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Japonya 90 harp Piyangod 
gemisi yapıyor ~0~~~e~s~~!~ 

Bunlardan 28 tanesi büyük dun gece otomobıııe gtşeye geıdı 
harp zırhhsı olacak Tam 50,000 lira ald 

Tokyo, 29 (30 tarihli Novosti 
gazetesinde okunmuıtur) - JQ
pon harbiye_ ·nazırı bugün mecli&-

te yeni bahriye programını okıJ

r.ıuıtur. 

Bu programa göre Japonya ye. 
niden 90 tane harp gemisi yapa
caktıt. Bun]arın tonilato mecmu1:ı.
rı 221.000 ton olacaktır. 

Bu gemilerden 28 i gayet büyük 
olacaktır. 

~ 
-.C Bugünkü· vaziyeti bile pek 

haımetli olan Japon donan. 
mcuından birkaç gemi --- ---~---------:--~--------------~--~~------"".~----------------

~ !l _!_~ininin _ s~n- n_!.1tJ<~nda!l_9ıka!ı -'!'~'la; Dün geceki ke§ide elen bir en•tantane ... 

Harp Italyaya hayli 
tuzluya oturuyor 

Fakat sonuna kadar uzatılacak! 

YtUJnanDoDar 
ln~i teıre ile ittif d 

ha.zıı rlan1J1~ 
Atin:lda çıkan Hellinikon Mel

lon gazeteainin yazdığına göre 
lngiltere ile Yunanistan arasında 
bir askeri ittifak hazırlaımııtbr. 
Resmi çevenl~rin bu iddiaları mü
teaddit defalar tekzib etmelerine 

rağmen böyle bir ittifakın mevcut 
olduğu arbk fÜphesizdir. 

Bu meıele kral Londradan ha· 
reket etmeden evvel konuşulmu§ 
ve bir proje hazırlanmı§h. Şimdi 

(Devam 2 incide) 
--~~--~--..---~~--~~~~----~-·~~----

Fransız meclisinde 
ey pusulalarında 

Yanlışlık yapılmış 
Laval bugün bu sayede iktidar i 
mevkiinde oturup duruyormuş ' 

Paria 31 - Sol cenah gazete· reyle akalliyette ka!mış olduğunu 
teri, geçen pazartesi günü saylav- ileri sürmektedirler. 
lar me!:lisinde kat'i rey tasnif olu· Yeni sayla\' seçiminin mart 

sonunda veya nisan başında ya -
nurken pu~ulalar üzerinde Yapı - pılacağı söyleniyor. Bakanlar ku· 
lan müteaddit hatalardan dolayı h · k t•• olarak rulu, seçim tari inı a ı 
infial g"ôıtermelcte, hakikatte o 14 ikinci kanunda teıbit edecek • 

(Y a..TUıı 4 üncüde) 
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Liralık 

büyük 
müsabakamız 
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:···········-····· ............................. : 
aün hük-~metin 288 reye karşı 284 tir. ---------- : fTanıdınızsa ~\,1 buraya yazınız! 

Kuleli talebesinden 55 arkadaşa v 
Maltepe atış mektebine de büyük 

ikramiye vurdu 

Ayni biletin üç parçası Niksar, 
Demirci ve Kahtadadır 

(]' a=ısı 2 incide) 

Sıraya konulmuş 

Kazanan numaralar 
6 ncı sayfada 

IKtYJırtoa klYIZlYI uıı un ah bapDoğı ı 
1936 nın ilk sürprizi: "itti/ya - Habe§ haı bi nihayet ıu!hlc it 

panmak üzeredir, iki muh~rip de" let arasında mütare!~e ilan ec!ilr:1 • 

ltalyan baıkumandanı Habq imparatorunu :ziyaret eduek yılbaff r 

ce•ini onunla birlikte kutlulaml<ıı tır !,, 

--
1
: :: .................. . 'avadır. : • ............. 1 H. A B E R 1 i ......... -........... _ ... ! ------........... -... --
!. __ .... - ...... -....... -- Beyo"-lunda du·· n ,.................... ~ 

Fakat ne ya:zık ki.bu haber Vt! ona clair olan yukarıki re•im, .. 
dece bir lotoğral hile•inden ibaret tir, harp hala devam ediyor. 

1936 yılının bunu hakikat snhcuına ge,irmesini ve bu iJ'ın ı 
tün dünya milletleri için bir •ulh yılı olmasını temenni edelim! 

Bugün 3 yeni Roman <Tafsilat 2 i0 ci sarfada) geceki iki hadise 
ve ·yor Karik~tür 11:1a Da n:=s !S'\ ~ !S'\ 

1 - Kocamla ervı ı·ı de""ı·ıım 1 Bugün çıktı, çok ~enildi. \e her- ,...., u g..ı QI ~ lfiJ1 
~ kes tarafından kapışır Bu emsal· 

2 - 25 kocah kadını siz mizah ıa~etesinin \~~~yısını 111ı. Kansının yüzünü ustura ile kesti 
3 - Meri he seyahat 1 nız \'~ kohleksıyo,~una bllayınız. tıer· Birahanede içki ısmarlayanın 

' 

de ktitUp anen zın en n . . ·:tnh başına gelenler • f 1 d k unuz . . k' I d kf :eh \e Cc iÇ say a arımız a o uy . eserını tes 1 e ece ır. (}'azısı 2 ncide) 



,. ~ ~'.l[i''· . ' , 
Dün ~ece"'i:7.at ikiyi on beŞ gece 

Bey~jl'-'ld ... ı J_-.t:klil caddeıinde 
gezen hafü: ·cr;:Smda 35 ya§larin· 
da•Keririı' aumda bir :zat yanında-

HABER - '.Alişam postası 

Dün gecenin tal ·ıi er· 
14110 numaralı biletin sahibi A\1 ukat Feyzi diln gece 

otomobille gişeye geldi 

Tam 50,000 lira aldı! 
Kuleli t:alebesinden 55 arkadaşa ve Maltepe atış 

, mektebine de büyük ikramiye vurdu 

Aynı biletin üç parçası Niksar, Demirci ve Kahtadadır 

2.000 
lirahk büyük 
müsabakamız 

Karplığında (2,000) lirahk kıymet
li ve muhtelif hediyeler vereceğimiz bü• 
yük müsabakamız bu nüshamızda batlı• 
yor. 

ki 22 - 25 yatlarındaki zevcesinin Y ılbaıı piyangosu dün gece n.-
yüzti'n lf· ustura ı.ı ile )~esmiştir. Bunu at sekizde T epebaımda Asri aint: 
ni~n y;~t\ğ~ '.bellj &)eğilair. Kadm · ma binasında çekildi. Birçok me
Ha·s~k.i,.~ ha$tanesine kaldırılmıJ, raklılar erkenden sinemaya gele
kec:ası Kerim hakkında aa takiba- rek yerlerini almışlardır. lçer~~ i 
ta baılanmıtfır. dolduktan sonra kapılar kapau-

Evinde eğlenmekte olan Avu
kat, biletine büyük ikramiyenin 
çıktığını öğrenince hemen bir oto
mobile binerek Eminönüne gel
miş, gişeden hissesine düşen elli 
bin lirayı almı!tır. 

Ne§redeecğimiz resimler, birinci say .. 
fada gördüğünüz &'İbi tarunınaıı çok 
kot; ol~:ak ve bu yüzden bütün oku-

lililer de zabitlerle efrattır. yuculn · ! gazetemizin 5 inci yıl he· 
İki yüz bin lira 8124 numarao diyelerindcn birer tane, kolayhkla ka

çıkmışhr. Bu numaralı biletin h znnabileccklerdir. 
Jililerinden biri Beyoğlunda İ!tik- Yapılacak §ey ıudur: 
lal caddesinde Şark sinemasınd" Her gün böyle bir reıimle onun al· 
Alekodur. Diğer talililer de güm- tında bir kupon netredeceiiz. Bu reıim· 

.• Buti1!"ai; .• ~·afkı'\ Saray sinenıası mış, bir9ok kimseler girememiştiı. 
kar;ısın'daki Bonöir bifahanesin- Bu yüzden tTamvay yolu kalabalı~ 
de de bir hidiae oln:ıu!tur. olmuı, taııma vaı1taları güçlül:le 

Avukattan resmi istenmişse rl~ 
rek~amı sevmediğini söyliyen avu
kat resim vermekten, hatta sarih 
adresini bile vermekten çekinmi9, 
gene bir otomobile binerek evine 
dönmüştür. 

l k leri altındaki kuponla beraber, 1ani ku· rükçü Y ordan i e ürkçü PuriçtiJ-. 
· ponu ve resmi bir arada keıini.J:. Koya• 

