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~':=::=::==================~~==~~==~~===========================-==================='======================~ 
~lefon: 23872 11 Şubat 193:> - PAZARTESİ 

Kazanan numaralar 2 inci 
Sene: 4 • Sayı: 1112 

sayıfada 
• ~aşbakan ve 

rteceb Peker iki tren çarpıştı 
git~iler 

li'trka börosuda An· 
karaya gitti 

Sovyet Rusyadaki kaza 18 
kişinin hayatına maloldu 

bu~ir lllüddetenberi tehrimi~ 
Le Unan Bafbakan lımet İnönü 
.. raberinde lçiıleri Bakam Şük • 
~ l<a..~a. ve Dıf iıleri Bakanı T ev • 
d·· nuttü Araa bulunduğu halde 
tn~ll •kta.ın Ankaraya hareket et-

~t~r. Saylav seçimi dolayısile 
Ô r.ınize nakledilmiş olan Fırka 
lJ trıuıni Kitiblik bürosu da batta 
.. ıtıun:ıi Katip Receb Peker oldu -

~!~~ide dün akıa.m Ankaraya git 
ır. 1 

Çe Dün öğleden sonra Dolmabah
.S Ye &iderek Atatürke veda eden 

k '!hakan aktam üzeri Haydarpa• Bir tren kazan 

1 Ya. teçınittir. Bu esnada Bakan- Londra, 11 (A.A) - Mosko. 
d': \'e Receb Peker de gelm:şler - vadan Röyter Ajansına b:Idirili .. 
lJ ır. Ba.fbakan, Bakanlar ve Fırka yor: 

kuz yaralı ve 18 ölü vardır. iki lo
komotif ve bir çok vagonlar ha • 
rab olmutlur. iki vagon devrildik 
den sonra ateş almıttır. istasyon 
şefi dikkatsizliğinden dolayı adli· 
yeye verilmittir. 

S tbtnrıı Katibi Haydarpapda Riazan Ural hattında Saratev 
d:~la\'lar, Vali Muhiddin Üstün- yakınında bir yolcu trenile bir 
ııı!ı \'e Fırka ıte§kilatı eııkanı tara- mar~andiz treni çarpışmıftır. Do. 
~ğurlanmı§'tır. ·----==----------------=----------

t n f ı o en za Kolordu binasında 
salgını yangın çıktı 

\u:.'~n~dan İngiliz gazetelerine 
la lt'ildığine göre, Fransız kıtla. 1 e· •• t k t t rt 
lll~lllda 31 asker enfboenzadan öl- ınanın us a 1 ama men o a 

U!tür. lk t k 1 k •• d •• •• ıd •• ile~ııfboenzas:lgınıFransadaçok 8 1 ISmen yanara SOn UrU U 
tı bir h ld d. :-:.:_:a e ır. ,_ itfaiye efradından iki kişi yaralandı ---------wc -·---- . 

... ........... _ _...... ............ -................. . 
6 Varalı 1 ----

italyan Somali
sinde bir hadise ---
Habeşler hücum 

etmişler 
: ---i 

Roma, 11 - Resmi bir teb. 
liğ Italyan Somalisi hu
dudunda yeni bir hadiseyı 
haber vermektedir. Habet 
askerleri İtalyan Somaliai 
hududunda Af dubl' de ltal· · 
yan askerlerine hücum et· 

• mitlerdir· Yerli ltalyan a.a 
kerlerinden altı ki~i bu hü· 
cumda yaralanmıştır. Hü
cum eden Habeı askerleri 
de mühim zayiata uğra

mıflardır. ltalya, Habefis· 
tandaki elçisine ,iddetle 
protestoda bulunması için 

• 

: 
emir vermiştir. : 

! ........ ---... --..... ... ........ _ 
Çukulatacllar
dan istenen 

vergi 
Şekerle yapılan ma
mu IAttan muamele 

vergisi alına
cak mı? 

Çukulatacılardan bir milyon Ji. 
raya yakın muamele vergisi isten
diğini ve bunun önüne geçebilmek 

için bir heyetin Ankaraya gittiği

ni yazmıftık. Bugün Ankara muha 
(Devamı 4 üncüde) 

Amerikada yeni bir femaiye 
icad edilmiştir. Bu 1em8iye pence
relidir. Bunu kullanan yürürken 
önünü görebilmektedir. Amerika. 
da taammüm etmiye baılıyan bu 
yeni ıem•iyeyi F ranaız kadınlan 
pek de güzel bulmamaktadırlar. 

Hava anlaşması 
Buna Alm· uya gir
mezse anlaşma da 

yok demekmiş 
Deyli Herald gazetesi diplo

mat muhabiri İngiltere ile Fransa 
arasında bir ha va misakı mevzu 

bahsolduğuna dair dolatan ıözle

rin ortadan kalkması lazım geldi
ğini ileri sürüyor. 

Londrada lngiltere ve Fransız 
vekilleri konuşurken giiya Fransız 

(De ..,. ,. . · ··Pf") t.t~orjiya 
h •tel Zevakonun bu met· 

\lr eterini okuyucularımı· 

Bu sabah F mdıklıda Kolordu 
kumandanlığı binasında yangın 

çık.mı§, derhal yetiıen itfaiye bü
yük bir ziyanın önünü alarak da
ha yangın etrafı sarmadan sön

mamen, orta kısmı da kısmen yan· 
dığı halde yangını söndürmüıtür. 
insanca bir zayiat olmamı§, yalnız ----------------.;.._------·--

:: f 0 nna. forma. veriyoruz. 
d:ı:· &iin gazetemizin için· .. 

1 •ayıfaları kesert:.(i. 
:ııunda. ucuzca ciltletebil
" ek için de kendilerine 
"'-rdnn d ... 8 e ecegız. 

1 
uııda.n evvelki çıkan kı· 

tılltıJ.rı iatiyenler idareha-
enı~d d ·k d b·1· : ~ en te !'" e e ı ır. İ '-....__ -· .. ---·-----= ------

dürmüıtür. 

Yangının neden çıktığı henüz 
anlaşılamamıştır. 

İtfaiye yetiştiği zaman Kolor· 
d u satın alma komisyonunun bu-
lunduğu binanın üst kısmı iyice 
tutuşn."Uflu. İtfaiye büyük bir f e· 
dakarhkla yangını aöndürmeğe 

koyulmuı, ve binanın üst kramı ta-

• • 

Beyoğlu itfaiyesi efradından 146 
numaralı Mestan elinden ve 1 O 
numaralı Çavuş Şükrü sağ baca
ğından ve sol elinden yaralanmıı· 
tır. Yaralılar tedavi için hastane
ye kaldırılmıtlardır. 
---~--~~------

Darendede 
zelzele 

Darende, 11 (Hususi) - Dün 
saat 8 de Darendeyi tiddetle aar· 

san bir zelzele oldu. Haıarat yok· 
tur. Zelzele civarda da hisaedil
miştir. 

Vergiler iniyor mu? 
Ankara, 10 - Akçe Bakanlığı 

vergiler üzerindeki tetkiklerine 
devam ediyor. Verilen bir habere 
göre, ilk tetkiklerde; buhran, mü
vazene, bina ve arazi vergilerinin 
indirilmesi imkan dahilinde gö
rülmüıtür. 

vA-NO 
Soyadını tescil 

ettirdi 
Muharrir arkadaımıız Vala Nu

reddin ile kardeıi mühendis Fa • 
ruk Nureddin ve aileleri soyadı 
olarak Va - Nu'yu almıılar ve tes
cil ettirmiflerdir. 

, . 

1 

- Bizim Ahmed talihli imiı vesseldm •• llç dil bilen bir 
evlendi. 

-Acıdım zavallıya! •• Kadına bir dil bUe fazladır .. 

Bayanla 



HABER - Aktam Poıt111ı 11 ŞUBAT 193:J 

Tay yare piyangosunda 
kazanan nuııiaralar Balle•I•• 

.O b ·n lira kazanan SO lira kazananlar ı Romada 1 Molotof'·un 
söylevi 1871 

717 
14791 
7070 

4 bin ı·ra kazanan 23392 
10632 

.5432 
10732 
7367 
2289 

13161 5009 
1

16392 
3 bin ira lıazanan 10334 

2000 

17224 
22226 8 

1• k 1 24164 
ıra azan an ar, 18382 

23933 . 10119 
3353 

1000 ira kazan.anlar 2rnGJ 
24909 3604: 12550 

7308 
500 llra kazananlar 11s12 

12853 2905 18828 14750 l 4791 
9910 . 1473 20072 14950 17090 

19942 7216 16383 13884 15319 
930 

150 lira kazananlar 12s45 
18416 20945 3447 9802 1202 
l3S~ıg 22044 13367 20364 10995 
23468 19582 6778 6308 , 10569 
16935 15171 22065 19701 
13022 "454 19807 16341 8060 
21213 
3193 

~00 

9733 23548 12855 119460 
8114 8168, 

lira kazananlar 1 
3847 

21598 
9095 12279 19597 2135 15397 

5539 23587 3888 ı 124 
17672 15026 4478 11574 
10154 6406 11435 21397 

.971 
15318 
11003 
5646 ~713 1362 22381 19252 

21 075 463 1S569 17067 12523 
8174 2984 18051 
2913 1411 9766 

12C38 

14131 10832 
1356 t 2739 

50 lira kazananlar 
390J 
8345 

13384 
22251 5522 
8810 7975 

24165 1391 
3464 12825 
8396 3878 

14389 9179 
19655 8324 

4161 
9055 

24821 
15123 
7500 

22372 
10981 

11920 16106 
19697 1499 
24259 6492 
4077 10633 
3404 4129 

14825 11194. 
19097 

4460 
66 

24240 
14728 
13078 
4617 

20723 
9693 

15736 
15990 
12201 
3378 
4226 

1D511 
2304 

15293 
20890 
2097G 

75()0 
17635 
21231 
16319 
20799 
3291 

19505 
16089 
10463 
18520 

885 
24642 
1716 

20083 
23091 
11135 
23110 
9283 

20564 
13812 
9718 
775 

2805 
1868 

20382 
24496 
7293 
5167 

17241 
12789 
22988 
7792 

18085 
6758 

6303 
19S06 

203 
9004 

19948 
lt\349 
20663 
1~970 

21697 
10734 
22237 
14022 
4773 

10313 
231SO 
5134 

155G5 
6392 

931 
15937 
17722 

979 
9130 

24331 
21539 

2647 
16926 
13056 
16182 
17473 
20718 
16102 

7191 
20692 
9547 

13855 
4012 
6959 
8205 

10799 
1927 
6100 

13645 
9824 
7493 

16404 
1767 
3233 
4830 

147S6 
23~22 

18311 

6704 
20762 
23799 Romanya dış işleri 
20466! bakanı reis oldu 
32851 

23827 Bükreı, 10 (A.A.) .- Bay Titü 
21 g94 1 

lesko, Atina misakı mucibince, 
23432 dünden if haren bir sene için Bal 
6889 kan aı !antı l:a~kanl•ğı vazifesini 
1480 deruh:le etmiştir. Bay Titülesko 
6310 ayni zamanda 1935 haziranına ka 

18328 Jar küçük antantın da b:ışltanı ol· 

20726 duğundan, ı>u suretle iki antantın 
8090 l:>aş~mnlığmı kendis

0

nde toplamak 

19272 la :lır. 
215161 B h•eş, 10 (A.A.) - Bay Titü 

Irakla ltalya dostluk 
anla~ması yaptılar Amerika Relslcllıll_. 

burunu kızdırmış! 
iranla Irak 

anlaşam~dllar 
Roma, 10 (A.A.) - Iran mu

rahhaslariyle, hudud müzakera -

tında bulunmak füı:ere, halen 
. Romada olan Irak Hariciye na • 

zırı Nuri Said Paşa, ltalyatle 
bir dostluk andlaşması akdettik· 
ten sonra, bu akıam buradan 

Moskova, 10 (A.A.) - }-laf-' 

muhabirin:Ien: 

Molotofun, Sovyetler Jıoll' 
gresinin açılma merasimin<le ~ 
duğu söylev, Moakovadaki Y~' 
ban~ı mahafile nazaran, Anıe~ 
ka Reisicumhurunun, Rusyad 
diplomatik ve konsolosluk hiS' 
metlerin·n tahdidine ve deniı te 
hava ate~el iklerinin lağvına oıiile' 
allik kararlarında amil olmuttul'' Bağdada hareket etmiıtir. 

12€22 !elko, B .ıl!can Birliği l::a~kanlığına Halk komı'serlerı' he .. yetı"nin~ff' Nuri Paıa, Ciyornale Ditalya· 
22838 -seçimin 'en ötürü, Yunan Başveki- . ya beyanatta bulunarak, Iran iıi, yabancı iddialara ve eze··/ 

8024 li Bay Çaldaristen b'r telyazısı al- · _..., 
Hariciye nazırı Bay Kizımi ile, Amerikanın müddeiyatına k.,,.. 

