ala 

~k sanayiinde bir harikadır. para.arznümuneverilir. 

····---:!!-~ .. ~ .. !!!!.-!!!!.:!!!!.:~.:! .. Birkaç gUn daha aabrederek bir 

Hayatın neşesi PH • 
1 LCO 

Hromobin il 
RADYOSU ALiNiZ 

Bu maklnaları yapan dUnyanın en b870k ra~o l•ll•llla• 
u Phllco Radlo • Telvlalon CoPp" 

Tabletıerı 

Yorgun vücutlan 
dinçleştirir 

lktıdarsızlığı ve bel 

gevşekUğlnl 

giderir, yapmak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul

da fiyatı 150 kurUf. , TafsllAt için 

Galata posta kutuau 1255 

Geçen •ene içinde 

1, 2 5 o, o o o 
Radyo maktnası satmıştır. 

Bu rakkam, bir tek Radyo fabrlkqının bir aene içinde J'&pmal 
muvaffak olduiu en çok ıatıp ifade eder. Bu rakkamm do 
oldufunu ispat eden reımf veılka, adresi aıa.f1da yazılı umu 

mnme11tlltkte isteyene g6ıtertllr. 
Hello• MOessesatı, ıstanbul - Galat 

Posta kutusu 1400 - Tel. 41105 
............... :::mı .................................. t~ 

Kültür direktörlüğünden: 
Olgunluk ve mezuniyet ıınavlarmda bir dersten .kalanıarın 