Bunlar bileti ortaklas. a almışbt- cağımız resimleri, gazete okuyan bir a-

Birahaneye müıteri olarak ge- geçmiıtir. 
len ve kenc:İiilnin koyuri tüccarı Çekilen numaraları dün ge.:e 
olduğunu söyliyen bir 'Zat T evf .ik çıkardığımız ikinci tabımızla okıı
adı'n~a· bir arkaaaşiyle birahane- yucularımıza bildirmiıtik. Dün 
ni~ uıt kttır.da o~u;arak bir !ite gece gazetemizi alamıyan okuyu
rakı ve bir kndeh ıarap içmişler· cularımız bugün bütün numaraları 

dır. iki yüz bin liraı kazanan bi damın tanımamasına imkan yoktur, ıiz 
letin birer parçası Eskişehir v.: 

1 
teıadüfen tanımasanız bile bir ark.datı· 

Çankırıda satılmı!Lır. nız muhakkak tanıyacaktır. Su resmin 
Beyoğlunda Afrika hanınd" kimin resmi olduğunu altındaki kupona 

oturan bir tüccarla Kadrköyündc yazınız. Tanımıyorsanız "tannnadım,, 

ortaklaıa alınan bir biletin yirmi diye kaydetmeyi ihmıtl etıneyini:ı;, 
Beşyüz bin lira kazanan biletiı• 

bir parçası da Beylerbeyinde mü· 
tekait Kamildedir. Yalnız Kami
lin bileti beş liralık olduğundan 

yirmide bir hesabiyle yirmi bl!i 
bin lira alacaktır. 

hissedarına daı yiizer bin lira çık Bu resimlerin yekiınu kırk bes ola· 

k cakbr. Kırk beı resmi taınandad;iınız 
dir. . ' "' 

sıraya konm&f bir halde iç sayh- mıttır. Yüz bin lira azanan bile. 
gün, bunlann hepsini munbwaJn tekilde 

lçlrl J*t&larını ödeyip ele çıka- mızda bulacaklardır. 

Yarım milyon lira, 14110 nu· 
maraya çıkmı!hr. Bu numaralı bi
letin üç parçası ıehrimizde, birer 
parçası Demirci, Niksar ve Kah~a 
kazalarmdadır. 

tin birer par~ası da Eskiıehir. l.z. bir deftere yapıthrarak ve defterin üze-
mir, Samsun, Çcıtalcadadır. rine adreılerinizi açıkça yazarak bize caldarr İtrada yanlarına iki ka

dınf&'l>~1 ıa~gılı ve yüzü bağlı bir 
zat. da gelmig ve gene içki masası
na otutmutlardır. Koyun tüccarı 
g~lenlere bira ısmarl l\mıf ve az 
sonr':r dtit..r)ya çıl}mak için ayağp. 

Büyük ikramiye kazanan bile. 
tin yirmide bir parçasının yar .m 
parçası Maltepe Atış mektebinde, 
diğer yarım parçası da Kuleli li
sesindedir. Kuleli lisesindeki ta- ı 
lililer onuncu sınıf üçüncü kısım 
talebeleridir. Elli be, kiıi olan bu 
gençler iki yüz otuzar lira alacak-

Sonları (3) '\'e (5) le biten bi- göndereceksiniz. l§te kıymetli eıyalan
letler elli,er 1ira amorti alacaklar- mızı kazanmak için yapacağınız külf-et 
d bundan ibarettir. ır. 

• Hcdiyelerimizden kazanmı.nız i~in 

lstanbula gelince, yılbaşı pi -
yangosunun en talili adamı Sir -
kecide Kazasker hanında a~uka• 
F eyzidir. Avukat Feyzinin on lira 

lık biletine yarım milyon lira vuı - ı 
~uştur. 

lardı~ ı 
Maltepe Atıı mektebindet:i ta.-

Dün isp.rtizma masasınm ver 
diği bir lnberden bahaetmİ!tik. 
Bu habem de teeyyüd ( ! ) etme
mesi, isp,rtizma ile istikbali keş
fin kabi olmadığını bir kere daha 
isbat elf!7. 

resimlerin hepıini tanımaya l~um yok· 
tur. 45 resim araıında 8 resim tanntıa.a• 
nız da müsabakamıza İftİrak cdebilirıİ• 
niz. 

Yarından itibaren bir hafta ınüddf'l• 
le, Ankara caddesinde V AKI1' kütüp• 
hanesinin camekanında okuyuctılanmr• 
za vereceğimiz hediyelerden küçük lıir 

kısmı te~hir edilecektir. 

----<' -·-
Kaçan brr adam 

Yunanistanla lngit ere 
bir ittifak hazırJamış ! 

... , ,.,. .... ... . ~ :)1 • • .., 

(Baş taralı 1 incide) Yunanistan 12 adadan Rod_os ve, \ Gazetenin bu iddialarının ne 
öu proje hükfunete verilmiş olu - Kos dahil olmak üzere altısını a- l dar doğru olduğunu bilmiyo • 
yor. Bu anlaşmay". göre İngiltere lacak diier altısı da Türkiyeye ve- ız, yalnız Yunanistan limanları
l>ir .çok Yunan sahillerini kullana- rilecektir. un İngiltere tarafından kullanıl
bilecek ve Pyloı lngilterenin Ak- Gazetenin bir iddi~sına göre !ması esasen Cenevre paktının 
denizde en ehemmiyettl deniz Avrupa siyasal çevenleri bu an - XVI ın:ı maddesinin ic:ıbettirdiği 
merkezlerinden b iri olacaktır. Ay laşmadan haberdar olmakla be · bir haldir. 
ni zamanda İngiltere Argostoli, raber hükumet bunun alenen bi Türkiye hakkındaki şayiaya 
Milas ve umumiyetle bütün Girit !inmesini istememektedir.Ayni zı gelince Ankaramn defaatla teyid 
limanları ile Mondros limanını manda Yunanistana sade, ar3 etmiş olduğu veçhile Türkiyenin 
kullanabilecektir. verilmiyerek ekonomik me nfae- h iç bir yerde gözü yoktur, Türk 

---oı---

Tu~la düştil 
Perşembe pazarı ham111allarrn

dan Zeynullah, Samatyad'l tair 
Ziya pa~a caddesinde tel fabrika· 
sından arabaya tel yüklerken ha• 
şına damdan bir tuğla '1ÜJJPÜf, 

yaralamı§tır. 

Bulgar 
kabinesinde 
değişiklik 
olacakmış 

m 

f-i em'· d'.B·v iz. 
kaçakçısı 

Hem C:e piyasaya 
sö,Q.oo. İira bo,.çıu 

.Büyül< b~r döviz kaçakçılığnı · 

dan dolay. hakkında takibat ya
pılan ttil1~ko vapur acentesi Tazio 

Buna mukabil İngiltere Yuna- ler de temin edilecektir. Atin a hükumeti anca k pakta ~atlık kal
nislana Kıbriı adasını verecektir. bir çok İngiliz maliyecilerinin~l- mak ve b,eynelmilel taahhütlerini 
İtalya ile harp vukuunc'!a veya Fa- ı mit olmaaı bunu peki.la teyiıe ·ı hakkile yerine getirmek için uğ . ' 
!İst rejiminin sukutu neticesinde' der. raşmaktadır. 

Y ortulardan sonra Bulgar ka• 
binesinde ufak bir deiiıiklik ola
cağı anla§ılmaktadır. 