17869 mıfhr. Bunda, Başvekil diyor ki: d" 
ı her iki memleket arasındaki mü- Sovyetlerin baı eğmezliğin 

10749 - Dört umemi~in sarsılmaz it· nasebetlerin dostane mahiyeti bahsetmişti. 
21278 tihadıqdan h~sıJ olan ibret man • hakkında mütabık kaldığinı söy- Ayni mahafile göre, bi)ha; 
11660 ıarası, muhakkaktır ki, Avhıpa ca lemiıtir. yerli ehaliye hitab eden bu .P1' 

799 miaıınrn üzerinde, Balkan birliği- ı b - .ı ~ Nuri Pata ezcümle demiıtir evin u kısmını tahfif eae , 
21801 nin önayak olduğu nizam ve sulh k k bi" , ki: as rdaki meselelerin tekni 
7181 prensiplerinin tatbikini kolaylaı· ı ' 
9261

1 

tuacaktır. . Irak noktayi nazarı Erzurum tarzda izahını, prensip telakki', 
19047 --o--:- muahedeıiyle onu müteakib o - rinde ısrar etmeksizin. dıt itlet' 
24495 Sovyet Rusyada yeni lan muahedelere istinad etmekte komiserine bırakmak daha uyt' 
73 5 olub, Iran 2.000 kilometre uzun- düıecekti. 7 bir. rekor lugwunda bir sahile malik bulun. -0--4143 . 
4650 Moskova, 11 (A.A.) - Uzak duğu halde, lrakın den;ze ye • Viyana üzerinde 
7729 şarktaki hususi kızıl ordunun eski gane mahreci Şattülarab'dır. şilpheli bir AlmaJJ 
8373: kumandanları, Nertchinsk ile Mos Irak, lranm Şattülarab üze • t 
2429 kova arasındaki 6910 kilometrelik rinde seyrüsefer serbestisine hiç ayyaresl 

15493! mesafeyi 74 buçuk saat zarfında bir suretle mani olmıyacaksa da, Viyana, 10 (A.A.) - pil" 
15832 ı ve günde vasatt 93 kilometre ka· denize olan yegane mahreci üze. saat 15 buçuğa doğru ViY_,, 
9587l tetmek suretiyle bir cihan rekoru rindeki, andlaşmalarla müeyyed, Üzerinde, gamalı haçlarını g6' ~ 

12735 tesis etmişlerdir. Skiciler, Baykal hükümrani haklarından da asla terecek kadar alçaktan uçaı> 

22966 golünün üzerinden geçmi!ler . ve "vazgeçemez. '"' , .. Abna,n tayyaresi, uzun müd~ 
175" s;f ırın altında 40 derece soğuğa --o-- Bafvekilet binası ve San ştef,..,. 
15206 maruz kalmışlardır. Yükse'k sihhiıt ; ŞO.rası kilisesi etrafında dolaşmıştır· 
15835 G ----o-;-· Ankara, 11 (Telefonla) - Bu Geçen hafta, gene böyle bİf 
'13953 eneral uza)p ayın 25 inci günü Ankarada top- Alman tayyaresi, hava nis.-1" 

229 lzmir, 11 (Hususi) - Şehrimiz· !anacak olan yüksek sıhhat şurası- rına muhalif olarak 100 metti' 
11431 de bulunan Kurultay Backanı Ki· nın ruznamesinde Ankarada husu- d w b. · "f d f.dl• ~ en aşagı ır ırtı a a uçmut 
21500 zrm Özalp şerefine belediye tara· si komisyonun tetkik ve tesbit et- , -o--

211621 fmdan dün akşam İzmir palasta tiği ceza Hatları da vardır. Papaslar mektepJetJ' 
7798, eUi kişilik bir ziyafet verilmiştir. -o-- ' 1 

23538
1 
~ Bir maden ocaaında nl kapatacaklar ııı• 

l<l41t ., T!'J1S(C - Posta müdürlerinin facıa Ankara, ıo (HaABEH) - ~ · 0• 
22155 muhakemesi kanununun tatbikinin yaklaşınll51 , 

18081 12389 19849 
.7405 17749 14376 

8126· ~H~a=u=p=:t:-=m=a=n==--h=a'"='k~k=ı=n=-= 

!:~~ daki karar yarın 

Aix. Clapell, 11 (A.A) 1 Evel- ı pi 
k K hı h d 

zerine ecnel>i mekteplerindeki -"' 
Ankara, 11 (Telefonla) - Es· i gece, o sc :e yakininde ka- TP 

ki posta ve telgraf umum müdürü in Lauweg maden ocağında sula· pasların §imdiden memleketi ıe ~' 
Fahri, muavini Subhi ve telgraf it- rın basması yüzünden bir felaket hazırlandıkları, ve sene sonıııı 
letme müdürü Ihsan Cemalin mu· vukua gelmi~tir. Amelenin tama- mekteplerini kapataC"akları ~ekJİflıfe' 
hakemelerine bugün devam edile· men telef olmut olmasından kor- ki rivayetlere <lair hurada resJllİ oıf 

6316 148 
13927 16322 
17266 16364 

921 18461 
20494 11496 
14862 17603 
21456 2911 
10917 2457 
18296 21172 
10270 17897 
9049 16954 
35.90 14488 
536 11134 
727 1691 

1067 20197 
12608 6850 

14640 13410 
23539 14239 
16571 14'l09 
18349 17692 
21333 22490 

Kiralık 

1557 
4694 

14290 
22238 
17466 
19245 

2931 
15188 
230,11 
16588 
18361 
10018 
13885 
3084 
9366 
2-022 

13560 
7754 
2166 
1055 

12552 

Ya'ı 

12254 verlllyor 
21250

1 
Flemington, 10 (A.A.) - Dün· 

21321 kü celsede yeni hiçbir şey öğre • 
11729

1 
nilmemiştir. Müdafaa, mutad veç 

10248 hile, delil olmadığı için meni mu· 
4416 hakeme ta!eb etmiş ise de hakim 

10504 bu talebi kabul etmemittir. Eğer 
7480! taleb kabul 'edilseydi jüri' hemen 

·13120 kararım vermek vaziyetinde ka -
15689 lacaktı. Pazartesi it~ihamname ve 
10543 sonra da müdafaalar ba~layacak 

4851 tır. Hi:km•=n salı akp.mı verilece
l 

7
g

0 
ği zannedilmektedir. 

!~:~I MülhiŞhlr fırtına 
38031 Gro Eland, 10 (A.A.) - Çıkan 

11057 ~i ·'detti fırtinalarda ctuz kadar 

18608 ev yıkılmı~, on zenci ölmüş ve 

23743 40 zenci de yaralanmıştır. Hasar 

5945 çek mühimdir. 
-0-

L1val gripten hasta 
Çenge1köyünde Kuleli cadde

tı 'nde dört odalı kullanışlı müsta· 
kil bir yalı gayet . ehven fiyatla 
kirahkt:r. Yaz ve kıt oturmağa 
müsaittir. Bahçesi ~e kumpanya 
suyu vard11'. Görmek istiyenlerin 
ittisal:ndeki 79 numaralı haneye 
Jnüracaatları. (3820l_ 

Paris, 10 (A.'A.) - Gripten 
· hasta bu'.unan Dış işleri Bakam 
Bay Lavalin sıhhi vaziyeti düzel 
mek:e ise de, daha iki üç gün ka • 
dar dışarıya çı!:mıyaca , · tır. Lon 
dradan dönelidenberi, Bay Laval 
Hariciye işlerini çevirmekten bir 
an el çekmemittir. 

:ektir. l'mft~ K kulmaktadır· liiınat yoktur. 

[ Sabah r<azeteleri ne di1Jorlar? 
"Türkiye tam manasile laik bir devlettir.,~ 

KURUN - Asını Us yazmış ol· ten sonra Jlaksimos'tan Titüleskoya (küçük Trakya ulumalarını:~ 
duğu başmakalede Hiristiyan Saylav- geçen rei8lik dolayısıylc Titüleskoya saydı belki biz daha uzun z ~ 
lar dolayısiyle bir Yunan gazetesinin muvalfakiyet diliyor. (Büyük Trakya) davasını hat• 
yaygara.sına ceı•ap veriyor. Yunan oa· · Yazı şöyle bitiyor: bile getirmiyeccktlk. ~~ 
zetesı Türkiyede Runı Ortodokslar- "Değeri bu kadar pük&ek olan and AKŞAlfl - imzasız bol~J 
dan maada Türk Ortodokslarının da laşmayı alkıılarken onda yer alnııı U· "Seçim neticesi,, ndcn ba ,,,.ı ~ 
bir meb'wJ çıkarmalarına fena halde lusları saygı ile seldnilar ve onları bir "Saylav seçimi menıle~etin r t!'JI 
kızıyor ı:c bunu Yunanlıların milli birlerine karşı sevgi bağlarında ala- ni tamamen gösteren cani~ '?!' ~ 
·duygularını incittiğini söylüyor. bildiğine ileri gitnıeğe çağırırız.,, halinde nilıayet buldu. But~ ~ 

Asım Us buna ceı,.aben Türkiyenin ye Halk Fırka.sının gösterdili ,J 
tam manasiyle Lciik olduğunu, Rum ZAM AN - Bulgar gazetelerinden zedfore emniyet ve itimadıfl& f"w 
Ortodoks kilisesiyle Türk Ortodoks birinin bi;e tarizen "Sof yayı, Belgra- kan beyan etti.,, denilmekte Dl~~ 
kilisesi arasında lıiç bir fark gözet- nı, Viyanayı da isteyin!,. mevzulu bir devam olunmaktadır: "Bizill' ~) 
mcdiğini söyliycrek Rum Ortodoksla- yazmna cevab veri11or. pek tabii bir neticedir. Başka ,,1"! 
rının se;miş olclukları Taptas'la Türk Yanya göre blzilll gözümüz Bul- masını akıl almazdı. JnkıldP tlf•.'J 
Ortodokslarının seçmiş oldul.:ları Is- garlarınki kadar doymaz değildir. T~rkiye tamamen benimaemif iJf_.I 
temat arasında da lıiç bir fark gözet- Bize lazım olan arazi Edirncnin enıni gün Türkiye demek inkılliP 'f .. ~,J 
mcdiğini ilave ediyor. yeti için aşağı yukarı Filibeye kadar demektir. Ve başka türlü olfflll'~ 

CUMHURiYET - Yunus Nadi bu dayanan bir sahadır. Yazı şöyle biti· ilıtimal yoktur.,, t'J 
gün yazmış olduğu başmakaleye esas yor: SON POSTA - Oz Türk~ .. -'' 
mevzu olarak Ball•an anlaşmasını al- .. Hayır Bulgar dostumuz, merakta memlekette rakı içenlerin,~~ 
nuştır. iki gün evvel bir yaşını bitir- kalma, rahat uyu! Ne Viyanayı, hat- kün olanların çoğalmasından 1'"1. 
mlş olan anlaşmanın çok iyi neticeler td ne de Sof yayı istiyoruz. Bizim lBte- dilerek bunun fenalıkları ıotP / 
Nrdiğinl N bu suretle Balkan,devlet· diğimlı Edirncmi.zin e~ralında bir a· ''içkiye düşkünlüğün bu kadO~ 
lerlnin dünya sıyascısında tek ve kllv- ı·uç topraktan ibaret! Bunu istemeği düşkünlüğüniin en kötü.sil 86ı. 
vetli bir. ceplıe te§kil ettiğini BÖ1Jledik de bize siz öğrettiniz. Çftnkü sizin ri değil midir?,. denilnıckted 
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ıe.u; ...... 
\> qatUŞllfff.: 

) • •ayı bilmiyor, 
•el . ayak yememiş! 

biti, ~~lı- fıkradır: Val
0
lerden 

?M....... 11 DıahkUmu göstererek em· 
-.atı: 

'.\ ~.:: tuna bin aopa ! 

.. ; ~ pqam! -demif.• Ya 
diııt İJorıun, ya dayak yeme-

İt ~ ıib~, Pariıte çıkan Le So
-. F leaiııe aeyahat notlarını ya
lbh.._ l'aQcia Carco da, ya ıayı bil-
'""10r, h d ak . 

ı..;.. ay yememıf ..• 
'3g •• ~~~en gazetenin 7 Şubat 
~ """llllı nüıhaıında, bakınız, 

red. h 1 ~ &11' ne mücev er er yu-
r.~or. 

~ ~i bat taraftaki taıviri fe
~ıl: 
•• 
~ ka!abalık fakat daracık 
~ .. aidiyorlum k', yük üstüne 
~ ~lii bir otobüs, ansızın zu. 
~ e 1"erdi. Kendimi bir tarafa 
iııı, ~· Bu afetin nerden çıktı· 
~ ~eme vakit kalmaktı
lird~?'dan b · r tane daha be
~ likırı hayret! Geldikleri gö 
dt aok:"du. Sanki yer açılıyordu 
dı, t.{·· iııı ortasından çıkıyorlar· 
'th'ı bir aavletle piyadelerin 
~ll'~ ltılryorlardı. Herkes du· 
~..,. Yapıımak mecbur'yetinde 
,i,°"du ve kimıe bu hale itiraz 
doı11 Ordu. KoU arında portakal 
'~etlerle dolqan çevik oi· 
>"rı_ bile, teker!eklerde'n kaçı· 
~ ';nra, tehlike geçince, ao
d( 1 tarafma yerlq'yorlar· 

ill~ ~hl . dojru ..• Fakat, l~ire 
~ ~il' ecnebinin istirdatdan 
~ da hiç b · r teY yapılma
\td~lenaeainden tutunuz, Tür 
~ ~örlerin on üç yaımda· 
lltll ~ cuuıladjına kadar 

t nlanlar var. 
~ Carco, Piyerloti man
~ . Türkiyeden kalkmıt 
~ ~ Yürekten ah ed· yor. Gar 
~ llll~ azalmasına, en 
~ 11liirtecilerden daha müte
~ Be~ediye, ıehrin ııhbatini 
d:~ d~ı lllezarları iıt=mli:k e
l-. t ~e leeıaüre kapılıyor. 
~ 4- Jı-.. aıı1 t&§ılacak ıey: Avlu
~ t~.~ete müheyya kenan• 
~~ ü'··· Develer, Konyadan, 

1:~' taktan, Kuladan, Çaldan 
~~ lcervaıı afyon getirirmif ... 
Oc ~ ~Pılnııı olmuma rağ
~ le 1 ... ~ afyda olmamıf ... lz-
~I '-.abul piyualarında ba
bı.-· lfyorı aat 1 
i:!tiııGıı: 1 mnıf ... 