lamalan lkinciteırinin 25 i ile 28; arasında bir daha yapılacağın 
ilgiH gençlerin timdiden mekteplerine bat vurarak durumlarını 
tamalan ilan ohınur. (6999) ~ E.-:ranelerden 10 tanelik tüh isteyiniz. Çok karlıdrr. 

~~~--------~------------~-----------------------------------------~----------------------------------------------, 
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n<.>3ini i ~e tliğini haber veriyor ve onu 
,.n·~-.ız, ycisli, zavallı bir çocuk ha -
lin:"I~ güsteriyordu. Başka bir seferin

de gelerek, çocuğ'un ıstırap çektiğini 
1 

n ağladığını söyliyecekti. Daha sonra' 
bir g-1.in belki de onun kederinden öl 
dü'( ünü haber ' "erecekti. 

E,·et, papazın pilanı _bu idi • Öyle 1 

lrl"l'unca bir plan ki bunun tesiriyle • 
.ı\ lis e:~ büyük acıları çekecek ve bel · 
ki de kederinden ölecekti. 

Pani Garola birdenbire söze baş -
ladı: 

- lşte beni düşündüren de bu ço
cuktur. Pek doğru AIL<t. Size karşı 
ınüthiş intikamlar düşünmüştüm. Sizi 
her zaman acı ,-e endişe içinde yaşat · 
ınak istiyordum. Fakat çocuğa acı 

çektirmeğe hakkım olmadığını düşün 

düm. Gerçi papaz oldumsa da Marki • 
liğimden bir parçası bende kalmış -
tır. Bilirsiniz ki o Marki çok merha · 
lnetli idi. Belki de gene merhamete 
~ldi. Çünkü size, Alls, çocuğunuzu .. 
Çocutumuzu görmek ister misin di 
Yor." 

Alis ellerinJ bitiştirdi: 
-Ab, eğer bunu yaparsanız! Beni 

affet Kleman, demin hiddete kapıl_ 
nu:tım. Acı beni çileden çıkarmıştı .. 
Atbk bunlar geçti •• Demek ki çocu -
lt:mu 1örmeme izin ,·ereceksiniz öyle 
111\1 Alt Kleman eğer bunu yaparsanız, 
dt)tec~j'im ki .. 

1 - DlyeceblnJı? 
- Siz bir peygambersini z diyeceğim 

Ve size öyle hürmet edeceğim. 
Pani Garola acı bir cesaretsizlikle 

'-tını llınftne eldi ve: 

- Bir peygamber! evet, şimdilik 
bundan bafka bir şey ümit edemem! 
dl):. Wddimdı. 

- Ne demek istiyorsunuz Kleman7 
Yaharırım ki düşüncenizi açık söyle • 
yiniz. Kapalı sözleri anlamıyacak ka· 
dar zihin yorgunluğu içindeyim. 

- Demek ki fikrimi açıkça öğren • 
mek istiyorsunuz 

- Evet! 
-Hakikaten çocuğunuzu görmek is-

tiyor musunuz? 

- Oh, bunun için lbımsa canımı 
vermeğe hazırım Kleman l 

Alis bu sözleri kat'i bir samimilik 
ile söylemişti. 

Papaz, başındaki kukuleteyi arka • 
ya attıktan sconra kollarını göğsü • 
nün üzerinde çaprasvari kavuşturdu. 

Başı meydana çıktı. Yüzü, zayıf ol. 
makla beraber güzel, çok güzeldi. Ken 
disini bir heykele benzeten bu papaz 

kılığı gençliğini güzeUiğini de örte -
rek tamamen gözlerden saklayamamış 
tr. 

- İşte düşüncem budur. Siz bana 
günahlarınızı itiraf ettiniz. Ben de si· 
ze itirafta bulunacağım. Bundan da • 
ha doğru bir şey olamıyacağına yemin 
ederim. Söyliyeceğim sözlerden ha • 

zıları ihtimal ki sizi hayrete düşüre -
cektir. Sözlerimi sonuna kadar din • 
le);niz. Sonra bir karar veriniz. Alis 

sizi hala sevmekte olduğumu söyle • 
mekle yeni bir şey öğretmiş o]mıya • 

cağım, bunu zaten biliyorsunuz değil 
mi? 

-Evet, biliyorum .. ! 
-Pekala. Bu da bazı beyhude i . 

zahlardan bizi kurtarmış olacak. Bu · 
nunla beraber Sen Jermen Sokserl'Uva 
daki vakayı izah etmem lazımdır. A · 
füı, o gece sizi öldürmüş olsaydım bu 
cinayete aşkım sebep olacaktr. Jı'akat 
bu bir türlü elimden gelmedi. Ve bu 
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nız tokmağını çalmak kafi gelecek gi
bi pek basit saydığı şeyin ne kadar 
zor olduğunu anladı. 

Yüz kere niyet etti; ve yüz keresin 
de de: 

- Haydll dediği zaman bir türJU 
cesaret edemiyerek yerinden kımıl • 
dayamadı. 

Tereddüt i.çlnde duvardan aşmak 
veya buradan çekilip gitmekden han
gisinin daha iyi olduğunu düşünürken 
kapı açıldı .. Bir fısıltı oldu.. Papaz 
acı ve heyecandan taş gibi donup kal. 
mıştı. 

Korktuğu ~Y başına geldi. Gayet 
hoş bir öpme sesi duydu. 

Bu hafif , aşkın doğurduğu sönük 
ses kalbinde bir yıldırım tarakası 
gibi patladı. 

Üzerlerine atılmak üzere iken er -
kek çabucak gözden kaybolarak kapı 
tekrar kapandı. 

Bu adam Kont dö l\faıiyyaktı. 
Panl Garola bir hayal giht karan • 

lıklarda kaybolan bu adamı bir saniye 