Söylendiğine göre, İç işleri Ba· 
kanı ile Finans Bakanı hastalık • 
!arından dolayı istifa edecekler .. 
dir. Parop~loni'nin evr?,kı taroamlan.ı- Beşiktaş Atlnada .---Y-e_n_l_t_a_y __ y_a_r_e_~ . Çarşambadaki ÇOC'Uk 

rak. müddeiwmımiliğe verilmi!ltl. ikinci maçta mağlup vergisi bahçesi 
T:ahkikat net' c~4inde piyanda ay- Atina, 31 _ Beşikta.ı takımı Hava kuvvetlerine ;cdım Beiediyenin Fatih Çarşa.mba -
rrca 60 bin Hratık bir borç bıraka - b ·· p · k k · l k 1 sın da c~ki temizlik ahırlarının hı" . ugun anatına os ta ımıy e ar-, hakkında çıkarılan verg•ugün 
mk ka~au, bu adamın lstanbulda şılaştı. İlk maçın beraberHkle bit· bütün maliye dairelerir bildi- r inde yaptırmahta olduğu Çocuk 
o~lu ~.i~ı"n.a m. u. vazaalı bir acen· d h b ,, ı b h · 'lk b h k d .,_ l 

" 'l' ı • mesi bugünkü maça a a üyii...: I rilmiıtir. Bu vergiyi hees ver- a çesı I a ara a ar ırmna 
te kitr-:.tug~u :anla•ılmaktadır. h · · · S h k k ecl ı"lm" l kt B h · _. . . ,; . e emmıyet verm:§h. a a ço ~\ · mekle mükelleftir. Ka~un tat. ış o aca ır. a çenın par • 

- Tazio Pnnıpalonİ: İtalyan teh.a · ki ki 'l · J 
'Y labalıktı. biki hakkında göndern izah- ma ı arı cevrı mış, topra t tes· 

a;-m.da"ft olup $İmdi ltalyaya ka•·- l d d k' 1 v·y · J ' t F t "h k 
- 3' Oyun::n i k evre!İn e i ı t a-

1 
namede §unlar vardr ı esı yapı mış ır. a ı a y:na -

m" ~·orada. 'kendiijni temyize çi- l k 1 w b b ' . l 
·:r raf da birer sayı yaptı ar. 1 1 _ Bu vergi kaıJda yazı· ·am ıg ı u aı1çenın yapı masm-

karma k İçİn b:ız ı si'yasi sebepler- lk d b' · · ·ı k d~n ist ifade ederek Çar"amba c"'d inci e:vre, ırıncıye nazarnr. lı istihkakların sair r.gı er e- :.- ... 
den dolay ı knç~ığı,.nı ileri sürdüğu d h k h l" h l • 'kt .. dcsin i de gcniıtletmiıı. ve yol üze • a a ço araret ı ve eyecan ı o ı- silmeden evvelki a_rmı. ar u- ı :ı- :ı-
anl n.~:!m ıştır ~. , • 1 l'b" l "" 1 kt rı" ne tes d""f d d · ' - - du. ki taraf da ga ı ıyet go uou zerinden hegab ed,.:e ır. a u e en me reseyı ym: -

P olis bu hutusta da ayrıca ta- 1 t t 
a tmak için bütün gayretini sarfo 2 _ Toptan te~ emri gön- ımuş ır. 

kibı-.t ",..' :\PM" <tıa b<ı~lamı~tır. d" d d ki l Yeni Sultanselim caddesı' de '~ · ıyor u. derilmiş olan rt san ı arı 
-~·tf'Utı--!Ulltıhll!JUfMl!1fftt!fttDMllltlltlllntaf~ıamc:mn l b k b h . . it t f d 
-···········--... ~ •• :.:;-. • .: •..•• ::.; ................ : Panatinakos oyunun son arır.n şimdilik dördüncmadde hük- 1 u çocu a çesının a ara ın an 
~ t\ • • k i doğru galibiyet l{olünü yapma~zı münü tatbik etırerek vergiyi geçecektir. Bunun için Darüna -

mert a : ff k ld .. b k 2 11 • • • • t k faka mektebi yolunun köc:.esine te· %ecri ted6l rlere "' : muva a o uvemusa a a - 1 ıyta emri üzerıtn goserme :ı-
. rl ayet ed İ yor . Betiktaıın mağlubiyetiyle bitti. 1 suretile tevkif eceklerdir. sadüf eden mezarlık ta kaldırıl -

---o 1 3 _ Kanun ıekle ait olan mış, buradaki su terazisinin yeri 
Vaşington, J' (A.k. )"-=·=- Amf;;· Düşüp öldü 1 kısımları müvene ve buhran değiştirilmi!tir. 

rika' Reiaicu:frı.ıru' Ruzvelt V..! K 1 60 d A · uruçay 1 ya::ın ~ zız verg ileri kanıarınınkinin ay-
Dqbakuu HuHe görüşen Maı. hem§ehrilerinden birini zıyarete 

1 
'd' 

nı ır. 

Reynolds Amerikan paTlamen · giderken Aynalıçeşmede sokakta : Tatbikatt na göre muamc. 
tosunun ilk' toplantısında yeni düşüp ölmüştür. Azizin kalbi dur-l...._le yapılaca). 1 
bit bitaraflık-kanunu yapılın~· t r -muşu . 
amı ttkfif ·edeceğini bildirmit- Bir iddia Börek-ve dayak 

: tir.: Bu·kanuna·göre Reiaicumur Ayvanıarayda demirci soka - Tophane oturan börekçi 14 
j p~trôl, pamuk ve çelik üzeriue ğında oturan Musa, Sultana ismin- ya~ında Şf, Parmakkapıdan 

l• d~ amb"atgo k?ymll'k _ialihiyeti. de bir kadın tarafından evinden geçerken ni isminde birisi ta • 
ni·haiz oiacal<tır. · · üç parça eşyasının çalındığını id- rafından ğülmüştür. Yani ya -.............. ....-. .. _,;." ......... , w••""••••••••• dia etmistir. kalanmrı0 

Kumarcılar 
Aksarayda Ziyanın kahvesin

de İbrahim, Kemal, Mehmet, Hü
seyin, Kadri İsminde beş ki~i ku • 
ma r oynarken yakalanmışlardır. 

Bunlardan başka Lalelide Cum 
huriye t caddesinde 263 numaralı 
kahvede de Süleyma n, Kenan 
İ!minde iki kişi kumar oynarken 
yakalanmışlardır. 

Bu çekilmeler bütün Köse lva. 
nof kabinesinin düımcsine ıebep 
olamıyacaktır. 

iç işleri Bakanlığına. kralın ı:ı· 
bık y,verlerinden mütekait nıi • 
ralay Kirayanofun, Finans Bakan 
lığına da Bakanlık baıki.tihinin 
getirilecekleri söyleniyor. 

Dün geceki 
kavgalar 

Dün gece yama Mecidiye kö • 
yünde oturan Münevver isminde
ki lohusa bir kadınla. kom~usu 
kavga etm işlerdir. Bir haftalık 
lohusa olan Münevver bu kavga 
neticesinde kendisinden geçmiı, 
baygın bir halde Haseki hastaha· 
nesine kaldırılmıştır. 

"' :(. "' 
Ga.latada Tafirinin lokantaııBıo 

da garson 45 yaşında Mustafa ile 
döner kebapçı 35 yaıında Salih 
teımizlik yüzünden kavga etınis • 
!erdir. Salih büyük bir ıopayı Mus. 
tafamn başına vurarak ağır auret
te yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu 

Zükur hastahnnenine ka.ldırılroı~
tır. 
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Kadıköy 

HABER - Akıam 1K)1ta11 

Bu yll memleketimiz yanı bir damlryolu 
daha kazanıyor: 

Bi'rind intıbaım, reklam kuvve:: . 
tinin ehenımiyetidir. 

Geien k~ıidedc büyük ikrami- SU şirketi 
yeli biletle~ı satz:1ak bahtiyarlığım B I d I eye hakkını 
güsteren gı§elerı~ ör.? hıncahmç e e v!rmem•• 

Van şimendiferi · 
kalabalıktı. Rakıplerı, daha ucu- :. 
za ve: dikbri halde, halk, onları ŞI k• ti l Yapılan keşifler bitti, projelerin 

tetkikine başlandı tercih ediyord·.1. Gazetelerde koca r e D sa ID 
koc~ re!damlar verdiler, halkın alınmasına doğru 
clikka:ini calbe:tiler... bir ._dım daha atıldı Son yıftarda durmadan inkitaf 

eden ve yurdun dört yanına doğ· 
ru uzayan demir yollarımıza, bu 
yrl içinde, yeni ve büyük bir hat • 
tın daha ilavesine batlanacaktır. 
Hükıimet, demir yolunun Vana 
doiru uzatılması itine 936 yılı i · 
çinde batlamağa kat'i olarak ka· 
rar vennittir. &.ı hattm iatik1afmı 
yapan fen heyeti raporunu Bayın
dırlık Bakanlığma yermittir. 

fenin de hemen hemen biribirinin 
ayni olduiunu tesbit etmittir. He
yet bununla da blmıyarak, Ba • 
yı~ırlık Bakanlıimdan aldtiı e
mir üzerine, iatilqafmı V andan 
lran hududuna kadar uzat.mıtt.r. 
Bayındırlık Bakanhiı, Vana n . 
racak ve oradan huc!uda doitu 
ulqacak olan bu hattın her iki isti
kametinin ayn ayn tartlan ve va· 
ziyeti bulundujunu ıöz önüne a· 
larak bu cihetleri muhtelif Bakan
lıklann nazan dikkatine arzetme
ği ve mütalealannı almaiı müna
sip görmüttür. Bu mütalealar alm 
dıktan ao~ Van ve hudut hattı • 
nm iatikameti ve baflangıç nokta
ıı kat'i olarak anlqılacaktır. 

Bütün tüccarların kulağına bu, 
};\ip~ olmalıdır. 