~~ ~ ~eo• kervan afyon... Fran-
l'~ "-a~\IJl tasvirinden öyle bir 
"1 ~~td oluyor ki, guya, bütün 
~ ~e !•lnız bu madde '.ıtib
h: ~dır ve kervan ker· 
~ s- Y&pılmaktadrr. Bu 
ltı.; dn_ ?Ucu madde, değil 
~ - h11, ıüneıi, ayı, yıldız 
..... :ta!lftırırt ... 

- ""Cl&ı "--- • 4.:~ -erıne, Framız mu-'"lt )-= ~Yı bilm ·yonun, ya 
~ ~dııı demek lazım aım-
~~ cl')e ~: o da kenan kenan 
--~ ... b~r tey olmadığmı bi-

-.ııtt Yak Yememif oldu-

Cc ~ 1 V•.--.Q) 

"lt ..!"be~ in TOrklye 
~"'~ kapandı 
~~izde ilk kuruhnut 
~-, \• • an ve ecnebi tir
~'"-'a ili olan (Zenit saat 
~~ u_ Aııonİln Şirketi) iç 
~ 'r ~ Müdürlüiüne mü

'-td1e tubesini latyet-
• 

• 

- a 

?le uae, 'llegoft - -~-

ilaç satan ı Ayasofya ı Yiyecek 
doktorlar maddeler 

1 amır için ı Bu işin önüne geçil- Belediye bun arın 
mest isteniyor lıazırlanılıgor satışını bir yerde 

Farmakologlar. Birliii Yeni Tahsisat gelince toplıyor 
idare Heyetine yutdun muhtelif • b k Belediye, Kerestecilerde inta e-
köşelerinden gelen istek mektup- ışe aşlanaca dilen merkezi hal binuınm inıaa-
ları arumda bir taneıin~, depola- Yeni Ayuofya müzesi batı yü- b Nisanda b:teceği için Mayıstan 
rm, attarların ilaç aatııından me- zünün daha fazla harablıktan kur mınl 
nedilmeleri gibi, doktorların da tanlmaaı için acele tamir edilece- itibaren bal haricinde her nevi 
il.ç aatmalarına meydan verilme- iini yazmıttık. Müzeler Umum Y&f meyva ve sebzenin a
meai 

0

çin Sağlık Bakanlığı nez· Müdürü tahıiaat ver'lince bu ite bm ve aatımmın yasak • 
dinde teıebbüıler yapılmasını is- batlamak üzere hazırlıklarda bu· dileceğini alakadarlara bildirmit-
temcktedir. Junmaıktadır. Bu ite baılanmuı tir. 

Bu mektuptan taşrada bir la- için Ayaıofya avlusunda yapılan Belediye kanununun on hefinci 
ıım doktorların da ili.ç sattıkları hafriyatın neticesi beklenmiyecek maddesinin 58 inci fıkruı hüküm
an!atılmaktadD". Bir loınn alaka- tir. lerine göre muhafazau ve aabl
darlar Anadolunun vaziyeti naza• Müzeler Umum Müdürü Aziz maaı 11bhl ve baytari f&rt&lara ta
n d"kkate almıraa bilha11a hükU- dün b'r inuhanirimize Ayuofya- bi yenilecek maddelerin toptan 
met tabiblerinin yanlarında ilaç nın tamir edilecek losımlarmı ıös alım ve satımının belediyen:n ne
bulundunnak mecburiyetinde ol- tererek yerinde izahat vermittir. zareti altmda yapılmuı icap et• 

duklarmr, bu iti doktorların ilacı 
satarak para kazanmak kut· yle 
deiil zaruri bir vaziyetin icabı, 

hatti bir külfet olarak yapbjmı 

söylemektedirler. Farmakolog
lar Birlii: bu iti tetkik etmekte
dir. 

icraya alınacak me
mur muavinleri 
İatanbul tahail müdürlüjünde 

münhal bulunan icra memur mu • 
a vinliklerine liae mezunları alma 
caiı yazılmıtb. Aldıiımız mala -
mata göre bu vazifeye mali mev-

* 
zuata vukufu olan hukuk mezun • 
lariyle hukuk müpvirliii ve mu· 
bakemat müdürlüklerinde en u 
bet yıl çalqmıı memurların alın-
ması talimatname iktizumdan • 

Müzeler Umumi Müdürü Aziz mektedir. Belediye, yapbh tamim 
de J&t sebze ve meyvadan aonra 

demi§tir ki: 
.. _ s·nanın batı yüzünün ta• 

miri için tahıiaat bekliyoruz. Bir 
az da havanın düzelmeıi lizım
dır. Bu yüz, kubbeye kadar tama• 
men tamir edilecekt~r. Tamir itin
de en ehliyetli ustaları arayacaiı· 
mrz tabiidir. Hatti yapacağımız 
ııva üzerine vuracatmuz rengin 
bile binanın umumi reng ·ne ay kı
n dütmemesi için uzun tetkikler 
yaptık. Bu renk Ayuofyanın öte
den beri tanmmq olan rengini 
bozm~1r. 

Görüyorsunuz ki yukarı kemer 
lerde ve tali kubbelerin yanından 
büyük büyük ııva parçalan düt
müftür. Buraların sıvanmaaı bi
nanm umumi aallamlılı üzerine 
de mühim tesir yapacaktır.,, 

diler yenilecek maddeler yer-
lerinin de yavq yavq bir
leıtirileceğini alikadarlara bildir 
mektedir. Haldeki dükkanlar ay 
batından itibaren kiralanmaya 
baı!an&cakttT. 

Temlzlenmemlş eski 
elbise satanlar 

öteden beri Kapalıçarııda, Mı
sır ÇU1111nda ve her sün tehrin 
bir aemtinde kurulan pazarlarda 
bir takım pamuk Ye yünlerin, eak: 
elbiaelerin, kullanılmıt Ç&maftTla· 
nn aatddıiı görülmektedir. Bele
diye yasası mucibince bu nevi et
yanm tephirhaneden ıeçmeclen 
aablmaaı yaaalı olduiu halde ıe-

dır. Lise mezunlarmm bu vazife- ------------

ne bu .kaçM aatqa deYam ecUJ. 
mektedir. Her nevi hutalıim bu 
kullanılmıf eıyadan sirayeti tabii 

ye alnuqlarma imkin yoktur. 
o 

Veni Erzurum sayla
vına tayyare 
madalyesl 

Uzun aenelerdenberi tayyare 
cemiyeti lıtanbul ıubeainin reiıli
iini yapan ve bu ıubeyi kuranla· 
nn batında bulunan yeni Erzurum 
aaylavı Nakiye ıerefine bu. aabah 
aaat 11 de tayyare cemiyeti tara-

fından bir çay verilmittir. Bu çay
da Nakiyenin hizmetlerine mükl
fat olarak verilmesi takarrür eden 
tayyare madalyası kendisine veril· 
mittir. 

Çay büyük bir samimiyet için· 
de geçmiıtir. 

AbdOlhak HAmld 
gOnO 

olduiundan belediye her yerde bu 
tekilde sabtlarla kat'ı tekilde mü-

u cadele edilmesini bildirmiftir. 
D ,me 

0 
Çartıbpıda Yolgeçen banmda Ş 11 

5 numarada oturan terlikçi Ab • ark demlryo BMDda 
dullah ojlu lımail, hanın ikinci hat tamir edlldl 
kat merdiveninden ayajı byarak Trakyada suların tatması dola-
dütmüt aol gözü albndan yara. yuile Yunan aruiainin tren hatb 
ıanmı,ı:r. , bozulmut ve Avrupa trenleri ak· 

Y t 
'

mvay tarmab olarak itlemele batlamıt-
ı nan r H • d·ıd·~ d L __ 

D
.. t 23 ı...-.1.6- F b. at tamır e ı ı •• n en uu· 
un ıece aaa u~ua..- e • ü d • "haren A 1 • 

hah d Kal 
. kte ı n en ıti vrupa tren en 

ner çe en amıp. ınme _,_..____ larak • ı L.--1 
l Al

. • •.1 ____ • deki ıuua.ruuuız o lf emele -sa-
o an vatman ının ı~ın tır 

27 numaralı tramvay araban, al- IDlf • 
tmdan kontakt yaparak yanmap 
batlamıpa da derhal cereyan ke. 
silerek hidiaenin önü allDIDlftır. 

KavJa 

o 

Dil EncDmenl 
çalışıyor 

Dil encümeni Dolmabahçe sa • 
rayında her sün sabahtan akpma 
bdar çalıımaktadır. 

Encümen, timdiye kadar (F) 
harfine bdar olan bütün kelime-

Haaköyde Piripaye mahallesin
de oturan seyyar aabcı E1üb ile 
ayni yerde oturan Kopernik ara -
larında kavıa etmitler, ve birbir
lerini aopa ile yaraladıklarından lerin tasnifini J&PIDlf ve yeni alı-
yakal&Dllllflardır. nacak kelimeleri teabit etmiftir. 

o 

Dk mektepler açıldı 

Lilyan Harvey 
evlenmiyor! 

Deyli Meyi gazetesinin film 
muhabiri yazıyor: 

iki sene Amerikada Holivud'dat 
kaldıktan sonra Londraya dönen 
lngiliz film yıldızı Lilyan Haney 
burada bir lngiliz film kumpanya 
11nm çev !receği üç filmde rol ala
caktır. 

Her ne kadar aılmda lnamz 
iıe de Lilyan Harvey ıimdiye ka
dar Alınan ve Amerikan fibnle
r0 nde rol almıfb. ilk defa olarak 
lngilizce sözlü filminde oynıya· 

caktır. 

öteki film 111dız1arı ille defa 
lnıiliz filmler~nde töhret kazan
dıktan aonra Holivuda giderler. 
Lilyan Harvey'inki bunlarla ta
ban tabana zıd bul1mmaktdır. 

Methur film yıldızını Londra
ya dönmeie ikna eden Lorena Ho
Tard, bana dün Harvey'!n buaün 
Holivud' da bulunan bütün İngiliz 
yıldızlarını Londraya getirme
ie mUYaffak olacaimı aöylemit 
ve demittir ki: 1 

"- Şimdi et:nde hepsi de yılaız 
olmut ve ti>hret kazanmıt 24 iıim 
vardır ki lngilizdirler. Kendilerile 
müzakereye ıiritip önümüzdeki 
on iki 

0
ay ~çinde hepsini lngiltere

ye ıetireceğimi umuyoru.n.,, 
Miı Lilyan Ha"ey, kendiıinin 

~qanlandıtı ve evlenmek üzere ol
duiu haberini tekzib etmit ve de
mittir iri: 

"-Eler benim ı'hi Holivudda 
benim ıördüiiim izdivaçlan gör· 
müt olsaydınız, o zaman ıizde ev· 
lenme ile mesleki biribir0ne karış
brmamanın doiru olacağını takdir 
ederdiniz. 

Çok defa bu itlerin sonu gelme
di • Ben, hir zevce olabileceğimi 
anladıinn gün evlenirim. Fakat 
o süne kadar hayır!. 

Evlenecek olursam, b\ındaki 

mabadnn, eyi bir hayat sürmek 
olacaktır; aonunda botamnak de
ı:ı.,, . ' 

150 dil bilen adam 
Berlinde hariciye nezareti me

murlarından Tomu Şlayhaa is
minde 40 yqmda bir adam ta
mam 150 dil bilmektedir. 

Şlaybaa bu dilleri yarım ya. 
malak delil, mükemmel bir tekil
de öiremnittir. Bu dillerin ara
smda birçok alil Asya dilleri de 
mevcuddur. 

Yapılan beaablarda dünyada 
konuiulan ve konuıulnrıt dillerin 
miktan 200 olarak tesbit ~dildiği. 
ne giSre bu adam mevcud dillerin 
dörtte üçünU bmvor demektir. 

• 
B•nger dtle11cl lıtanbul aaylavı Şair Abdülhak 

Himid Tarhan Şubatm be§inci 
sünü 84 dolum yıldönümünü id
rak etmitti· Şairin bu yıldönümü 
ıerefine yarın öileden ıonra Ar· 
navutköyünde Boiaziçi liıelerin • 
de merasim yapılacak ve bu yıl -
dönümü kutlanacaktır. 
~ 

Şehir Meellsl 
toplanıyor Grip dolayuiyle tatil edilmit o

lan ilk okullar bu sabahtan itiba
ren açılmıfbr. Liae ve orta okullar 
bir sün aonra tatile bqladıklann· 
dan bunlarda da Yarın dene bat
lanacaktır. 

Pariıte Sent Mart hastanesin
de Mari Benuva iıminde 64 yaıın· 
da bir dilenci kadm öldükten aon· 
ra büyük bir ıervet bırakmıftır. 

o 

Izmlrde afyon kaçak· 
çıları yakalandı 

lzmirden verilen malumata gö
re orada büyük bir afyon kaçakçı 

lıtanbul Şehir Mecliıi Şuha\ 
devresinin üçüncü toplantııım bu
gün öileden ıonra yapacaktır. Bu
ıünkü toplanbda bina vergileri • 
nin dört tabite mi, yoksa iki tak
sitle mi almmaaı lizım geleceği i
kinci defa görüfülecektir. 

Kadın bundan bir ay kcıdar ön· 
ce ha.taneye peripn bir vaziyette, 
koltuiunun altında bir torba ile 
müracaat ederek yabrılmaıını iı
temıf. Kadıncağızın pek acına

cak bir halde olduğunu g5ren has
tanede kendiıine acıyarak kabul 

Hollanda mektep etmittir. Kadın, haıtalığı müd-
gemlsl detince bir türlü koltuğunun altm-

ıebekeai meydana çıkanlmıfbr. -----------
····-· ••• ••••• o ••• .. 