kadar bakışlariyJe takip ederek: 

- Mutlaka sevgilisidir, şimdi mes' 
ut ve rahat olarak sevinçle gidiyor. Ya 
ben .• Ya ben ne kadar zava11ı, ne kadar 
sefilim! diye homurdandı. 

Zihni perişan bir halde uzun müd -
det aynl yerde kalarak sanki ilk de • 
fa acıya uğrıyormuş gibi kıskançlığın 
verdiği bir ıstırap ile kıvrandı. 

Nihayet, bir .saatten fazla bekle -
dikten sonra bütün azmini tophyarak 
kapıya doğru yürüdü. Tokmağı vura. 
cağı sırada kapı tekrar açıldı. Pani 

Garola ancak du,·ara yaslanacak ka • 
dar vakit bolabl1miştl. 

E\·den bir erkek çıkarak acele u -
zaklaştı. Bu da, Marşal dö Dam\•ildi. 

Papaz onu tanıdı. Hatta Alisin evin
den birincisinden sonra ikinci bir er • 
keğin çıkışı bile dikkatini çekmemişti. 

Tam kapanacağı sırada kapıyı ite 
rek bahçeye girdi. 

Hanriyi kapıya kadar ge~iren Lora 
öyle korkak kocakanlardan değildi. 

Alis dö Lüks gibi bir kadının kahya. 
lık Yazifcsini gören herkesin başına 
gelebilecek şeyleri biliyor Ye bunlara 

1 
karşı hazır bulunuyordu. 

Pani Garolayı bir bakışta tanıya • 
rak güliimsedi. Bunula beraber gö • 
rünüşte Alisin tarafını tutmak için im· 

dat çağırmağa kalkıştıysa da papaı 
onun kolundan tutarak: 

- Sus! dedi. 
Kahya kadın, kendisine hiç bir f e. 

nalık ge)mfyeceğini bildiği i~in Kont 
dö Mariyyakla Marşal dö Danl\'ilin 
çıktıkları eve papazı da soktu. 

• * * 
Marşalin Alisle Kont dö ::\lnriyyak 

arasında geçen konuşmayı duymu; ol· 
duğunu n Alisi bu sırrı meydana ' 'ur
makla tehdit ederek Jan dö Piycn!e 
kızının zindancılığına razı ettiğini o. 
kuyucularımız unutmamış olmalıd ı r

lar. 
Marşalin gidişindl'n sonra cas us kız 

büyük bir yeise kapılarak: 

- Alçaklığın son derecesine ini • 
yorum .. Beni bu uçuruma böyle yurn r
Janmaktan kim kurtaracak, kim? di) e 
bağırıp diz çökmüştü. 

Pani Garola hu ycis li !'Özleri duy • 
muş oldu~undan: 

- Ben! cevabını verdi. 
Ali.-,, bu birdenbire gelişten ha) ret 

içinde kalarak bir sıçrayışta ayağa 
kalktı. Ye derhal ilk ftşığı ola n Ma rki 
dö Pani Garolayı tanıdı. 
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17! - Yolcular susamışlardı. Uararetlerini 
söndürecek bir şey bulmak ümidiyle ormana çık· 
trlar. 

175 - 8alamon biraz geride kalmıştı ki imdat 176 - Evet yi;en bir ağaç kollarile Salamonu 
kavramıştı. diye bağırmağa başladı. ;. .. ~~ 

177 - Jorj ve Jessi Salamonu kurtarmak için 
baltalarına sarıldılar. 

178 - Salamon: - Hnnı:i şeytan ooril bu se

yahate çıkmağa sev~~tti. Keşki yerimden kımıL 
179 - Kestikleri ağaçtan çık.an bir koku onla-

rı bayıltı~ord11; ... 
da masaydım. · · 
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Aklına ilk gelen dü~ünce papazın 
kilisedeki vakadan sonra düşünerek 

pişman olmuş ve ihtimal }{endisine a
cıtnağa başlamasr, hatta belki de Ka 
terin dö Mediçiden o müthiş mektu · 
bu alarak getirmiş bulnma..~rydr. 

Söylemiş olduğu: 

- Ben! sözü de bunu tasdik et -
rniyor muydu. 

Bu düşünce üzerine heyecanını ) a
tı~tırmağa c.alıştı. Yüzü bir gülümse -

• me ile parhyarnk tatlı bir sesle: 
- Siz Kleman .. Siz burada ha? · 

Söylediklerimi duydunuz öyle mi? Be 
ni büyük bir acrya uğratan müthi · 
hali anladmrz değil mi? Kifo;Nlc bana 
kar;ır göstermiş olduğunuz ciddilik "·c 
şiddet merhamete döndii değil mi? 
Söylediğiniz söz bunu ispat ediyor. 
Al~. Klenıan ! Dünyada beni acrdan ve 
zalimlerin elinden kurtaracak hir kim 
sc Yarsa o da sizsiniz! dedi. 

Afis, bu sözleri söylerken Pani Ga... 
r-0Ja içeri girdi ve kapryr kapadı. So 
ğuk bir tanda, fakat hakikatte kalbi 
: ·anarak clin1ecli ve sonunda: 

- Buradan çıkan adam kimdi? di 
~-e >ordu. 

Alisin gözlerinde, ufak bir galibi · 
:'·et ışrğı yandı. Papaz kıskançtı. De • 
rnrk ki kendisini halfl seviyordu. O 
halde bu aşk onun kurtuluşuna sebep 
olacaktr. 

- Bu adam, bana pek ağır bir ha
karette bulundu. Herhalde siz de bu 
nun farkındasınız. 

- ismi nedir? 

- Marşal dö Damvil l 
- Aşıklannızdan biri değil mi? 

lfs derin birı nefes alarak ellerini 
l>lti tirdi : 

Aksi takdirde evimde bulunmanızın 
sebebini anlıyamıyacağım. 

Papaz, şiddetli bir harekette bu • 