Jinn, ticareıin ruhudur. 

=t- ~ • 

İkinci intibaım: Eğlence ihtikfl 
rıdu ! 

Dün gece, halkın ille eğlenmel< 
iht:yacında olduğunu kestiren çal 
gr ' t lokantalarda, bir kiıilik y.a
rnek (içkisiz olarak) bet liraya 

idt! 
Bir karı koca, baldızlar ve ka

yınbir.ıderlerde:ı mürekkep allı 
kişiliJ.;. bir aile, bir masa tutunc.ı 
30 lirayı bayılacak! Tabii !erefc 
de tritfeY içilmesi zaruri Gardroba 
lirayı verince, üstünü iade etme

den: 
- Merıi mösyö! - diyor ... 
Bu frengane nezaket karttsrn· 

da sesiniz çıkmıyor. 
Gitti elli papel... Eyvahlar ol

sun. .. 
Halbuki, ekser İstanbul aileleri· 

nin bı paradan çok eksik aylık 

bü:ç ·leri vardır. 

Bir tehirde eğlence iht:kirını 
~öıtermek için bundan daha ila 
bir misal olamaz! 

• uı a :an yok mı:dur? Gôren yok 
mcdur? 

(VJ •NO) 

ZOilQüidak· 
kömürleri 

""""'' 

e- -:ne!)i memleket
teı de de rağbet 

buluyor 
Zonguldak havzasındaki k6 • 

mür istihsal at:.mız günden güne 
artmaktadır. Çok iyi kalitede ve 
çok clayanıklı olan kömürlerimiz 
Suriye, Filistin, Yunanistan ve l
talyadnn maada ,·,mdi de Mısır 
tarafında11 istenmektedir· 
Mınr~laki firmalardan biri Tür

kof :se müracaat ederek timdi -
lik 500 ton köo ür istemitlir. Kö· 
mür ihtiyacını daima lngilteredcn 
temin eden Mısırın kömürlerimız· 
den melT'..ının kalarak bütün ıarfi· 
yatını bizden karşıhyacağı mu -
hakkaktır. 

HükGmet her gün biraz daha 
artan 1cömür rnüşterileriınizin iı . 
teklerine cevap vcrebHmeh için 
kfönür istihsalatımızın arttırıl . 

· ·n alakadarlara emirler 
ması ıç 

<; ernıiıtir. ----o-= 
NilUfe r Abid in 

• 
Daverle Cezmı 

Osküdar • Kadıköy ıu tirketi
nin iki aydanberi muamelibnı tel· 
kik eden müf ettitler tirketin aenc· 
lerdenberi belediyeye vermeğe 
mecbur olduiu hiaae,,Aermediğr
ni ve bunun 18 • ZO bin lirayı bu!· 
dutunu anbyarak vaz:yeti bir r-l.
por halinde alakadar makamlara 
bildinnitlerdir. 

Öğrendiğimize gbre Van hattı 
iç:n iki batlangıç noktası ~eabit 
edilmittir. Bunlarc'an birincııi E· 
lazizden batlayıp Palo, Çapakçur 
ve Muştan geçerek Vana ulatJDak· 
ta, diğeri Diyaı bekirden Vana git
mektedir. Fen hyeti bu iki meta· 

Şirketin Nafia Vekaletiyle ev
velce yapmıt olduiu bir mukave'e 
mucibince tirket belediyeye ıafi 
karından bi~iktannı verecektiJ 
Ancak ıirket, belediyeye safi kar 
yerlerini yalnı& ücreti maktua v e 

ıu sarfiyat bedeli olarak göster -
mit, bunu da o vakitki belediye 
ıirketler komiıeri tasd•k etmiıtiı-. 
Aradan ıeneler seçince beledi~e 
muhuebe memurlarından birisi 

• 
tirketin saydıiı yerlerden batka 
saat kiruı, tesiıat bedeli namla 
riyle de para aldıiını ileri atarak 
uzun münakqalara yol açmıf ve 
nihayet tirket bunları v.-ecefin= 
söyliyerek meaele kapanmııtır. 

Tiftik satışları 
Ayrı bir. yerde o!up olmaması 

münakaşa ediliyor 

Erteıi ıene it tekrar meydana 
çıkardmıt Ye tirket bu ıefer de 
parayı vermek istemeyince beledi· 
ye nafia 4ekaleline mürncaat ede 
rek hakkını aramııtır. Gelen mü 
fetti!ler tirketin bütün eıki evra
kına vanncıya kadat tetkik et 
mişler ve bu yolsuzluİu meydana 
çıkarmıılardır. • Müfettitler ayrı
ca buna sebebiyet vere~ .ki ko
miseri de mesul ıaymakta isel~r 
de bu huıuıla henüz bir karar ve 
rilememiıtir. 

Türkofie, ihraç maddelerimi • 
zin hariç piyasalara daha koiay çı. 
karılmaıını temin ederken yalnız 
Cenubi Afrikaya ve bize hu bir 
ihraç ıııataı olan tiftik ile ayrıca 
av deriıi için Anılo-Salaon mem
leketlerinde olduğu gibi birer hu
IUIİ aatıt yeri \fücude ıetiriline • 
ıinin muvafık ôlacaiı kanbtine 
v~ak bu hususta alakadar ma • 
bmlarm mütaleaıını aonDUflur. 

Bu iti tetkik eden lstanbul Ti· 
caret odası bizde tiftik ve av de
riıinin henüz ıtandardize edihnit 
olmadığını ve bizim hueuai p.rt • 
larmıızı göz önünde tutarak böy. 

le bir sabf yerine lüzum' ıarme • 
mittir. Gene~ hususta tetkikler 
yapan Tıcaret bonuı da borsa 
varken ofiıin ileri .W-düiii tekil
de bir yere lüzmn stinn .. iftir. 
Oda mecli.inin P.terdiii Imum 
üzerine oda idare heyeti tekrar 
bu iti tetkik etlilİf ve gene ayni 
neti4'e vanlmıı, vaziyet Türko
fise bildirilmiflir. 

Öirendiiimize pre Tibtrofit 
lnailiz memleketlerinde oldaia 
tekilde bayle husutl yerler ricade 
ıetirmeii çok faydab prdütün • 
den tetkikleril\İ clerinlettirmek • 
tedir. 

Şirketin satm alınm~ıı için kü 
rulan komisyon mesaisini bitire· 
rek bir rapor hazırlamı~•ır. Ra
por iki kıımıdan ibaret olup, bi
rinciıi tirketin ne surette satın a
lınabileceğine, diğeri de alındık 
tan ıonra kurulacak olan idare 
§ekline aittir. Rapor şarbayhlr! 

makamına verilmiıtir. Orada t~l
kikten ıonra nafia vekaletine gön
derilecektir. 

Şlrketll ı-yrlye kimin 
üstünde kalacak ? 

Veni usulde ambalaj 
nUmunelerl 

Hükumetin vapurculuk tirke
tini sabn almaia karar Yermesi 
üzerine bütün deniz nakliye 'YUI· 

talarile körfez vapurlarmı ve bu 
meyanda Şirketibayriyeyi de sa • 
tın alarak bir de"Ylet inhisan ku • 
racaiı hakkında bir çok rivayet • 
ler dolaımaktadır. 

Şimdilik • alikadarlarm 'hiçbir 
teY söylememesine rağmen • bu rİ• 
vayetler pek de yalanlanmamak· 

Hükimıetimize satılmak iste - tadır. Şirketihayriyenin müdürü Yu 
nilen ve hel'feyin tazeliğini muhıı· suf Ziya ile idare meclisi azum· 
fazaya yanyan ,(lcuna buz) u. dan Mah9ud Nedim ve bu idare
aulile ambalaj yapdmıt olan tec· nin en büyük bir hi11esine aahip 
rübe kutulan Daçya vapurile Is • olan Necmettin Mollanın Anka • 
kenderiyeden tehrim•ze gelmit • raya ıiderek Ekonomi &kanlıii· 
tir. Kutular..a içinde balık vardır. le görüttükleri söylenmektedir. 
Bu tecrüıbe kutulan bugün Tür. Dün aabah ta tirket idare mec· 
kofiate bir heyet ve gazeteciler liıi toplanarak bu huauata ıöriit • 
önünde açılacaktır. meler yapmıtbr. Bu itle alakadar 

oİanlar, ıirketin eakiaine nazaran 
çok az bir karla ifledilini yoleu • 
lann günden ıüne azal.maaile be
raber otobüs ve dijer nakil vuı • 
talannm gittikçe rekabeti utır • 
dıklannı söylemektedirler. Sirk• 
tin evvelce 50 liraya satılan hiue 
senetlerinin buaüa 17 liraya düt
müt ohnuı bunu açıkça ıöater • 
mektedir. 