Bu tebekenin Derince vapuruna r·
yerlettirdiği badem aandıklannm ! 
içinde 150 kilo afyon bulunmuttur.jl 
Bunlann tutan 8 bin liradır. Davi 

.!iba~ ~ ~R .. b~ll 
1 

Alalafya, Jozef Parda ve Osman 
Nuri adlı üç kiti ,.Jcal•mnqbr. 1 

gazetedir. llinlannı • "HA
BER,, e verenler klr ederler. 

·--------,------------· 

Limanımızcla bulunan Holan - daki torbayı bırakmak istememit
da mekteb ıemiıi yarın Akdenize li. 
hareket edecektir. Bu aktam Ho
leda elçiliği tarafmdan. mekteb 
pmilinde bulunan ahit namzet. 

Fabt geçenlerde hastalıktan 
lcurtulamayıb öldüğti zam"n tar
ha açılın~. ı~;nden 200,000 frank• 
la 75.000 frank kıymetinde altm 
plmaqtır. 

leri terefine, bir lil•are verilecek-
tİr· 
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~~l~g~a~r~-~y=~u~g~o~s~l~~~~~~Sar ~ültecileri ~ad~~ il~ Londra poli~ 
Fransadan niçin tedavi İÇİn 

8 fil 3 Ş fil 8 S} geriye gönderildiler Aklın alamıyacağı 4 milyon sterJIJI 
lngili:ıce ''Mançester Gardi- i hl Al t 

yan,. gazetesinin Paris muhabiri, kadar gar p r e sarfedilecek 1' 
goslav sefirinin Bulgar Hari- dı!ardan Fransaya gelen siyasi keşfedildi Londra - Dahiliye naJlrJ~ y 

d 
• m!l'iyetçı\er hakkında Fransanın Epeyce zamandanberi, ıçlerin- parlamentoya verdiği ıehit .. 1 Ciye nazırile temasına 81r a~d1ğ1 vaziyeti, Fransız mebuslar de doktor bulunmıyan vapurlarda layihasında, Londra poli•; açiDb~ 

b• t bl • - d · ı d • m( clisind~ münakaıaaını kısaca hastalanan zavaUılann tedavi.si i- milyon steı line mal olac•k 
ır e ıg neşre 1 1 anlatarak diyor ki: çin, karalardaki doktorlara telsiz plin hazırladığı görülüyo~: ~ 

"Bazı ıiyaıi mültecilere kar - vaaıtasiyle sualler sorulmakta ve 400.000 5terlin yalnız ınud 
Müteveffa Yugoslav kralı, sui

kasdla neticelenen Marsilya seya
hatinden evvel, bir Sofya seyaha
ti yapmış ve büypük hüsnü kabul 
gördüğü bu seyahatinde Yugoslav· 
Bulgar nnla.şmasının temelleri ku
rulmuıtu. Kral Aleksandr bu se
yahatinde Sofya hükumetine iki

1 
memleket yakmlaıması için bazı i 
vaidlerde de bulunmuftu. 1 

ye nezaretiyle ilk temasının hüsnü 
suretle cereyan ettiğini göstermek· 
tedir. Tebliğ ~udur: 

§I takınılan tav~ mebuslardan onlardan tedavi uaulleri öğrenile- t-i:nası için harcanacaktır. ı,.-
bir kaçı ileri sürdüler. rek tatbik olunmaktaydı. Bundan 43 yıl önce yapıl-"~ 

Sar mültecilerinin geri gönde • Esasen, bütün vapurlarda, ay- bina içerdeki çahpnlar 2oO ~ 
rilmesi üzerine birkaç ömek gös • ni tekilde birer küçük eczane var- den aıağı olduğu zaman iyi ~e dl 
tererek, etraflıca birkaç sahne an - dır. Bir de doktor kitabı mevcud- fi gelmekteydi. Fakat ti~d1'/ 

Yugoslavyarun Sofya sefiri dün 
Belgraddan avdet ettikten sonra 

bugün saat altıda hariciye nazırı 

Batalofu ziyaret edib kendisile u

zun uzadıya görü§tü. Bu görü,. 
mede mütevaffa Kral Aleksand· 
rın Sofya ziyaretinde iıaret edilen 

!attılar. dur. Fakat hastanın gösterdiği a- biliye nazırı, bu yekfınun d_ort eııtf 
Mebus Viktor Doble: rızalar telsizle doktorlara. bildiri· li yukarıya çıktığını parlaJO e<l 

Kral Aleksandr'ın malfun ıe-ı 
kilde ölü§Ü vaidden ileri geçmi-

1 yen bu anlaşmayı adeta suya dü-1 
§ÜrmÜ§tÜ. Aradan geçen müddeti 
zarfında iki tarafın yaptığı teıeb-

meselelerin hemen müzakeresine 

karar verildi. Bu maksad için Yu

goslavya heyeti murahhasası Şu -

bat 11 de Sof yada bulunacak ve 
iki hükumet beyninde müzakerat 
ayni tarihte batlıyacaktır. Bu mü
zakerat Bulgar • Yugoslavya hu
dudunda yeniden açılacak hudud 
kapıları, pasaport ve vize kolay
lıkları için olacaktır.,, 

- Reyiamdan önce, Fransaya lirken, bunu tababetin acemisi o- da ıöylemit ve memurlart11 1 -' 
bütün mültecilerin girmesine mü - lan kimseler yaptığı için bir takını lerde, koridorlarda çalııtığı.J!' 
saade edilmesi için emir verilmit - yanlıthklar oluyordu. Mesela, kal· latmııtır. Jifİ~ 
ti. Çarıamba günü F orbah' da üç bin atııını, ve teneffüsü dinlemek Bu geniıleme, Londra pO ~ 
yüz mülteci vardı. Fakat birden- doktora hasta hakkında bir fikir de parmak izine verilen eh. d~ 
bire bir emir geldi. Oç yüz mül- verir. Halbuki, bu bittabi timdi- yet ve bu kolun ilerletihne••0 f 
teci tekrar kamyonlara bindirile- ye kadar kabil olamıyordu. doğmuştur. Teknik odaları ço 

büsler de akim kalmı§tı • 1 
rek geri, bııJuda gönderildiler. Cenova üniversitesi profesörle- tılmıqır. ~ 

Diğer mebuslar, gene bu gibi rinden bir zat, son günlerde bir Cinayet araıtırmada 111 ,,a-
Sofya sefirini geri çağırdı ve 

bazı talimat verdi· Bulgar hari
ciye nezaretinin verdiği bir tebliğ 

bu talimatı alarak Sof yaya dönen ı 
Yuı;:oshıv sefirinin Bulgar harici-! 

tannelerJen bahsederek oldukça alet keıfetmiştir. Bununla, uçan metodlar ortaya konulma••~· 
t:.:;ıklı olanlarına işaret etmiıler, bir tayyaredeki ada.mm teneffüsü dürlükte yeni yeni daireler 

5 onra Heryo hükômct namına ce- ve kalbinin atıtı bile karadaki dok ğa sebeb olmaktadır. ıı-11' 
vah vererek: "Bazı müıkül vazi- tor tarafından dinlenebilmektedir. Dört milyon sterlinin . ti 

yellerin meydan almasına rağmen Hatta bu alet, teneffüsle darabanı parçası polis mevkilerine, pO~d 
mültecilerden bir kısmının da ger- yüzlerce kilometre öteye, grafik · lim müesseaelerine harca~ 

Hava anlaşması l H au pt nı an çekten •uçlu olduklarını, sahte- ıer halinde de kaydetmektedir. 
karlık yapanlar, memnu ıilah ta- Bittabi, ayni aleti gemiler de 

. . ( ~a§ ta.ralr. 1 i~•ide) 1111 ah k e nı e • ııyanlar bulunduğunu söylemi§ ve itletmek daha kolaydır. Böylelik-
vckıllerıne soylemıı kı, eger Al-ı maksadını §Öyle açığa vurmuıtur: le, radyo vaaıtasiyle uzaklardaki 
manya, kendisine yapılan teklifle- S İ n d e b İ r "- Mültecilere misafirperver . doktorlara tedavi olunmak pek 
ri kabulden kaçınırsa, İngiltere ve • lik göstermek birçok Fransız it • kolaylaıtığı için, ltalyan doktoru-
Fransa, kendi aralarında karıılı~- tak 11 d sizi bulunan Fransada çalıımala - nun ketfi pek mühim addedilmek-
lı hava yardımında bulunmak ü- rına müs.aade etmek demek değil. tedir. ' 
zere bir muahede yapacaklamııı. Evveli hAkim sonra djr .. ,, __.!.• _Y_e_n_l_n_e_ş_r-=--ıy_a.-:t~----

Dey~i .H:rald ~azetesi diplomat da dinleyiciler Bunun üzerine mebuslardan 
muhabırı dıyor ki: Blum: • Bir zaferin yası 

"Bunun dogwru olmadıgwını ba. glllmiye başladılar " 8 1 B k YAZAN: R. Gökalp 
- unu an ıyorum. azı en· Gene ediblerden n. Gökalp yukar-

na temin eltiler. Böyle bir teminat! Amerikan tayyareciıi Lindber- d. J h d k d'I · parası o mıyan ya u en ı e- ki isimde alakayı callb bir eser ya:z • 
verilmemiıtir. İngiliz hükUıneti - gin çocuğunu kaçırıb öldürmekle rine bakacak birisi bulunmıyan mıştır. Fiyatı 35 kuruştur. tnkilapçı 
nin böyle bir anla§ma yapmağa suçlu Alman marangozu Haupt- mülteciler 0 kadar azdı ki, umu· bir imanla yazılmış olan bu eseri her
niycti de yok .. Şimdi teklif olunan manın muhakemesi hali devam e- miyetle it sahasında bir tesirleri kese tavsiye ederiz. 
paktin esaslı bir rüknü de, Alman- diyor. dokunacaklarım zannetmem .•. ,, ___ A_t_ai;;;;;,;-,n--a-d_J_a_r_ı __ 
yadır. Almanya eğer bu pakte gir- Bu ıefer, bir tahidin mahkeme Fransanın ileri gelen muharrir- Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
mek istemezse, hal sureti büsbü- salonunda yapbğı bazı hafiflikler, !erinden Andre Morua ve franau- Yüksek iktisat meclisi üyesinden ve 

tün bozulmut demektir. Vaziyet suçluda da hiddet uyanmaıına ıe- va Moriyak da Fransada mülteci- eski Mersin Saylavı Bay Niyazi Ra • 
yeniden göze alınacaktır .. , beb olmuıı., dinleyiciler arasında 1 ı h" l 1 d mazan Yüreğiroğlu (Atalanmızın Ad 

:ı- er e ıne ynzı ar yazını9 ar ır. ları) isminde bastırdığı kitabını Ku -

Ç -k--1- J yüksek setlerle gülenler bu?unmuş T Si t l rumurnuza hediye etmiştir. Bir kita • 
U 0 atacı ar hakim sükutaçağırını!tır... r8ID\1 3Y ~ rke in D bm değeri 10 kuruştur. Soy adlan h~ 

(Baı taralı 1 inciclt!) Şahid, Filip Moiz isminde bir açlığı dava nüı. almamış olanlara bir kolaylık ol· 
birimiz bu mesele hakkında tele. taksi 9oförüdür. Doktor Kondon Ankara, 11 (Telefonla) -Dev- mak ve hem de Çocuk Esirgeme Ku • 
fonla bize ~u malumatı verdi: isimli adamın fidyei necatı verdi- ı Ş"' • k · 1 N rumuna bir yardımda bulunmuş ol-

s- et urası, tramvay ııre tıy e a- mak üzere (Atalarımızın Adlan) fs • 
- Çukulatacılardan 1°•tenen gwi mezarlıgwa o iece otomobille üç f 0 B k 1 ki t w t bl . ., ıa a an ı arına yap ıgı e ı- mlnd~ki kitabtan bir tane alınız. Sa-

vergi hakkında maliye m~•·teıı.arı haydud götürdügwünü söylemi9tir. gatta d b · 19 d . k ..... ı- uruımanın u ayın un a tış yeri: Çocuk Esırgeme urumu mer 
Faikle görüştüm. Bana tetkikatla Şahid Moiz, kendisinin sinema yapılacağını bildirmiıtir. kezindedir. 
meş~l~duğunubdkide bugün artistlerindenVilR~~~eçokben~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b d · Jıtanbul ballunın sabırsııhkla bekltdi~i büyük film ~ 
tetkikatını bitireceğini ve neticeyi zediğini ileri sürerek, ir e artıs· 
alakadarlara tebl'ğ edeceklerini tin küçük taklidini yapmıştır. A y S E L 
söyledi. Bunu ıahidden iddia vekili is-

Diğer taraftan edindiğim habe- temiıti. Maksadı, bu ıahidin, ne ( BATAKLI DAMIN KIZ() 
re göre bu itle alakadar daire ıe- derece itimad edilebilir bir sağlam 
kerle yapılan mamulattan muame lıkta olduğunu ve mesuliyet dere
le vergisi alınacağı kanantinde • ceaini göstermekti. Fakat, bu su· 
dir. retle muhakemenin gidi9i garib 

Jhsan Yavuz bir tekil almıf, önce hakim gülüm· 
semif, fakat ıonra yüksek bir gü

Ka d ı n ve erkek rültüyle gülüımeğe baılıyan se • 
terzisi 

Bütün ~ıklar htp 
orada giyin:rler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsin=z. 

yircileri ciddiyetle sükUta çağır · 
mııtır. 