luııdu. Günah dolabında olduğu gibi, 
gene hiddetine yenileceğini anladı . 

Nihayet kendisini tutarak hala a.. 
şığı olan Damvilin Alisin evinde ne 
işi olduğunu öğrenmek gibi üzüntUlü 
bir sorgudan kurtulmağa çalıştı. 

Alisi hayran hayran seyre daldı. 
Şimdi bu krzı eskisinden daha güzel 
buluyordu. 

Alis, papazın elini tutmağa cesaret 
ederek: 

- lileman, artık bana geldin .. Be
ni acıdan kurtarmak istiyorsun değil 
mi? Bilsen bu acı ne kadar biiyüktür. 
lşte bir misal daha Marşal dö Dam • 
vilin benden ne istemek için geldiğini 
öğrenmek istu misin? dedi. 

Papaz hu dokunuşla titriyerek göz· 
lcri karardr. Aşk duyguları taştı. A .. 
!isin söylediklerini duymamış gibi: 

- Size bir teklifte bulunmak için 
geldim sözlerini kekeledi. 

Alis, keşfettiği hakikatin karşısın -
da korkuya kapılarak soğuk bir ses • 
Je: 

- Bir teklifte bulunmak mı? dedi. 
Papaz düşünüyordu. 
- İkinci kere olarak metresim o • 

Junuz, size mektubu geri ''eririm. De • 
mek istiyordu. 

Bu sözleri içinden bağıra bağrra 
tekrarlıyorsa da bir türlü söyliyemi • 
yordu. 

Acaba utanıyor muydu? Böyle bir 
teklifin ne kadar kötü bir şey olduğu· 
nu anlıyor muydu? 

Şüpliesiz!.. Ve eğer bu adamın yU· 
zilne dikkat .edtlirse o 'kadar fena 
kalpli olmadığı da anlaşılır. 
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Fakat, daha mühim bir sebep Olh 

söylemekten menediyordu. 
Pani Garola, kendisinin Alisin aş.. 

kiyle yaşadığmı, her ne kadar bir ma
nastıra kapanmışsa da bunun da boş 
bir teşebbüs olduğunu anlıyordu ... 
İstediği şey, Alisin bir gece için ken
disinin olması değil onun ebedi aşkı 
idi. 

Casus kız söze başhyarak: 
- Nasıl teklif? söyleyiniz! dedi. 

Papaz: 
- Bir teklif mi dedim? Kusuruma 

bakmayınız, zihnim pek dağınık. Size 
söylemek istediğim bazı şeyler var •• 
Pek bcdbahtrm Alis, sözlerini kekeledi. 

Haydi ara bakalım. Manastırdan ma 
nastıra koş. Bir çok kapılan çal? Bi 
takım korkunç suratlı papazların sert 
cevaplarından maada eline ne ge~e 
cek? Manastrrdan manastıra, mezar 
dan mezara gönderildiğin, bir mezar 
lıkta dolaşıyormuş gibi Parisi başta 
başa dolaştığın, analık duygularını 

coşarak seni pek dayanılmaz acıy 

boğduğunu hissettiğin zaman namus 
lu, şerefli babası da gelip seninle a 
lay ederek iyice aramadığını söylers 
ne yapar'Sm? Ah , mösyö .• Geçenlerd 
aşkla çırpman bir kalbi hırpalamıştı 
nız, bu gece ise bir annenin yüreğin 
parçalıyarak daha iğrenç, daha köt · 
bir şey yapıyorsunuz. Bu sözleri söy: 
lediğini duydunuz da onu kol1annızı 
arasrnda sıkarak: 

~irdenbire aklma gelen bir dü · 
şünce onu biraz sakinleştirdi. Kalbin. 
de yeni bir ümit uyanarak söze baş -
ladr: - Oh, oğlum r Senin baban da be 

gör . . nim ..• ! diye neden bağırmadınız. E 
papaz, en taş yürekli papaz! Şimdiy 

- Alis, bugün ~ocuğumuzu 
düm •. 

Genç kadın derhal sararak titredi, kadar senin yalnız kllığmın bir papa 
yeisle: kılrğı olduğunu sanıyordum. Al danı 

- Çocuğum nerededir? Oh, söyle -
yin iz! Mademki biraz merhamete gel.: 
diniz, öyle ise ölmüş sandrğım o kü -
çücük mahlUku kucakltyarak teselli 
bulmaldrğrma mfümade ediniz .. sözleri 
ni mrrrldandı. 

- Size vaktiyle de söylcmh~tim. 
Çocuk bir manastırda terbiye edili 
yor. 

- Pariste bir çok mannstı r bu • 
hınduğu gibi bunlarda halka ka 
palıdrrlar. Yalnız bu kadarmı haber 
vermekle kalacaksanız bundan mak · 
Eıadınrzm bana daha <:ok acı vermek ol 
duğu anlaşıln·. Bana ('.ocuğumun sağ 

oldu~unu kendisini, gördüğUnüzii söy 

yormuşum. Meğer kalbin de öyle i 
miş. 

Papaz soğuk kanlılıkla karşdı 
verdi: 

- Bana yalnız bunu değil, niçi 
annesi olmadığını da sordu. Size ye 
min ederim ki bu ~ocuk bana, dünya 
da yapyalmzım, bir annem bile yok 
dediği zaman sesi beni korkutacak d 
recede şikayet dolu idi. 

Alis ellerini ısmyordu. 
Şim'di anlıyor, yahut anlamadrğrn 

sanıyordu ki bu çocuk ilk as1kmın • 
!inde bir intikam silahıydı. 

Şimdi onun yanıruı tekrar :;okul. 
rak bu siliahla kalbinden rnrmak is 

lüyor~unuz. ~erede? Bir manastrrda t tirorclu. 
Ilaydi ara bul bal\almı Za\:alJı ana! Uu g-ece, genç kadma çocuiuıı a 