Aneak satın almak iti için hü
kimetle henüz doğrudan dojruya 
bir müzakereye bqlanmadıiı, bu
nun timdilik bir diifünce mahiye
tinde olduiu da söylenmektedir. 
Bun::lan batka Haliç, Botu ve 
Anadolu kıyılarında münakalab 
temin hakkı belediyeye ait oldu • 
fundan biikümetin tirketi salin 
a!madan enel belediJe ile uzl.,_ 
muı liznn ıelmelctedir • 

Şahinscirayın [ 

mti~~,~~~~:~::::r:~~:.i'~''. 1 ........ _. __ Ş_"'!-E-~·-H_, .... R_.., ... i ... sus_N ___ ...... !l __ E __ R __ D~· ,~ ____ E __ .... R ___ i ____ .J .. 
lüferle Ankara valilerinden ıner· · LaA. m b 1 k •• il ' 
huJO Re,idin oğlu gi!.mrük v~ iı~ . a ar er e D 80 D yor • 
hisarlar müf etti§i Cezmi Şahıng• • 
raflll nikiı.h lllerasimi dün B-eyoğ· 
lu ııikiih meınurluğunda yapılnııt· 
t tr• Yeni evlilcı·, dün geceyi Sipoı
hi oeal~da. R~irmi§lerdir. 

fCendılerıni candan tebrik eder 
ıufetle Ankara valilerinclen nıer
,..U yuvalarına •&adetler dileriz. 

Dün sabaha kartı saat altıda Deyoflandan Yfik· 
sekkaldırım vasrtasile yaya olarak dönüyordLtm. 8a
at altı olduğundan bittabi ortalık tamamile ztriri ka
ranlıktı. Buna rafının sokak IAmbalan söndüriilmiiı· 
td. Vt buradan inmek hakikaten bir t.-hllke halini al· 

rnışb. 
Maalesef sat.hlan aat altı sulannda bir ~nk so-

kaklar a~l şeklide karanlığa gömölmektedir. Yu 

i~n amamf IUtt.lann eHndtlrtUmtt saati 6 olarü ka· 
bul edilebilir. Çlaldl yum o aatte etraf aydtnlaaaı, 
olar. Fakat lafın karanlıtın uat 7 ye kadar aiinllltft 
göıönüne alınmalı, •• llmbalann atindlrll•e ı;aatl 
bir baçak saat aıaltılmahdır. 

Yoba dtla gece YUkaekkaldırımın old11fu ~hl q. 
· ranhğa bUrtinmilf sokaklar bir çok tehlikeler dofura

blllrler. 

Herk•• yeni 
yılla meguı ... 

B_...1 ... Jeler ....... ....... 
.... o~ 1elli 11lla .......... .... 
kee ayn bir fikir Uert ~· .,._ 
14, Zaınuıa Ye C..•~ttll. it _. 
kalesi •• yeai .. lllkt .-ı.re .... 
Bn rtl•I hl1'ııit.1ı K•l'ltll adla ... 
mmda Aar• Us ,.,.... ......,.., ı.. 
adlara a~ An111l-1 ~ 
da. dil lnkr1'buta .bar..,. .... ~ 
deki biti .. ndye" ulaıryer. ~ 
maharrfrlerm de Mı.er ci•le a~ 
tekmil yualaaW. pPt. ı..-.,... 
•ıt ol•10na: · 

~-~ , 
.Abidin Dawr na1or: 
1931 .,,.,,. ~ ""' 

bir moUW ,,W ~ Tirk N•ti•• 
da bir moUir 'l•lniimı ,., ...... ı.. 
ıMnnl ederini. 

Din 118ttfd ~.~ 
ia•la u,.s.kaClll ,u,ı oı. ...,..,..., 
bu lftOlör O'irfUUlirllllln • "r tft# 
be~ 6lll,ar11111 .,.,.. ... 
rlmiz moUr ü.11rl1 JJlftkril~,.... 
tör meünlfle,.lr. " • 

* •"!!!!.!""!-!;!!' ··~· 
•l.._111 -·-·-- - . Yan as Na41 JU110r :· 

Yem ,.ıa llrillrlıeıa tle,,.,,. &lflll 
ııinıltlflTlll r:e 6ltiR .,,...Jiıı,w,,. 
INp Cemlfld dnıl... ,.,,,.,,,.,,,,_ 
l/ÖrllllO"''· c.ı~ ,.._. • .ı.. C'fll. 
dizeni Derip ~met . ~,_,..,. 
inlanhlın 00....,.,. .,., ..._.ili.., 
lttıltlan (MUU""""". ,,,. ....... 
korka~ ""91J9F'CI 6ıt4ar. 

Pe1&1Bl JU110r: . . . 
Medeııl,.t, kr ""'- ~·._ 

Atanı.la ~ .4.,,.,..,. lf~ ~ ,,.,.llfl ,_,_. AlrUioltı de ıı,.., fNer• 

* -. ............ faa · 
- -·- im -- · ' · Ercllllfll& Bkrem-!• ,..,_, 1 
Gi~d ....... ~--

kör~ mcuı,.,,.. w l;e 1fra ,,,-
ntlımlarUe. 'lNI ~ ,,.ı ~,..., ... 
l/dllG qd hıdı ! ~ 

Halbül, dl• . uet kfttlll.t Jeiı1 
sene str•lktu pek u ..ma 81f91J1 • 
catında ıördlk ve 1aj 1dllll' t."* 
ettik. •Aüm AD de.. N'..mt ...... 
di10n;an?" •tl'... ~-~ ıla ...... 
Ostada, 91y1e-. 1tM ...ı. ,_.. 
rihl bir 111 ~rmemt ılilerlll. 

• 

* 
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bombalamış 
9 t-i7eçllyJ öldUrmu,ıer 

Londra, 31 - Adisabal:::;.dan 
bildirildiğine göre Cenup cephe -
sinde İtalyan tayyareleri bir !sveç 
Kızıl~aç heyetini bombalamış, ve 
büyük zarar yapımştir. Hatta bir 
rivayete göre 9 İsveçli ve 23 yerli 
askerden mürekkep olan bu heyet 
azas~ tamamile maktiıl düşmüş -
ti.ir. Fakat rivayetler tahakkuk et
memiştir. 

Ru mesele hakkında Ajansın 
verdiği telgraflar da şunlardır: 

Adis - Ababa, 31 (A.A.) -
Hükumet, lsveç Kızılhaç seyyar 
sıhhiye teşkilatın;n dün Ogaden 
mıntakasında Dolo'ya yirmi kiJo
metre kadar mesafede İtalyan u
çakları tarafından bombardı:nan 

edilmiş ve bu te~kilat şefinin ya
ralanmış olduğunu bildirmektedir. 

Adis • Ababa, 31 (A.A.) -
Ras Desta, göndermit olduğu bir 
telgrafta dokuz lsveçli ile yirmi 
üç Habeşlinin imha edilmit oldu
ğunu bildirmektedir. 

J\dis - Ahabadaki beynelmi -
Iel Jizılhaç murahhası tarafın -
dan l:enevreye bir protestoname 
gönderilmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - G:ızett:· 

ler, Musolini'nin Bakanlar .kuru 
)undaki söz]erinde:ı hararetli' 
bahsetmektedirler. 

Bu söylevin verdiği umumi tc 

sire tercüman olan Tim~s gazet~
si, Musolini'nin hı kikati ciah:ı mHd 
rik ve Habeş macerasının ltalya 
ya çok pahahya. ma! olacağını aıı 
lamış görü:-düğünü yazmaktadır. 

Daily T elegraph ezcümle şuıı 
ları yazıyor: 

"M. Musolini'nin sö leı-i ltalya 
nm ihtıraslarını tadil e:miştir. Bu 
sözler, harbin aylarca devam ede 
bileceği hakkında ilk resmi itira: 
tetkil ettiği gihi, gi· gide ehemmı· 

yet kesbeden İtalyan zc;yiah hak 
kında duyulaı\ endişeleri de arttır· 
mıştır. 

~ 

Diğer taraftan. Paris sulh tek 
liflerinin muvaf fakiyetsizliğe uğ 
raması yeni bir Fransız - lnl'1ili.>. 