Suçlu Hauptman kızmıt ve 
kendi kendine söylenmeğe ba§la· 
mııtır. 

Pek büyi!k fedakarlıklarla elde edilen bu emaalı!z filmi 
hall;ımızrn rahatla seyredebilmelerini teminen 

A 

Şebzadebaşında MiLLI ve HiLAL sinemalarında 
birden bugünden itibaren bış'ıyor 

Şir:n yurdumuzun tabii ve latif manzaralan araıında çevrilmİ§ 
ve Sehir tiyatrosu san'atkarlarının büyük bir 

kudretle yafattıkları 

T AMAMF.N TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 
MEMLEKET FiLMi 

Yapan: Yegiae rej'sörtimüı ERTUGRUL MUHSiN 
Oymyanlar: FERiHA, CAHIDE, NAFIA - NACiYE, BEHZAD, 

Moizden batka tahidler de, hay., 
dudlardan biri zannedilen ve tim·j 
di ölmüı bulunan Y zidor Fit' e 
benzi yen bir adamı mezarlıkta gör'._ •• 

GALiP - HAZIM, MAHMUT, SAIT, TALAT 

Malineler: 2. 1/2 · 4 1/l - 6 112 ıuvare 8 1/2 -~ 

Malarya 
ölenlerin adedi 

14000 l buldU d•' 
Son aylar içinde Seyla~ 'et" 

sında Malaryadan ölen b•~el' 
i111anm akı·beti İngiliz gaı İ 

rini artık tahrik eder bir bal 
mııtır. .J' 

Deyli Herald gazetesi ~,..-
kalesinde diyor ki: . j 

"Malarya, önüne geçilebiliJ' ~ 
hutalıktır. Alınacak ihtiyatl•r 
lidir. Tedaviıi malUın.. ııi 

uBununla beraber Seylaıı, jf 

kunc bir hutalığm pençeıiod~ • 
liyor ve §mdiye kadar bu lı(,q'ı 
Irktan ölenlerin ıayıtı 14· 
buldu. ~ 

"İngiliz Hindiıtanmda bet ,1 
binlerce hayat Malaryadaıı 

yor. l~' 
"Bu salgınlar, bu ölüıııle~r V 

giliz imparatorluğu için f~1• ~r 
lekedir. Bundan insanda dert" V' 
uta.ne hissi uyanması lazJD1dıt; .J1 

~ıfl" 
aalahiyet sahibleri hiç gee 
den bu lekeyi ıilib atmal~ 

Hollandad8 
Alman , 

komünistıerı 
yakalandı ı 

Holandanm Amsterdaıs' ~' ··rer /_,, 
rinden gelen bir habere go -".J 
ler Almanyasiyle dıtard~JI >" 
dele etmeğe karar venıı•f OJ!· 
komünistleri yakalanınıtl-" ~' ~ 

Komünistler, Amsterd-f et· 
evde konferans halindeydı e9 ~ 

Holanda polisi vaziyettv J 
berdar edilmiı ve derhal f"_j 
ma baılamııtır· J?:J 

Y aknlananlar ara1ınd• -6/ 
Rantağının eski bir 1'~, 
:;~usu olan Kreutzb~ lstan bul Yeni· 

postahane kar· 
şısında foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

düğünü söylemiılerse de iddiama
kamı bunların doğruluk derecele
rini derhal açığa vurabilmiıtir. Bütün dünya matbuatını, bütün dünyayı alakadar eden hadisenin kahı-amanları 

YENl ÇIKTI 

Cemiyetin Ası.Harı 
Fiatı 100 kuruı 

Te·.,i. yeri- VAKiT Matbaası 

tanıdrğı kimselerden ibaret olan 

. ÇOCUGUMU ÇALDILAR :V~ 
Başt~n nıhayete kadar heyecan ve merakla dolu büyük film. Filmi yapan tirkete 250 bin dol 

I
lı hır davaya sebeb olduğundan Avrupa'dan ve hatta Amer;ka'dan evvel pek yakında 

ipek SiNEMASINDA Gösterilecektir. dit 
~:;;~~~lİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iii=::;;;Jj Tadilat dolayısiyle bir kaç gündenberi kapalı bulunan iPEK sinemaıı tezyinatı b't.mek üzere 

Sinema iki güne kadar eıkisinden daha güzel ve daha Sık ola.rak tekrar acılacaktır. 

K UPı>" 
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1
··· .. ::.::::: ..... _ ..... ._. __ _.......,.._.__.. .................... --·----........... -·-·-------· .. ····--··--·--·--............ ---··....... --· .. r· Şikayetler, temenniler 

1.._ Şahin'in ıl Tavukları şişirerek 
satanlar Esir Kadın 

1 Y~;;;:,-;--ı o• • c u• • r---n~-:-·2i -n 
.. ··~~~~~:.~.n. Kafh ı L~~=-~~-~~~::.~~~:: .. U 

Bu günlerde ellerinde şişirilmiş 
ucuz tavuk, hindi, kaz satanlar çoğal
dı. Görünüşte iki üç kilo gelecek zan
nedilen bir taYuk eve götürünce evin 
bayanı: 

Aşk Ve His Roman~ 
................. :: nakleden: ( VI • no) 

''Annem beni bekliyor ha! .__. HABER'in tefrikası No. 11:1: _ _. 

S v d ? .. d. ' ag mı ır .... ıyı ır ya .... ,, 
- Bu ne kadar kütük. Yağsız ta· 

ı:uk alırken dikkat etmedin mi? 
Der. O zaman utanır, kızarır, al· 

dandığmızı anlarsınız. 

- Böyle büyük· felsefeler yü
rütmeği, mürebbiyesinden öğren -
mittir. O, bizim hepimizi birden 
muğlak ve mürekkeb bulur. 

-----~----~---~ 
n··- Buna inanıyorum ve ıana da 
"U\>en· baak 1Yorunı. Şahin reisten daha 
~ ~n _olacagın §Üpheıizdir .Fakat tü; \.ıgun planın baıarılmaıı güç· 
Ilı k Bunun için daha hazırhklı ol· 
ı· a. •hele başka bir zaman, mese· 
a Ya b d ı aşlangıcını seçmek lazım· 
:· Sen de Şahin reisi kurtarma • 

n •enin kadar isterim elbet! ... Bu-
1.ln • • 
!\· Çın de uğratmadım değil .. 

h •ille sorsan bunu bilir. Fakat da· 
:ı. d .. 

ı· uşunceli bir yürüyüf yapmak 
h~ını. lşte, daha ilk adımlarda ne 

"' e geldiniz? ... 

r> A.li reis üzülüyordu. Bayağı kır· 
1ii 1lldı l k · rlemen gemiden çıkmak, 

tı:~di Reınisine geçmek _v~ hatt~ (. 
le . a.htıya da dönmeksızın eksık
ı· rı A vlonya ve Parga gibi yakın 
lllla 1 

r k' n ardl\ tamamladıktan, biraz 
~e ı d.. . 
d uzen verdikten ıonra yenı· 
/rı Venedik yolunda ilerlemek İs· 
1Yordu. 

c··- Halbuki ben size ne kadar 
"Uvenıniıtim. Benden bunu esirge· 
"ece~· .. 

gınızı hiç· ummamııtım. 
t\ - Senden esirgemek mi? ... Bu
ll d ,.. a. nereden çıkardın?.. Sana 
oı .. 1· 
~d soy ıyen, düıüncelerini açan 
a anı eaki bir deniz kurdudur. 
i llnda.n hatka, Venedikte arıyaca-
dın bir sevgili baba varaa, Cezayir
e le • b 

it . nı ekliyen ve beni de yalnız 
lı nı a.raı:nak ve getirmek için yol-

Ya.n •evıililer var ... 

İdd.Bana. dedemden, ıeyh Ebusa
en bahsedeceksiniz!... 

d,-Ondan da ... Fakat ba,hca on-
n de"'"l' d h kı Se . gı .... Sana a a ya n ... 

d~·~. aradığın birisinden bahse · 
bek~·gırn !... O timdi Cezayirde 

1Yor .. 
Ali r . . .. l . ki l~ eısın goz erı mera a par· 

l§b, 

or~Ur~.d reisin kollarını tutınuf, 
dıı. n Roılerinin içine bakarak ıor· 

......... 1\: ltndir o? ... Yoksa babam? 
......... li 

ayır •.. 
..._ tard · ·7 

e!}ım mı .... 
..._O da d .... , ..._ F egı ..... 

ki~ l &kat kim olabilir .. · Baıka 
littıdo a.bilir? .... Ayrılığını yüre -
de .. !.duyduğum insan olarak bir 

. oır d otlu .. e ... Annem var. Fakat 
hir h lloıurnün önünde ve fırtınalı 
l~r. ilVa.da, azgın bir denize attı-

- Sevdiklerinin ayrılığı!... 
- Halbuki ben onu hiç bula -

mıyacağımı sanmııtım. 

Deniz büıbütün kararıyordu. 
Murad reisle Ali reisin arasında 

geçen sözler kulaktan kulağa f ı· 
sılde.narak bütün gemidekilere ya-
yılıyordu. 

Ali reisin leventleri büsbütün 
ıevinmişlerdi. Şimdi Cezayirde 
bol bol baht it alacaklar, gelecek 
bahar için o zamanın en güzel ge· 
misini yapacaklar, sonra da daha 
ziyade hazırlıklı olarak Venedik 
yollarında pupa yelken çalakürek 
ilerliyeceklerdi. O zaman karşı · 
larına çıkacak, yahud ufkun dört 
yanında görünecek olan düşman 
gemilerinin vay haline!... 

- Haydi çabuk gidelim! .•. 

- Gidelim .. · 
Leventler ve forsalar Murad 

reisin gemilerine geçtiler. 

Murad reisin gemisinden atılan 
iki gülle, yaralı geminin deniz di· 
b'ni boylamasına yetti 

Bizim Bayan biraz hastalandı· Dün 
akşam bir tavuk alayım dedim. Ta
vukçu ile aramda şöyle bir konuşma 
geçti: 

- Aman dikkat ediniz hasta için a· 
lacağım. Yağlı olsun, ufak olmasın. 

- Bizim dükkanda turfa yoktur. 
Ka.~ar ,·ereceğim. Hastalık arama.... 

Kafesten tavuğu çıkarıp elinde 
evirdi çevirdi, kanat altını üfledi ve 
sözüne devam ederek: 

- 70 kuruşa sana veriyorum. MUş· 
terim isin. 

Tavuğu 10 dakika içinde soydu. 
Göğsüne etle deri arasına ortası de· 
lik ufak bir kemik parçasıyle üfledi. 
Bu suretle 300 gramlık tavuk iki ki
loluk bir tanık halini aldı. 

- Oğlum ne yapıyorsun: 
- Kolaylık olsun diye şişiriyorum. 
Benim bildiğim derileri kolay yü. 

zülsün diye belediyenin emri üzerine 
mezbahada koyun1ar körükle şişiri

lir. Kümes hayvan1arını hileden baş
ka hiç bir işe yararnıyan böyle nefes
le şişirip satmak, halkı aldatmak, ze
hirlemek değil de nedir: 

Fener, ıllürscl Paşa 187 No: 
Asal ôren 

Ali reia, bir taraftan annesine ~,,r==R=_=A==0==Y==0==_J==:-:=:[= kavuşacağı için seviniyor, bir ta-
raftan da bütün güzel plan ve hül- ........:~==;;;::....==-='-====..;;;;;:=~ 

Yalarınm bu kırık Cenova teknesi- Bugün 
1'75 Khz. MOSKOVA, '71' m. 

le birlikte sulara gömülmesine Ü· ıı,us Seııtonlk kouer. 16 Sözler. n,so 
zülüyordu. Parti neşriyatı. 19,10 Kanıık konser, pr1a· 

lar. 21 \'crdinln opcrelarmdan parçalar. 
Fakat, çok geçmez, gen~ bu SU· 22 Alnuuıca neşri,)·aL 2S.03 ln&'l.J..i%oo. %'905 

lar, onun sağa ıola köpükler sa· Almanca neşrl)'llt. 

ı d .. ·· 828 Kh~. V ARŞOVA, tın m. -.çarak tima e oğru uçtugunu go-
18 Dııruı. 18,50 Konferana. 19,'5 Çoeaclı 

receklerdi. neerfyaU. 20 Hafif mucslkl. 2M:S Sözler, %1 

Üç gemi, gecenin ilk karanlı • Şarloh senfonfü konııer. 21.46 Sözler. 2Z 
Ne,•eU ne!)rlyat. 22,!0 Spor. 21 ReklAmJar. 

ğmda provalarını garbi cenubiye 28,16 Dans. 

çevirdiler, Cezayire doğru yol al- Kh:ı. PRAG, •10 m. 

mağa başladılar. 17. Piyanobirliğile tar kılar, sözler. 
• • • 18.55 Mu ~lklll Almanca ne,rlyat, haberler. 

Habibe o gün de sabahtanberi 
pencerenin başından ayrılmamış, 
ufukları gözlemİ§tİ. Eğer Aliyi ı. 
nebahtıda bulmuı olsaydı, şimdi
ye kadar Murad reiıin dönmesi 
lazımdı. Yoksa yolda bir belaya 
mı çattı? Aliyi lnebahtıda bulama 

20,05 P14k, 20.2.'S Kan!Jık mu~lkW neerfYta. 
20.M Sözler. 21 Fllbarmonlk takımın koQel'I. 
28.20 Pl~ 28,25 Haberler. 28,SO Caz mual • 
klsl ve hafif havalar. 

M5 Khz. D'UDAPEŞrE, 560. m. 
18 Plyııno birliğiyle prkılar. 18,50 Karı

şık suvıırc. 20,10 Çarlı Guııdrlo caz orkeetra
sı. 21,15 Söı.ler. 21,~ PlAk koııae.rt, 22,83 
Spor. 28 Salon ,.e caz. orl<eıtraaı, 24 ÇlnJ'tınO 
muslldsl. J,05 Son hnbe.rlcr. 

dı mı? Acaba ne oldu?.. ----------------
Böyle düşünüyor, için için eri· 

yordu. 
Akşam oldu, gece geç vakitlere 

kadar pencereden ayrılmadı. 
Babası: 

- Halbuki, siz, tahsen pek 
muğlak bir insan değilsiniz, Ka -
mile 1 Ukin, ben, hele ben, kendi
mi büsbütün basit buluyorum. 
Bazı zamanlar, kocaman bir ço • 
cuk olduğumu anlarım. Bazı huy
larım vnrdır ki hot sayılabilir. 
Sonra, diğer huylarım vardır, bun-
ları gidertmek için mücadele et-
mekliğimiz bile değmez! Oyun 
oyna<lrğım vakit, kendimi yükıel
mİJ buluyoum. 

Genç Jtadm: 
- Demclr ki, yül:$ele yüksele 

battınız? -dedi. 
- Hem evet, hem hayır... Bu, 

karıtık bir ittir. 
- Bu ak§&m pek zekice §eyler 

konuşuyonunuz. 

- Sade bu ak§&JD m,? .. Çocuk
luğumdan beri, her zaman, bana 
bir fikir, böyle, kurcalıya kurcalı
ya gelir. 

Hali. manzaraya bakıyorlardı. 
F eridin ıözleri, ıun'ilikten uzak 
olduğu için kadının hoıuna gidi -
yordu. Bunları, gene kadın, geliıi' 
güzel bir mmlb gibi dinliyordu. 

Kamile kut kümeılerini göster
di: 

- Bunlarm içinde het yüz kal· 
bin çarpbğmı biliyor muıunuz? 

- Vay Efendim ... Ne şairane 

aöyleyif··· ..diye, bilmukabele, 
gene onunla alay etti. 

- Alay ebneyin .•. Ben, kutla -
rmıı çok seviyorum ... Buna rağ

men, ne o kadar tairane, ne de o 
kadar maddiyetci bir insanım .•• 

- Bu kutlan buraya mes'ut bir 
muhit yaratmak için topladmız ... 
Herkes, zevki, saadeti baJka yer -
de arıyor. Ben, ancak kumarha • 
nede r.aadete eritiyorum. Güzel 
bir paı yapar da vurgunu vurur -
sam, aaadetime payan olmuyor. 
Paralan cebime dolduruyorum • 
Bir kanapenin üzerine uzanıyo

nmı. Bacaklarımı ıöyle, rahatca, 
uzatıyorum ..• Kadmlar, derhal et
rafımı alıyor. Ki.mile, ıiz, kumar
hanelerin haleti ruhiyesini bil -
mezainiz. Oynayıp oynayıp da ka
zandıktan tonra, oyunun arkasını 

- Yavrum, haydi uyu! ... Bura- bırakmıt olmaklığın insana ver~ 
da beklemekten ne fayda var? El- ceği saadeti taıavvur edemezıi· 
bet gelirler ... Murad reis, girdiği i- niz. O esnada, galib gelen için 

"1u:. Onu bulmayı ümid .. n., 

§İ başarmadan bırakmaz ve ona İ· her,ey kabildir. Fakat ıiz, hiç bir 
etmiyor nan ... Zaten bitkin bir haldesin, şey istemezsiniz. 

büsbütün fena olacaksın!.. Kamile: .... ......._ F 
......._ t akal., Ne ıöylüyoraunuz?. 

l'ıet\ b .. ,~~l ! ... Seni Cezayirde an -
'""'lı "o ' 'P <I r .... 

~hi "'~kat ... FakaL .• Naaıl olur? .• 
''" ··•ı bu"> B . . k ~•tı , .. l · · enı oraya çevırme oy e . 

-....... ~ llııt olmayasınız? 
Set\ de Urad reis yalan söylemez ... 
"~ ~ar Yeğit bir delikanlısın. iyi 
~Oftı.ı u •.. her hanai bir haberi dos· 
~~)'orulöyleı:nekte bir zarar gör -

.\ı· lll. 
ı r • 

'tıı eıa •• d . . bo 
1 ~ı. 1 ' nıura re191n ynuna \\ "' ·ou llıı1, .~ arını onun boynuna do 

h. l:\.ır •akal ·· ·· d d ~ır ını opuyor u. 
;\llhe;O.:uk gibiydi. Ne zaman. 

1
• tik d f ~ ' Aı e a çocuklatmıtb. 

'ı-.~i ht~~ern heni bekliyor ha!... 
"!. •Yor!..,, Sağ mı? .... iyidir 

'1..~lbet sal!. Yalnız bir taaaaıl .. . 
edir? .... 1 • 

Diyordu. - Bu işin vicdan azabı veren 
Bu, her gece böyleydi ve Habi- bir tarafı yok mudur? ·diye ıor -

be ancak sabaha karfı, babasının ---------------1 du. 
zoriyle pencerenin başından ayrı· - Hayır, kazanan kumarbaz, 

lıyor, hemen oracıktaki yatağına H A B E R kendinden memnundur. Masadan 
girbiliyordu. ayrılmak için iradesine ha.kim ol-

F akat yattığına ve uyuduğu - Akşam Postası mak kuvvetine mazhar olduğunu 
na ne kadar iyi etmiş ... l,te, ufuk - ı DAR E Ev t düşünür. Bu, biraz da sizin saa • 
ta iiç gemi göründü. Murad reisin ISTANBUL ANKARA CADDESi detinize benzemiyor mu, Kamile?. 
gemileri ... Limana girdiler, Ali ıı:ııı;rıU A~.-7-T,_A_N_B_U_L HAur:.ıs Gene kadın: 
reis, genç bir şahin gibi karaya at- Mı•ton Varn ıaxn ldareı Hrto - içeri girelim! -dedi. ·····························•·················· hyor, kota kota konağa geliyor, ABONE ŞARTLARI Erkek, bir teJmihde bulunarak, 
onu kucaklıyor. Ateşten vanan al· 1 8 u •.rnA ev ıaliibeıini üzmüttü. 
nını kuvvetli elleriyle bastırıyor rorktyeı 120 830 860 U50 l\rt- "- Ona bu fenalığı yapabile -
ve serinletiyor... tı:caeblı 150 "° MO 1110 cek miyim?,, diye dütündü. 

- Oh! ... Yavrum!... Ne kadar ıLAn TARiFESi Kamile, bu bahçen!n muhiti i. 
da büyümüısün !... Seni bulduğu · i rt<'.are• U&nllU'UUD •tın UM çinde öyle masun duruyordu ki ... 

• KeAnıl UAnlaı 10 ILUl'Qftuı. 

ma bilsen ne kadar seviniyorum... 5 ............................ - ........ _ Gece ve sükUt .. . 
Oh! ... Sarıl boynuma! Sevgili A. 5nhibi ve Ne$riyat Müdürü: Ferid, bir kibrit çaktı. Saatine 
liciğim ... Bir daha beni senden ay HASAN RASiM US baktı. Alay edermit gibi: 

b km • ., ııaı.ııoıtı f"'' cvAKnl .._t..._ D k · · E" d n ıra a, emı. ... - o uza yırmı var. ger o-
.C Devamı var ) kUA çeyrek kala olur da matma -. 

zel hala odasına çekilmezse, ıize 

vadediyorum, içeri girmemize iti· 
raz etmem... . Ah §U matmazel 
Jackıon ... 

- Öyle söylemeyin, azizim .•• 
Bu kadın, hayatında, yapacak bir 
iş bulmu§tur. 

- Ne, yani?... Kendini feda • 
karca vakfebniş olmak işi mi? ••• 
Lakin bir insan, o derece ıurat e
derek fedakarlığa kalkışına, ye -
rinde kalsın öyle fedakarlık ... Ye
mek yerken dediklerini dinledi· 
niz mi? 

- Hastaydı ... Dün nezle oldu ... 
Sonra, anhaminha, ihtiyardır. 

- Demek ki, ıizce, fedakirlıK 

etmek de, insanı meı'ut eden bir 
meziyettir, öyle mi? 

Kadm, hayretle baktı. Bu ıua • 
lin münaıebeti neydi? Ferid, o de 
rece ciddir.di ki, buna, Kimile 
güldü. 

- Niçin gülüyonunuz? 

- Her §eyde ıaadet aramanıza 
gülüyorum, neye güleceğim? Sa -
adet 14' yoktur, azizim... Sade, 
nete vardu. insan neıeli olmalı! 

Bu kafidir! .•• Hem de kolaydır. 
- T urguda bakılırsa, ıiz, nete

li de olamıyonunuz. Geceliyin, o
danızda yalnız kalınca, elinize ki
tab alıyormuşsunuz. Fakat, oku • 
muyor, dahyormuısunuz. 

- Ay, bunu Turgud mu söyle -
di 

- Evet... Bir gece, uykusu 
kaçmış .•• Atağı inerek ıizi aeyret
mif. 

- içeri girelim. Ütüyorum. 
- Biraz daha aabu ... İtte, mat-

mazel Jackıon kalkıyor. Gitmeğe 
hazırlanıyor. Şimdi, içeri gircbili-. 
rız. 

- Size bir ıigar ilaam ede -
yim mi? 

- Hayır, merai... Sigara iç~· 
yim... Artık, odanm içinde, tütün 
dumanile güzelliği bozulacak çi -
çek kokusu kalmadı. 

- Tuhaf şey, niçin çiçeklerim
le kuşlarıma parmağınızı doladı • 
nız, anhyamadım. · . 

- Divanm üzerine geceliyin u -
zanıp teessüre kapılmanız beni ü. 
züyor. 

- Beni sevindirmek ister misi. 
niz? ..• Bunun çaresi, ıizin eliniz -
dedir: Kumarl\ ihtiraaından vaz 
geçin. 

- Bundan niçin korkuyonu • 
nuz? 

- Bir gün hayatınız büyük bir 
fada ile çarpıta?k ... Bunu düıün 
mek beni çok kederlendiriyor. 

-Ya ... 

-Tabii değil mi? 
Divanın üslüne uzanarak, Fer~

de doğru sarkmııtı. Gene adam, 
koltuğa gömülmüt, oturuyordu. 
Baıbaşa kalmı§ olmak, Kamile • 
nin gar~bine gitmiyordu. Hem bu 
adama kar§ı itimat beal:yordu, 
hem de kalben temizdi. Çok, çok 
temizdi. Feride karşı kalbincle bir 
tefkat ve muhabbet tatıdığını du
yu} ordu. Zira, bu adam tercih et
tiği erkek tiplerinden biriydi. 
Düz taranmıt aaçlar altındaki bu 
ifadeleri kat'ileşmit yüz, en •rı. 
tam metrebiydi. Bu sade giyinif, 
bu sağlam fakat ağır olmaksızın 
kuvvetli ve azyıf vücut ... Bu yara• 
maz çocuk hali ... Gözlerdeki müb 
hem bu bakış ... 

,(Devamı var) . 



r HABER'in 
~ tl!!~ıeai Bir piyango facıası 

Dünkü J:ısnun lıülcisası: ı 
Bay Ak Sungur, kan.iyle gayet 

iyi ge~inen bir adamdır. Fakat, ı 
maa§ı az gelmektedir. Ah, talih 
yardım etse de ayda yüz lira kaza· 
nabüıe, o zaman ıaadetine payan 
olmıyacaktır. 

Bir ak§am köprüde, yanına, U· 

rarengiz bir adam yaklQ.§ıyor. 50 
bin liralık tayyare piyangonınan 

kendiıine çıkacağını ıöylüyor. 

Rüyada görmÜ§· Ve rüyada gör
düğü adam, ta kendiıiymif .•• Bay 
Ak Sungur evvela bu adamı savı
yor; lakat, aonra, pi§man olarak 
anyor ve buluyor. Bileti ıatın al. 
mak iıtiyor. 

Bay Ak Sungur paralan ada • 
mm avucuna ıaydı. Bileti itina ile 
katlayıb cüzdanına yerleştirdi. Bir 
sigara yaktı. Dudaklarında mana· 
lı bir tebessüm ve herkese yüksek
ten bakan bir gözle Karaköye doğ 
nı yollandı .. Ah, kolay mı .. Artık 
(50) bin liranın ıahibi, zengin bir 
adamdı. 

• • • 
Saat l>eıbuçuk: Alet yemek ma

ınsını hazırladı. Küçük önlüğünü 
çıkardıktan ıonra ıaçlanm düzelt
ti. Dudaklarının kırmızılığını ta· 
zeledi. Koc:aaını beklemeğe bat· 
ladı. 

Az sonra merdivenlerd~ ayak 
sesleri İ§İiildi. Kapı çalındı. Bay 
Ak Sungur göründü. Ateı kocuı
na sokularak: 

- Geç kaldın .. diye ıitem etmek 
istedi. 

Bay Ak Sungur parmağını du
<laldnrına götürerek ıuımaaını i

şaret etti. Ate§: 
-O da ne demek? 

- O 'u demek ki timdi kartın
da gördüğün adam .• Öyle alelade 
bir adam değildir! 

- Anlamadım? 
- Tabii anlamazsın.. Ben ki 

mim bakayım .• 
-Kocam •• 
- Evet, kocan .• Fakat nasıl bir 

koc.a biliyor muıun .. 

- Nasıl olacak .• Baıbayap bir 
koca. 

- İ§te bilemedin .• Tamam 50 
bin liralık bir koca.. Anlamadın 

mı? 