"' 
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Sif asa: 
Japon .. Alman ittifakı 

meselesi 
-0--

Japonya endiistriel (sınai) f-:ı rJf. 
yetini al'ttırarak ucuz mantu.ı md· 
l:ı.rla beynelmilel lngiliz tkarf'tini 
sekteye uğrattığı Çindc bir istila sip· 
seti takip ederek, donanmasi.le orılu
sunu gittfüçe kuvvetlendirerek IJzuk 
şarktaki İngiliz toprak ve hak~mi !t~1i
d tehdit ettiği i~indir ki 1 okyo i:e 
Londra arasında bir re!mbet nasıJ ol
muş, 1902 senesindenberi devam E.'!len 
İngiliz - Japon dostluk ve birHğ; o r
tadan kni!•mıştxr. Fakat asırdidc g:ırp 
imparatorluğu ile yeni dog:ın s, .. rı 
Şark imparatorluğunun yaı;rn!arda 

çatışmasına ihtimal veriJemez. Totyo
nun şimdilik tahakkuk edebilecek ye
gane düşmanı Sovyet Rusyadır. Ja
ponya yeni elde ettiği arazi ile Sont't 
toprağı Siberyayı iyice tehdit cde!ıil('. 
cek bir ,·aziyettedir. Şimali Mogol;s
tanr da nüfuzu altına aldığı takd:rde 
Siberyanın müdafaası daha gii~~l!':;oe

cektir. Japon - Sovyet gergınJiği ele 
bu yüzden gelmektedir. Japonyamn 
A'•rupada giriştiği bütün dip!\1ma tik 
kombinezonlarda Rus düşmanlığı ;ık 
nazara alınan hadisedir. 

lstokholm, 31 (A.A.) - lıveç 
Kızılhaçı, lsveç Krzılhaç seyyar 
sıhhiye teşkilatmm Dolo yakının
dabombardıman edilmiş olduğu . 
nu teyit eder malumat almıştır. 

anlaşmasr ile netice!enm · ştir Bu 
nunla beraber son haftanın hid; 
sel erinden şunu gözönünde tutma~ 
da gerektir ki, M. Lav:ılin kurnaz 
ca manevralarından bed1Jiu obn 
lnfri!'ere, F:.·.:ı."ıımn milletler cem~ 
yetinin prestijini kurtarmak iç:n 
İngiltere ile fça 1ışmak istey:p iste 

mediğini anlama'~ üzere beklemt.
ğe karar vermiştir. 

-~. ı~~~~'"l'.'.~~ht.. 

Bitlerin Polonya ile birle§ip açık
ça Rus düşmanlığı gütmeye bnşlanıa· 
sr üzerine Japonya için Almanya en 
iyi bir müttefik addedilmeye başladı. 
Çünkü uzak şarkta bir Japon - Hmıı 
harbi patladığı takdirde ga!pt:ı 1ıir 

Alman tehdidi mühim Sovyet km·vet
lerini iş,;;~l edebilirdi. Londra k<~;?fo. 
ransma iştirak etlen Japon heyi:Iİtıin 
Berlinde kalmaS! lm itibarla g::ıvc:t 

manalı idi. Fakat J:ıponyanm Dl'rl:n 
nezdindeki te~cbbli<'bri ' lngiJtt:'r er.;n 
kollektif emniyet siya~asına o;:ı.ha rı . kı 

sanlmasınd:ın sonra arttı. Kurur.l a. 
za.sı o;mıyan Japanya gc:ıe aza o,,,_ 
yan Almanya. i1e hirle~:c>rek kuru111 ~t· 

Icyhine bir cerıhe teşkil etmeye çn 1 ;f;ı .. 

Ayni menbadan bildirildiğine 
göre yukardaki zikri geçen teşki
latın reisi Uvander yaralanmış ve 
uçak ile Adis - Ababaya götürül • 
müşrur. 

Rcsm:miz. Asmara limanındaki ltal yan harp levazımını gösteriyor. Bu· 
rıu neşreden lr.gi:iz mecm"!lası bir s::ındığın üzerinde görülf>n /ngilte· 
re kaydını i~aret ederek bunun her halde zecri tedbirleı-den önceı 

gönderilmiş bir sandık olacağını kaydetmektedir. 

Habe,mer Mal<alleyl nasu 
zapteUiler ? 

Bundan üç dört gün evvel Ha
beşler, Şimal cephasinde Makalle
nin 25 mil cenubunda bulunan 
Abbi • Addi mevkiini bir hücumia 
İtalyanlardan geri almışlardı. Son 
gelelı Avrıpa gazet~leri Adiıaba 
bad~n bu mevkiin s~reti zaptı et
rafı~dan aldıkları aşağıdaki malu
matı neşrediyor: 

Ras Seyyumun kuvvetleri o sa 
hah Abbi - Addbin civarında gö
rünmüş, ve yalancıktan bir firar 
hareketi yapmışlar. Bunu gören 1-
talyan askerleri, mahfuz bulun
dukları siperlerden çıkarak Ha
beşlerin peşine düşmüşler. 

Eğer, Fransa, ke-=ıdisinden bek 
lenileni yapmaz ve milletler cernl · 
yeti inkıraza uğrarsa Jngiltere dı~ 1 
siyasasını değiştirecektir. Böy'e 
bir halin vukuunda lngilterenin 
artık antant kordiyal p:>!itikasm~. 
dönmiyec:ği iddi" ecli!0 b' .. r in 

gilterenin imparatorluk politika -
sım güttüğ:i günler ar!ık geçmi!} -
tir İngiliz dyasast ile!'de b=tha~s:t 
ahlaki olan noktalara ve impar'l
torlnğ'l ba<Ilı olan de··l-tlerin ya·-
dı--1-a istinat etmelidir .. , ı 

Milano, 31 (A.A.) -Must'Iin;· 

nin B::kau~ar kurulundaki sözleri 
ni mevzıJu bahsed~n gazeteler, İ· 
talyanın, Paris tekliflerinin m·ı· 

vaffakiyetsizliğe uğramasından 

hiç öir suretle mesul olmadığını 
yazmak:adır. 

Corı-icre Dellasera gazetesi ez.
cümle diyor ki: 

"Süel hard::at lazım geldi~i 
kadar uzatılacaktır. İtalyan düş -
manlarının bu hususla emin ol -
maları ve boş ümitlere kapılma -
maiarı gerektir. Doğu Afrikasm.n 
işgali kat'idir. İtalya, Afrikadaki 
teşebbüsün nihai muvaffakiyetin~ 
den kat'iyyen emindir.,, 

Süel harekatın durdurulmadı-

Fakat Habeıler birdenbire ani 

oıar:ık geri dönünce 1ta1yanıar bu M ı s ı r d a ta 1 e be 
vaziyetten o kadar taşırmışlar ki 

bu hücuma kat'iyyen kartı koya· B b 1 t b ., • 
madan gerisin geriye kaçmağ?\ . aş Qi(,Qllln o omo l ıne 
başlamışlar. Ve soluğu doğruca 

Makalledealmışlar. taarruz etti 
Arsıulusal 

Cerrahi 
kongresi 
Mısırda açlldı 

Kahire, 31 - Arsıulusal Cer
rahi kongresi bugün fevkalade 
merasimle açılmıştır. 

Ca~ları kırdılar, lngi!izleri 
yara adı ar! 

Kahire, 31 - Bugün burada 
İngilizlere karşı yeni göııteriler 
yapı·lmıştır. Başta talebeler olmak 
üzere halk ba;bakanın otomobi • 
linin camlarım kırmışlar, ve içe -
ride başbakana refakat eden iki 
lngilizi yaralamışlardır. 

Nümayiş beynelmilel cerrahi 

kongresinin akdi münasebetile ya

pılmıştır. 

Kahire, 31 (A.A.) - Reu\er 

Cerrahi kongresine gelen dele
geler, kongı·e binasının methalinin 
iki tarafında toplanmı·ş olan tale
be tarafından "Kahrolsun İngil -
tere! Mısır, Mısırlılarındır! Kah
rolsun İngiliz Ali komiseri,, sesle
rile karşılanmışlardır. 

Bu nümayişler, arhedeleri in • 
tac etmemiş ve zabıtanın müdaha
lesine hacet kalmam.!.ştır. Cerrahi 

lcongres!nin açılma mera.\iminde 
ne Kral, ne de Ali komiser hazır 

Kongrenin toplandığı salon bü
tün devlet murahhaslanndan ma
ada 4000 kişiyi barındıracak fe . 
kilde olduğundan halk konuşulan· 
lan merakla dinlemek için salona 
dolmuştur. Kürsüye ilk defa M1 • 
sır kralı namına prens Mehmet 
Ali Hasan çıkmış ve alkışla/ ara- ajansından~ bulunmuştur. 