- Eyvah ... Çıldımııf .• 

- Hayır .• Çırdırmadnn.. Ne ıöy 
lediğimi biliyorum. Artık t~reddü· 
de mahal yok. Şimdi ,u gördüğün 
adam, yani ben, (Açık Krediler 
Bankası) muhasibi Bay Ak Sun • 
gur tamam 50 bin liralık bir adam· 
dır. 

- Allah aşkına ıöyle! Merak· 
tan çatlıyacağıml 

- Acale etme .. Bilirsin ki ben 
aceleyi hiç sevmem .• Hele bir O · 

turayım •• 

Bay Ak Sungur oturdu. O gün 
olan biletini karısına anlattı .• Sö • 
zünü bitirdikten sonra: 

- Nasıl.. Sözlerimde haksız 
mı imitim .. diye ıordu. Ateı: 

- S~vinmen bu muydu? 

- Elbette, ne zannettin küçük 
bayan .. 50 bin lira az para mı? 

- Ayol deli miıin... ÇaYI gör 
meden paçayı ııvama .. Dur baka· 
hm, hele piyango çıksın, ondan 
ıonra ıöy le ! 

- Artık bunun çayı p!lçaıı kal-
madı .. Seni temin ederim ki büyük 
ikramiye bu bilete çılcacaktır. 

( Devamı var ) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:·! 
500 kilo çuval dikmek için ip tartname ve numunesi veçhile pa

zarlıkla satın alınacağından vermek istiyenlerine 18 - 2 - 935 
p::ı::artesi günü saat 14 de % 7,5 teminat paralariyle birlikte Cibalide 
levazım ve mübayaat tubesine müracaatları. (627) 

öksürenrere 

C( AN Z U K 

Oksürük' Şurubu 
Göğüs nezleleriyle had ve müz

min kasabnt iltihaplarında;-Za. 

Muhterem 
müşterilerime 

18 inci tertib 4 üncü ketideye 
aid olmak üzere tertib ettiğim 00 

ki~ilik ortak ıirketin 60 hisse se
nedini ıatııa çıkarmı§bm. Bunlar

dan ancak 45 ini ıattığım zaman 
bu ıuretle piyango bileti ıatışının 

memnu olduğunu haber aldım. 

Bunun ~in mezkur tirketi bugün 

saat öğleden evvel 11 de f eshedi· 

yorum. 

Bir kısım müıterilerimden aldı· 

ğun 95 er kuruıu ancak iyi ay ıon

r a öd iye bileceğim. Çünkü: Haki
ki iflas vaziyetindeyim· Alacak· 

türre, Zatülcenp ve boğmaca ök- Iarımı topltyamadığımdan kasam· 
sürüklerinde çok faydalı bir ilaç- da muhafaza ettiğimi bildirdiğim 

tır. Göğüsleri zayıf o!nnlara ay- biletlerimi de bayiimden borcu
rıca tavsiye olunur. Birçok profe- >nu ödiyemcdiğim, bu ıeheb dola-

sörlerin takdirlerine mazhar ol

mu§tur. Kanzu!t ökşürük §urubu 

maruf eczanelerde bulunur. 

Satılık iki bina 
Galntada dört dükkiinh, on ikı 

odnlı ve ayda 90 lira iratlı iki bi 

na acele satılıktır. Rıhtımlarır 

tevsi ve terakki etmelc üzere ol 

duğuna göre fiat kelepirdiı. 

G.ılata, Topçular caddesi Ka 

raoslan ıok'1ğmda KRhv~i Salim 

efendiye müracaaL (3896) 

)ısiyle alamadım. Bu meşru va
-ziyt:t kar§Ilınrla gi§cmi d.e bugün

den itibaren kapadım. Muhterem 
müıterilerimin beni affetmelerini 
dilerim. 

Mısırçar§t, Balıkpazarı kapısı 

içinde (2) numarada tayyare pi

yango biletleri bayii Kazanç gi,e
ıi sahibi İbrahim Necdet. 

Diş tabibi BUnyamin 
Ni;antaı - Vali konağı cadde~i 

No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
re. (3884) 

11 ŞUDAT t~~ ---?· 

SERVETi 
ANNESi>~ 

B U·''''·UF. C 
!VDE·\\'·DO..,..~ ~ 

-----
latanbul 4 üncıii icra memurlu

ğundan: 

Tamamına ,.eminli ehlivukuf 
tarafından iki bin yedi yüz otuzaltı 
lira kıymet kesiıen Edirnekapmn· 
da Kariyei atik Ali paıa mahalle 
ıinin Y eıildirek sokağında eski I 
46 No: lu bahçe ve mahzeni havi I 
natamam kirgir hane d1liremizce 
açık arttırmaya çıkarılmış ol..ıp 

,artnamesi 28 - 2 - 935 günle- : 
meçinden itibaren divanhaneye a. ; 
&ılarak 12 - 3 - 935 günJemeçi- 1 

ne raslıyan ıah günü saat 14 den 1 

16 ya kadar açık arttırma suretiy.1 
le satılacaktır. Arttırmaya girmel< 
için yüzde 7,5 teminat akçesi alı -

nır. Birikmit vergi belediye ru -1 
sumları ve vakıf icaresi mÜ§leriye 

• 

... : ... ·- ,, . . ~ .,,. .. - . - .. 1 

Adem! ilit.idaro. 
karşı 

Horrnobin 
Tabletleri 

Erkeklerde tenasüli zafiyeti tJB 
bel gevşekliğini tedavi eder 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
. ..--.. ~ .... " 

. . .... aıttır. ,,.... "'""'' . "'""•ıı 1 11ıııııııı11111ıııııın111ııınıı111111ıııııı11111ııınıı1111ıı•"'U1111ııııııı111ı•••• ıııtııııınııımı 
N 1 k 129 · aı ınııııııı:ıımıı 11ınıııı11111ıınııı1111ıııııııı1111ııııııııu1ııııııııı11111ıııııııu11ıııııı111111ııı ııııııuıumıııwı••"'"" 

2004 o: u anununun un· 
cu madcleıine tevfikan artırmada Reçeteler 
kesilen kıymetin yüzde 75 ini bu· • • 
ıup birinci derece mükenefiyet . Mustahzarlar . 

-miktarını da geçmek ıartiyle üs · 
tünde bırakma yapılır. Aksi hal · 
de en son arttıranın taahhüdü ye· t 
rinde kalmak üzere arttırma 15 
gün daha uzatılarak 27 -3- 935 

Parfümörı 

günlemeçine raslıyan çarşamba ı 
günü ayni saatte ikinci arttırın~ 

yapılacaktır. Bu arttırmada da 
satı§ bedeli birinci derece mükel i 
lefiyet miktarım geçmezse satı~ ~ 

talebi düşecektir. ,, 

İpotek ıahibi alacaklılarla di 1 
ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gavri menkul üze
rindeki haklarını hususivle faiz 

KARAKÖY. 
• 

ECZANESi 
ı:• 

Hüseyin · Hüsn~rJiJ 
lstanbul - Karalcöy caddesi rto. 5, Tel. 412~ı 

...... c ..... , ııııımınn:mı~nır.ın•Dl!ıııımııl1lll~lllll111~11~11:-·•··~''-'~ 
pn;ıııı ıu ,nı ııuıı1 mııı ııuııuuııııwııııuwııuıııuııwnıııııııı:nu::ıııııııınuulliıurııııııwıııwı:ııımuııııwııılRllllllllllP""-

ve masarife dair olan iddialarını Galata ithalaA.t gu·· mru··gu·· 
müsbet evraklariyle birlikte ve , 

20 ~ün içinde dairemize bildirme- çevirgenligv indef1~" 
leri lazımdrr. Aksi takdirde ha.t.la- v-~ 

n tapu sicill .. ri sabit olmadıkça Gahıa ithalat gümrü~·j çevirgenliği binasının iç kıs111ııı•0~ 
satış bedelinin pavla~mas:~ • na,;1 ile yağmur oluklarının tamiri olbaptaki kctifname ve _.rt ,..J' 
d<'ln ha.riç kalıTlar. Daha pen•~ hi1 aiu. ~- nkı:n ;ki yüz kırk ıekiz lira elli aeki2 kurut Ozerinde11 1 ,. 
gi edinmek İltİyf'nlcrin 3413868 me ıurctıyle yaptırılacağından isteklilerin % 7,5 pey akçeleri1 ;,fı 
dosya numaTasivle dalre""he mü - likte Şubatm 12 nci salı günü saat 14 de çevirgenlikte toplan• 
racaatlan ilin olunur· (7970) misyona müracaatları. (377). 
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Sabahları M A z o N lçiniı. Snğlıt;ınızııı nAzımıJır. HAZl \ISIZLIGI , r-.ıım: YA:\,\1ALAIH'.'! gidt ıİ ! 
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"-........ 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

DAD-A. 
KURU 
Bi~ 

Ç~ŞMl 
. ' . 

VAZI Y ETi N DE: Dl~ 

ONU r~JZL,t: 
QANllAYA V[QIN)Z 

~uçusi S'ARTLARfMIZI 
so&lUNU7 

• 

VENÜS RiMELi 
Kirpikleri besler, gözlere ıeli· 

har bir güzellik ve cazibe bahıe· 

der. Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Kibar ve. 'Jık famil· 
yaların yegane rağbet t-ltikl~ri , 

Venüs Rimelidir. Umumi depoau j 
Bahçekapı, Hamidiye Türbesinde j 
No. 2& (Evliya Zade) Nureddin 

Eren ecza, alat ve ıtrıyat deposu
dur. 

~aliye v ek-ile~inden: dtn~•llye3 Untüllukuk mahkemesln-

l Rlza tarafından Dlkllltaş Balmum 

\ - 2257 No. h maden1 ufaklık para kanununa tevfikan Devlet cu Su deposu yanında 1 numarada ~ 
ca.kta )c ] b h turan llüsnlye aleyhine ikame oh~nan 

İd· rına mahsuben otuz ıekiz kuruttan alınma ta o an e erme· boşanma davasından dolayı mtimal· 

Ilı ')•, IÜınüı fiyatının yükıelmeıi haaebile kırk bet kurup çıkarıl · leyhe yapılan tebligatın oturduğu ye
~," ;e l>u fiat iizerinden kabul edilmeai için Malıandıklarına tebligat rin belli olmadıfından iade edildiği 

lh lllıttır. anlaşılmakla hakkmda on günde te· 
2 C yap verilmek Uzere ilanen tebligat k· 

., ,,;:. uınhuriyet Merliez Bank aaı da beher on aram ıafi meıkuk rasrna karar verildiğinden tebliğ ma· 
1 ı:neakUk haliı aümütü 22 kurut so ıantimden ıatın alacaktır. kamına kaim olmak üıere keyfiyet 

'7 (557) iJAn olunur. (3932 
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Yanıyordu. Fakat elim bardağı tuta· 
llladı. 

Genç kız bardağı alarak hemen an· 
nesinin dudaklarına değdirdi: 

- lç anneciflm 1 
k l\:ontes baı dağı tutmak istedi. Fa
J'at ı>nrmaklt.rı uyuşmuştu. Bardak e· 

· •nden kaydı. Düştü, kırıldı. 

1 
- Neytm ,·ar, anlamıyorum... Ko· 

um sanki benim etil. Mefluç sanki .. 
neatri'i haykırdı... ' 

I' - Bakın eliniz bembeyaz olmuş. 
arrnakıımnız bükülüyor. Anne, an· 

ne rıeyin var, korkuyorum. 
h'- Kolumun arfttikçe uiuştuğunu 

8 

1 ~ ediyorum. Bir sofukluk, bir ölüm 
~ 0tukluiu diraeflme kadar çıktı. Ba· 
'1;

1
'
11 dönüyor, ah şimdi anladım. 

Yij ~on cümle Kontesin ağzından bü· 
, k l ·ır yei9 ve kederle çıkmıştı. Prim 
ı:~ ~nnf-sini Mnki ıörünmiyen bir 
,..., lıkeden korumak için koJlanna al
·•ıı tr: 

- Acaba ne yapmalı, ne y:ıpmaıı": 
Ya.- Hiç bir tCY kızım, hiç Lir şey. Ne 
c10r11~a nafilt:. Çünkü dam:trların1da 
tlle:.1 ''1 1.t"hir~ hiç hir şey fayda et· 

l>rinıver ürkUi • 
- 7~hir mi? • 

~ Eveıı Borjiyaların z:chiri. 
~crı enç kız annesine büyük bir endi
tın e b::.kı} ordu. Biran aklını oynattı 
lst· 

1 
lan netti. Kontes büyük bir ncı ,.e 

trap ile devam etti· 

dikkn K~ı·nunıda bil- ~:ılib \"ar. Onu 
...... tıe orad&n ~ıkar. 

Bıı mu nnne? 
":-- Evet.. Y ki t ' T b ısa,1 b be • a a, ır .. amam, u 

- Öleceğim diyorum. Bir sa•t son· 
ra ben' artık yokum. Sözümü kesme· 
den dini~! Sana eöyliyeceklerim çok 
ehemmiyetli. Ve çok müthiştir. 

Beatris diz çöktü. Annesinin belini 
kollan)' le çevreledi ve yüzünü dizled 
ne kapadı. Ya\·at yavaş ajlamağa baş 
ladr. Kontes söze başladı: 

- Beatris, st•Jt genç bir kı"8ın. Fa· 
kat yüı·eğin çok kuvvetli. ~ana heı 
şey söylenir. 'e sen her şeyi anlaya· 
bilirsin. 

- Neler söyliyeceksen söyle anne! 
Seni dinliyorum. 

- Bunları sana söylemek benim i
çin imkansızdı. Fakat ölüm bana ce· 
saret ,·eriyor. Seni bir daha göremi· 
yeceğirn, senden utanmayacağım ve 
mahçup olmıyacağım için scina bu söz 
leri söyliyebiliyorum. 