ıında kongreyi aç~ışh~ Bundan -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

sonra Mısır maarif nazırı söz ala- A • 8 l'.T 
rak ~~rahh.asları se~~mla~ı~ ve ~ıııııımmm~ııııı s ı p ı n I.~ en an ıımııııııııı~·ııııı~ 
çok guzel hır nutuk s~!len;ııştır. ,~ ~ 

Bu.nu Mı~ırTıb fakult~~· o:ka· ı:: Sizi soğuk algınllğından, nezleden;; 
n~ ~lı l~ra_hım ~~.şanın sozlerı ta· ı-= gr;pten baş. ve diş ağralarından =~ 
kıb',et~ıttı~. Butu: c~lse.esn~sm: ı= l(.Oruyacak en iyi i!aç budur _ ~: 

:~fıan~:e::~t:ı:~ule:;:~;;:;~lerı ı•~ ll~llnım ismine dikkat bu vuru 1 mas ı ıımıııııırnııı~[~, 

ğını ve buna mukabil siyasal saha- yor. Bu suretle <le tahakkuk etn:t·' e 

b 
başhyan Rus - İngiliz birliğir.c ~rnr-

da ir tevakkuf tespit edildiğim şı da gelmiş olacak. 
yazan Gazetta del Popolo diyor Fakat Almanya i~in bir'"ltus tc•hli .. 
ki: . • kesi olmadığına göre, \e bir .Avtllr.a 

"Eden henüz yeni vaz~fesİt'.e harbi vukuunda Japonyhnm Berth1i11 
ba~lamamıştır. Ba71 iç ve dıı va- yardımma ko;:amıyacaftına görP Al· 
:;ıtdlarının yardımiyle M. Laval'? manyaya pek de bilyiik bir mtt•fo:at 

temin etmiye:ek ve bilftkis l ngilterı.) i 
kamı hazırfanan umumi taarruz. K kızdıracak olan böyle bir dip:ornafık 
mu\>affakiyets:zliğe uğramı ştır. 2-0 görüşmeye niçin giri;iyor? 
lkincikanuna kadar Cenevrede sü- Hitler Jngiltereye Almanyanm i
kun hükümran olacaktır. Vating- cap ederse Kurum aleyhtarı dE>vld
tonda İtalyan aleyhtarlığı siyasa· lerle birleşebileceğini, Japonya ile 
sına karşı bulunan cereyan ehem- hatta İtalya ile, ve J;oll~ktif l'mniyet 
miyet kesbetmektedir. Siyasal, sÜ· sistemini öldüreceğini iddia ed~rt>k 

kendini pahalıya satmak, lngi1terııyi 
el ve ekonomik hadise!er İtalya- kendine çekerek, Almanya aJe:rhhtt> 0 • 

nm va"ıiyetinde h' ç biı karışıklık lan Stresa cephe.sini tamamile kırmak 
tevlid etmemektedir.,, istiyor. 

l\'aşit - Erı uğ1 ul Sadi 
HALiDE 

Sehzadebcrşı TURAN TiyatrmJUnda 
llu gece saat 20,!lO da 

ATI ALAN 
USKUDARI GEÇTi 

Vodvil 3 perde 

ller tarafa tramvay 
Telefon: 22127 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETl 

Bugün matine 16 
Bu akşam 20,30 r 

TELLi TURNA 
Büyük operet 

Yazan : M alımu.t 
Yesari. Müzik : 

Sezai ve Sadettin 
Asaf 

Bu akşam zabitan ve talebeye tenzi
latlı. Bugün matinede talebeye tE>nzi
latlr. 
-~~~~~~~~~~~~~ 

İıtJnbul Bdediq1.-ıi 

S2hir1'i'yatrosu 

1111il111"1111 

111...111 

111111111 

Bugün saat 
14 de 

'ocuk tiyatrosu 
'ilmeyen Çocuk 
Akşam saat 

20 de 
HOLLECI 
Yazan: 

Reşat Nuri 

Nuri lJ/ABi'l.ff.'T 

"""H":ım""'""""""'"""''"""'""mr"""ı''" "'111ı1nut1tflfMl"*'"'""'ı"'"• 

Istanbul üçüncü icra meınurlu. 
ğundan: 

Tamamı 1868 lira kıymeti mu. 
hammeneli Aksarayc!a Hüseyinağa 

mahallesinde çıngıraklı bostan rol a
ğında :53 numaı·alı ve 884 M. murab
baı arsanın 6 hissede bir hissesi tari
hi ilandan itfüaren otuz giin müddet. 
le acık arttırma.ya konmustur. Birinci . . 
açxk arttırma 3-2-936 tarihine tt-.~a-
düf eden pazartesi günü saat 14-16 da 
dairede yapılacak ve kıymeti nıuham
menenin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde ikinci açık arttrrm:ısı 

19-2-936 tarihine tesadüf eden çr.r
":amba günü ayni saatte gene dairede 
icra olunacaktır. İsteklilerin kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuğil 

ııisbetinde pey akçesi veya miIJi ban. 
ka mektubu vermeleri Jazımdrr. Hak. 
ları tapu sicilleri ile sabit olmı~ an 
ipotekli alacaklılar ile diğer alaka. 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ır.a3a. 
rif e dair olan iddialnrını ilan tarihin
den itibaren 2{) gün içinde evrakı ınüs
bitelerile 1birlikte dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakla
rı tapu sicilleri ile sabit olmryanlar 
satış bedelinin paylaşmasından bari~ 
kalacakları ve daha fazla bilgi edin
mek istiyenlerin bu işe ait olan 32 ':!9!14 

numaraJı dosya irae ve tafsilat 
verileceği gibi bu hu.susa ı.Jair tb
iremiz divanhanesine 7-1-9~6 rla 
talik olunan açık arttırma şnrbame 
sini okuyabilecekleri ilan olunur. 

(18573) 



1 SONKANUN - 1936 

Hoş bir 
muziplik! 