- Utanmaktan, kızarmaktan mı 
bahsediyorsun anne? Sen deli misin? 
Bizim ailede kimse utanılacak bir iş 
görmez. 

- peııtris! Ben suçlu bir kadınım. 
Dinle! Bir. adam gelmiş ve baban se· 
kiz gün gelmemek üzere gitmi§ti. De
li gibi bir haldeydim- O adam ... Beni 
götürdü. Muka,·emct edemedim. Ktn· 
dimi kaybettim. Ne olduiunu bilmi· 
yordum. 

- Bir hıçkırık Primverin ağzından 
kurtuldu. Fakat hiç bir şey söylemi· 
yordu. Kontes del·am etti: 

.. ' . .. = • i 

~ 

mukabilinde • • 
ıyı V erdiginiz para 

ışık isterseniz satıcılarınızdan 

Ampulleri 
................... __.._....~ 

Maliye Veka inden: 
Darp edilmekte olan Giimüş paralardan dört milyon liralık kısmı 

az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmi§ olacağından es

ki gümü' paraların 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren herhangi bir kty· 

metle mübadele vasıtası olarak kullamlmıyacağı hilafına hareket e

denler hakkında kanuni takibat y apılacağı 2257 No. lu kanunun 

sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (558) 
., 

Liıkres /Jorjiya 

Jtomıı... V11can. ı•ıır Plnturlcchlo 
b•r rt nını ~efil. Değiştirilmiş. Ze
'i~ d~ hu dik~'t diken yerdedir. µeat-

...... kııt et e' ine değmesin yavrum. 
:t-tha A~ .~u mıimkün değil, fena bir 

l:on:voNı.nuı anne! 

- Bu adam şimdi Rom.ada! Sara· 
ymda-· Kendisiyle bir kaç defa daha 
görüştüm. Fakat bunları sana neden 
anlatıyorum biJiyor musun kızım? Ne 
fena, fak at bilmen lazım. Anne olmuş 
tum. Bu münasebetten bir küçük kı· 
zım oldu. 

Bu sözü söyledikten sonra Kontes 
kızına baktı. Fakat Primver yüzünü 
kaldırmıyordu. 

unutur gibi olmuştum .. Kendi kendini 
hatırlattı. Buna da bereket!. 

diği altın salip Pnı>n:rn göstcrilirl•en 
ç.ağıı"ttıirı Seznt Horji}a idi. 

hlt hr,tt~alesef hu rüya değil, dehset.li 
tll?ld~ ~.1.kattir. Dinle beni kızım. Ben 

ı Oıtce.ı:.· 
-..... ll>llU. 

Hayır? Ah! Hayır! .. 

- Fakat ben suçlu bir kan oldu· 
ğum gibi ayni zamanda günahklr bir 
anne de oldum. Masum çocuğu beni 
terkeden adamın tavsiyesi ti.zerine Ro· 

lhtiyar ahlaksızın dudaklarında 

manalı bir tebessüm gö.-UndU. Ufak 
bir kapıyı itti. Bitişikteki odaya geçtt. 
Bumda, alata karanlıkta bir adam o
turuyordu. 

Bu adam. 1\ontes Alumanm gönder 

- İşittin mi? 
Papaz sordu : 
- Jşiüin mi? 
- Hep~ini ! l\fontef ortc luılc~i ı:ihl 

bir yeri Alin ha güvenip yıl· ıp rakcc~· 

Forma: i 
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Polis Hafiyes~ ( X: 9 ) ......... " ....... _ .................. .-•••••••••••••••••••.••••• w 
: Pavnı achnda bir zengin tehllkt•den kur , 
• için polis hafiyesi s. : D u ~ğırıyor ı; : U g~ 

Al'al)tırmaaı esnasında Pavn ~bul blr kU ,,Jl1 
vuruluyor. •·akat ölmüyor. Oelf'n poliıılerle bt. ~ 
ku~unun nereden geldiğini arıyorlar. Kütüyııaı' .ıı 
ıllphclentynrlar. Buldukları bir df'llkten lkiDcl 

ll nın nı ııııııı ııı ııııınmıııın · ıı 111111ııl11Ult1t111111ıılflllllllll111HııNll'"*'""''ııamı111ıı11111ııın•ıııı11ıuııııııtııııı111111 

Türk matbuatında bir yenilik olarak ıayıiacak bu roman birınci 
defa "HABER,. de çı ıyor. Bu romanı bir sinema seyreder gibı ıakib 

eaecek, heyecandan heyecana dii1ecek11iniz. ku~uıı atılıyor. __...-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ğım. 1 ::>cıar dikkatle babasına bakıyordu. 

- Yakacaksın ama, eğer Beatris, o Papa sözüne dc,·am etti: 
cengaver kızın.. - Evvelft şunu söylemem lazım. Bu 

Sezarın rengi attı: Salih Konte-inki bile olmasa ona çok 
- Primver! benzer. Pek az farklıdır. Bak Sezar •• 
- Senin için ne düşündüğünü öğ · Kontesinkinde Mesihin başında hale 

rendik- tarzında dikenler yoktur. Fakat bun-
- Düşüncesini değiştiririm! da var. Hele dikenlerden biri çok siv-
- Bilmem t Yalnız şunu biliyorum. ridir. Dikkatli bulun Sezar .. Bir l eri· 

Buraya kadar gelen Kontes Almanın ne batabilir. 
meyus dönmesile kendisini de bize - G"ordüm. Siz ~libi verin bana .. 
düşman ettin. Ortaya bir rakib daha Sezar Borjiya, babasından salibi a-
çıktı. Halbuki ben, senin Prim\'erle fır almaz dışarıya fırladı. 
cvlenebilmer. için kontesten yardım "' "' "' 
göreceğimi umuyordum. Kontes Alma. acele acele kendisini 
Şimdi kontesin bizim için bir dost Floransa kapısı civarındaki meşe ko

olmnsından ge~tik, bilakis Primver Ü· rusunun yanında bekliyen arabaya 
zerinde tesir yaparak, onu yalnız sev· varmış ve hemen yola çıkmıştı. 
memekle bırakmıyacak, üstelik, düş • Araba daha beş yüz adım kadar 
manlığını bir kat daha körUkliyecek · bir mesafe gitmemişti ki arkadan ge
tir. len doJu dizgin atlı yetişti. Arabacıya 

- Şüphesiz~ Kontes Monteforte'ye durmasını işaret etti. Araba durdu. 
Yarınca böyle olacağı muhakkak.. Atlı arabanın kapısına eğilerek va-

Fakat ihtimal ki anası kızını Mon· kur bir sel:tm verdi. 
tetorte de bulamıyacak.. Ru sıracJa kontes başını kaldırmış 

- Ne demek istiyorsun? Vl' at üstündeki adamı tanımıştı. Ben· 
-Beatrisi Roma civarında görmüş- zi soldu. Ve: 

ler. - Sezar Borjiya, dedi. 
Papa çok tela~ gösterdi. Bağıra- -E.,.et Madam ~eza, _..,rjiya .• Ger-

rak: çi ailelerimiz birbirine düşman .. Bu -
- Roma civarında mı görmüşler? mınla beraber unuttuğunuz kıymetli 

- E\•et. bir şeyi arkanızdan bir uşakla yetiş -
- Ah şu tsforça sülalesi.. Sezarl tirmek istiyen pederimden, size hür-

r lsror~alar bizim pek müthiş raki· metlerimi arzedebilmek için bu \'azi· 
1 tiz, pek müthiş düşmanımızdır. Oğ· feyi istedim. 
1 :t ? .. Bu kızla aranın birbirine ka· - Muhterem pederin izin sarayında 
T mamaları, birbirlerini görmemele· bir şey mi unutmuşum? 
ı in dua cdece~m. Zira bunlar bir· -Evet Kontes~ Şu salibi nnutmuş-
ı. ~rini görürlerse işimiz fena! snnuz ... Pederim, bunun ka.) bolmasın· 

- Dunu bana bırakın? Allah bü· dan UzUleceğinizi söyledi. Buna ma-
yüktür! hal ,·ermemek l~in hemen koşup gel. 

Sezar hemen fırlamak istiyordu. dim, Madam! ... 
Papa bir işaretle alakoydu: Kontes Alma kederli bir tavırla te-

- İyi ki hatırladım Sezar ! Kontes hessüm etti. Yüzü kı7~'\rarnk: 
Alma burada kıymetli bir şey unuttu. - Teşe!<kür ederim. dedi. 
RPrı-ıen arkasından ko~ ve yetiştir. Sezar Borjiyanın uzattığı salibi al• 
Kendisine ver. Eğer yanılmıyorsam mak için elini uzattı ve o anda: 

h Salih Kontes için ~k kıymetlidir,· - Of!-

TUHAF \EV •• 
S\P~i'IAN tf.VAP 
VlRO'\~\(OR~ 

. l}AK'INIZ TETİGE BiR SİCiM 
BAGLI. KÜTUPANEOEKİ K,APJ'· 
(;A Do KUNUI_ NCA TABANCA 

OlRHAL kENOİ KE"tJOİ- .--:::_.,..,, ..• 
NE ATE..f ALACAK. 
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Diye hafifce ha.)kırdı. Çünku siv · 
ri diken Kontesin avucunu azıcık sıyır 
mı1tı. Fakat bunu görebilmek için 
çok dikkat etmek lazımdı. 

Sezar: 
- Ne beceriksiz adamım! Acıdı mı 

Madam? .. 
Diye özür diledi. Kontes: 
- Bir şey değil! diye mukabele et· 

ti. 
- O halde Madam. Bana mUsaade 

ediniz! Vazifem bitti. Şunu da arzet· 
mek isterim .. Politika ve harb neyi 
icab ettirirse ettirsin 8izin ve haneda· 
nınız hakkında daima iyi hisler bes 
liyeceğim I .. 

Sezar Borjiya bunları söyledikten 
sonra atının başını çevirdi; Romaya 
doğru açılarak gözden kayboldu. Şe. 
bire girmeden durdu. arkasına baktı. 
Gzakı'.an hareket etmiş bulunan ara · 
bayı biran seyretti. Sonra, kendi 
kendine: 

- Bu araba Monteforteye üç gün
de varacak. Fakat oraya Kontesi de · 
ğil ölüsünü götürecek. 

• 4 • 

Kontes Almanın arabasını Monte
forteye gitmiyordu. Araba "Forş" o
teJi denilen meyhane kılıklı hanın Ö· 

nünde durdu. Kontesin arabası ahıra 
~ekildi. Kendiıd bir odaya girdi. Bu -
radan akşama kadar çıkmadı. Ortalık 
kararmağa yüz tutunca bir ata ath 
yarak yalnızca yoluna devam etti. A7. 
sonra Floransa cadde.sini bıraktı. Si· 
havet kayalar ara~ında boğaza henzi· 
yen dar bir yere vardı. Bu boğazın 

arkasındaki köşke yakla~ınca mersin 
,.e S'lk•:t. ağaçlnrile örtülü kayaların 

araqmdan birdenbire beyaz bir gölge 
(ıkarnk Kontesin takih ettiği yolun 
orta'lmda dikildi. 

Konteq •H•,·incli bir ~t'..<;le: 

- Heatriql ... 
Diye hafif ce bağırdı. Kız koşub an

nesini kucakladı: 
- Gözüm yolda kaldı, merak ettim. 

Un kadar neden geciktin? 
Uiye sordu. 
lki kadın acele köşke girdiler, tep~ 

d~n tırnağa kadar silahlı iki hizmetci 
kapıları kapadılar. 

Zemin katında bir odaya girdiler. 
tleatrıs: 

- Ne haberler anne, dedi. Görece· 
ğini umduğun adamları bulabildin 
nıi'Z 

- Romada yoklarmışl 
- C..'ok sevindim. Bizimle Borjiya " 

lar arasında bir dostluk bir sulh do
ğura.bilecek bir te~~bbüste bulunaca " 
ğmı~1 dün hana söylediğin zaman a " 
deta üzülmüştüm. Hunlar, bu cana· 
varlar Romada sağ kaldıkça sulha ka 
t uşmak imkansızdı, anne ı. 

- Emin ol ki Beatris, bu gidişle 
harbin önü ahnamıyacak. 

- Cesaret anne, cesaret. llen sonu· 
na kadar mücadele etmeğe azmettint• 
Siz ümidinizi kesmeyiniz, \"C ce,·ap 'e
riniz: Bu köşkte bulunduğumuzu bil· 
mediklerinden emin misiniz? Yani ar
kanızdan takip etmediler değil mi'! 

- Hayır, eminim çocuğum. Senffl 
yaptığın planla hareket ettim. Araba 
l<'urş hanında kaldı. 

- Pek iyi yapmı!i-'!lınız. Zaten bul'S" 
daki ikametimiz de artık bitmek üze
redir. Yarın gece Romada son içtintS. 
yapılacak, Yarından itibaren burası· 
nı terkedip Monteforte'ye gideceğiz. 

- Senin kahraman bir kalbin ,.at 
Beatrist 

- Böyle olması lazım. Çünkü gö
rüyorum ki bir çok erkekler kadı!\ 
kalbi taşıyorlar. 

Kontes titredi: 
- Galtha babanı kastetmek istiyol"' 

sun. 

- Evet, hahamı kastetmek istiY~ 
rum. Buraya kadar gelmeğe ce....ı.are 
edemi.) en babamı. Lflkin neyiniz ,-ar 
anne? Niçin sarardınız? 

1
_ 

- Bir şeyim yok. Su bard~ğı~,!.. 
mak istedim.. •• Susuzluktan DOK_-