-~~ 
~~~r.ırn.l 

D udaldanna bir ıigara ııkıt -
tıra:!ak, &§ağrki hikayeyi anlatan 
aıethur operatör "L ••. ,, yı zevk -
le dinliyorduk: 

Fena halde kızdık. Kendi,,in -
den intikam almaia karar ver -
dik. Selimi bu alayda öne süre • 
cektik. Alay, iki taraflı olacaktı ! . 

HABER - Aktam pottur s 

ARBAROSTA 
• • 
I NT IK 

Tefrika numarasa : ıos Yazan: < va-NO ) -
~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ 

Lidya küçük kilerde zeh·rli şerbeti döğerek 
Hızıra içirmek için haz'r arken, usu la küçük 

bir pencere açıldı 
"•çen kısımlaMn hUll•••• f 

Prenses Anitanın kızı Lid. 
ya, Hazırın kındır. Fakat, 
bunu, baba da, lcız da bilnıi. 
uor. 

Hızır, kendisinl ginahlcôr 
sanıyor. Çünkü, Hacı baba ia. 
mlnde biri ona: "Ani ta, senin , 
kızkardeıindir ! ., demiştir. Bar 
baros, bunu hakikat sandığı 

irin, yıllarca müddet, sevgili • 
si Anitadan kaçtı. 

Buna fena halde kızan Ani. 
ta da, kuı Lidya'yı, Hızıra 

karp tliJpnan olarak terbiye 
etmiştir. Ondan intikam al • 
mağa göndt>riyor. 

Hızır, Emineye e.ordu: j 
- Ya ... Vah vah.. Kız hasta 

demek? ... Nesi var? 1 
- B;raz kırgınlığı var7 uzandr. 1 

Müsaade ederseniz onu uyandH" • ı 
mıyalım da hizmetinizde ben bu
lunayım, reis ... Ne istiyorsunuz? 

- Şerbet imi istiye:ektim. Fa
kat, bırakın da bu kızcaiız yap -
ıın ve bana get:rain... İyi ıerbet 
yaparmıf ... 

Eminenin r;özleri öne iğildi. 
Böylelikle hislerini sakladı. 

- Peki... Buyursun... Kileri 
göıtereıyim ... 

- Haydi yavrum ... 

" B ·· . . d0 - en sana gosterır ım ... ,, ı-

ye söylendi. 
Lidya, yalnız kalddcian sonra, 

Eminenin göstcrdii i n1aşrapadan 
ıuyu bir kupaya bcıa'ttı. Sonra, 
balı bir havanda, ezdi, ezdi, ezc' i •• 

Dütünüyordu: 

"- Ben bu i şi Y'!'a ~ak mı • 
yrm? ... Bu Barbaros c!a re iyi a • 

dam ... Bana o kadar iyi muam~I• 
etti ki ... Hem de ifrnad etti .. Hal-
buki herkesten şüphe'~nirmit di • 
ye ititirdim ... Birib:rimize yif:ınlık 
duyduk ... Buna ra:ınen onu öldü
receğm .. .,, 

- Öyle bir talebe pkafiı ha -1 
tırbyonun ki, ite yaradı ve iyi ı 
kalpli bir çocuğun saadetini te _. 
min etti. 

Ortalığı all:ık bullak ettiğimiz 
, ,ene, yirmi Y•tındaydık. Kimimiz 
tıbba, kimimiz hukuka çal ·ıtıyor -
duk. Tertib etmediğhniz eğlence, 
cıkar.madıinnız ıürültü kalmr -
,.arda. 

Hamiyet Hanıma, Selim hakkın • 
da neler anlatmadık neler... Hiç 
bir horoz kendisile mukayese e
dilemezmif ... Görünür görünmez, 
kadmlar ona i.frk olurmuf; bizim 
Selimin kollarına düıemıiı ... 

Fnkat, dlğer tora/lan, Ani. 
tanın,Bızırın kız kardeşi olma 
dığı meydana çıkmııtır. He 
nüz Hızır bunu bifmi!jor. 

• 
Barbaros, ellerini birbirine 

vurdu: 
içeriye Emine girdi. 
Hızır, ona bakmadan: 
- Zübeyde! • dedi. 

Bu hususi alaka, Emineyi doğ
ruıu ürkütmüttü. 

"Galiba, Düteıten ıonra bu • 
nunla batlıyacak. .. ,, diye dütün • 
dü ve üzüldü. 

Kasaranın altında, küçük bir 
kamara vardı. Oraya birlikte gir· 
diler ... 

Boyuna havan:!a balı döğii • 
yordu. Cidden pek güzel bir ter • 
bet yapmasını bilirdi. 

Bu e•nada kartıdaki mini mini 
bir pencerenin hafifc;e ac;ıldığ,nı 

farkedemedi. Ve buradan, Emine. 
nin kendisini gözetlediüini gömH~ 

di. Zira, bütün dikkati kapı tara• 
f ına teksif edilmiıti. Ve töyle dii
tünüyordu: 

Mahallenin ihtiyarları ve ağır 
baılıları, doğruıu, bizden fena 
halde yaka ailkiyor1ardı. imam, 
herhangi birimizi görünce: 

- lnnallahe maassa.birin ! 
• denı~den ge~mezdi. 

Kız anneleri, bizim 'e U.,ıla
tınca., §eytan görmü§e dönerdi. 

Fakat, biz, aman yarabbi, ne 
alay ederdik, ne alay! Babaları -
mızdan, annelerimizden kopar • 
clığrmız azıcrk paralarımızı taır 
Jerinde, metelik metelik sarfe -
derdik, azami derecede ellenir -
dik ... 

Dedim ki: 
- Hanımeıfendi, kendisini gö

rünce hayrette kalacakamız. Ga
yet mahçup ve çekingen tavrı var
dır. Sakın ha, kendisine inanma· 
ymrz ! Kibar aleminden bir genç 
kız, onun için intihar etti. Prof e
aörlerimizden birinin karııı~ı ka
çırdı. Bil' şantöz onunla bir haf -
ta ya§&mak için, zengin ifddarını 
terketti. 

Genç kadın, alakayla, hayret
le onu dinliyordu. 

• • • 
Biçare Selimin, tabii, hiç bir 

feyden haberi yok. Tetvikimize 
kandı ve genç kadınm mecli .. ine 
ıitti. Gülmemek için kendimizi 
zor zaptediyorduk. 

• • • Kızarak, acemi hareketlerde 
Arkadaı1arımız araamda . ~ • bulunarak ve oynadığımız oyun • 

de bir tanesi ayunlarnnıza ıtb • dan tamamile bihaber, Hamiyetin 
rak etmezdi. Uzun boylu, l&rJfın yanma ıirdi. 
ma · .. ıu• penbe ve kız çocuk Ah cahiller ... Cahil bizler ... Bir vı goz • . d 
kadar tıtanıaç bir debkanlıy 1 ı~nc kadın ruhunun eararmı bile-
iN... miyor,uık. 

Onu her n.tdeme aptal aanır • Huniyt.~, onu öyle bir kartılayıf 
cbk. Fakat, aradan zaman geçti. kartıladı ki, hepimiz kıskançlıktan 
Selim, ha,atta pek akdh olduiu· öldük, geberdik .. Selimi yanına o
na i9"at etti. turttu, onun botuna gitmek için 

Bu oğlanı içimize almak iıter • neler yapmadı, neler .... 

dik. Fakat daima _kafa tuttu. Biz Kahvesini, terbetini Selime e

de ona bir muziplik yapmağa ka- liyle verdi. Hatti tatlı tarap bile 
rar ftl"dik. ikram etti. 

K d. . e Herkül, don juan, d b' · 
• ııın l ktık Bu vaziyet kartımı a, ızım 

Kasanova gibi lak~p ';{' tal • oilan cesaret buld .... Kabak çiçe
()nümüze ıelene Selım en a oy • ği gibi açıldı. Parlak bir iki cümle 
la bahaetaaete ba§ladık... ıöyledi. 

• • • 
j\hbaplannuzdan birinin kuzini 

dul bir 1911ç kadmdı. Zenıin • 
di ~ IÜZeldi. Mahallemize otur
mai• geldi. Müıtakbel doktarlar· 
claoı avukatlardan ilimlerden 
marek'rep 0 I.n bizİm grupun ha
yatı11da ~ıllplar yarattı. Hepi • 
mis ona atdc kesildik ... 

, J,.ikin, •Uzel •e dul kadın, )'Ü

--- stlhn9'cı. •her birimize 
a..r •1" muanıeJe etmekle bera • ,.- b' • ocuk 
ber, ızı ç Yerine koyuyor • 
cha. JCimaeri cicldı,9 almıyordu. 

Hamiyet Hanım, teshir edilmit. 
ti artık ... Bizim aptal oğlanın da· 
mma düttü ••. 

• • • 
Altı ay sonra, parlak verilmit 

bir imtihanı müteakib, hayretle 
öğrendik ki, Selim, zengin ve gü
zel Hamiyetle'le evlenmeğe tali~ 
olmuf .. Genç kadın da buna razı 

otmuı ... 
Alaynnızdan böyle bir saadet 

dofdu! 
Nakleden : HaUca SUrerJ• 

- Efendim... Zübeyde biraz 
rahatsız... Onun yerine bugünlük 
hizmetinize ben baJracaiım .•. Bir 
emriniz mi var? 

Filhakika, Barbarosa karıı beı 
lediği büyük aık, son ıeneler zar

- lıte hertey burada... Pek -
mez, bal, yemit sulan ... Hangiıini 
iıterseniz •.. 

Lidya, gülümsedi: 
- Teıekkür edeırim ... Siz faz

la rahatsız olmayın... Gidiniz ... 
-! ... 

fmda artlk nihayet.iz bir sadaka- Yapılacak batka bir ıey yok . 

"- Ne olursa olsun .. Üzerime 
bir vazife aldım ... Bu i!i yapaca • 
ğım ... ,, 

Yüzüğünü çıkardı. Küçük nl&b. 
f azayı a~tı. 

te kalbolan Zübeyde, onun yanın. tu. Emine, Dıtan çıktı. 
da bir hizmetkar ıibi çalıtlJOl'du. ı_:=...:==~~:.:...:~=----~-----------

(Deoarnı var) 

Kocaamm yanında lralmumı, 
istirahat etmesini ona aöylemit -
lerdi. 

Fakat, Zübeyde: 
- Geçen ıefer gördünüz, 

efendimize nasıl ıuikaatler yapı • 

yorlar. Yanma nud kötü kadın· ki t 1 d d 
lar sokuluyor. Onun bütün itleri- Öyle kelimeler bulacaksınız ~rs D en 8 
ni ben elimle yapacağmı! • de· okunduğu zaman aynı manaya gelsin 
mitti. 

Hızır da onun hizmetinden 
çok memnundu. Zübeyde, onun 
bütün itiyaclamu öirenmitti. 
Hem bu bedbaht laza karıı, doğ
rusu, bir alil için duyulan tefkat 
ve muhabbeti hiaaediyordu. O • 
nun bir aöyledifjııi iki etmemek 
istiyordu. 

KABAK gibi 

Ancak, IOnDUftu: 
- Sen, evli kadınsın, kocan • 

dan aJl'llnıazım. Nurıl olurda be. 
nim petimde denizlerde dolqıt -
ıın? 

itte bu ıefer, Recep töze ahi • 
mıttı: 

- Ben de böyle bir fınatı bek
liyordum. Karada otura otura bık. 
trm... Artık burnum deniz, barut 
ve kan kokusu koklamak ve ku • 
!aklarım harp naralan itilmek i1-
tiyor.: . Bizi, bir iki ıefere ıötU -
rün... Kanm hizmetinizde bulun· 
ıun... Ben de küpeJteye dayana • 
rak, harp sahnelerini beynimin 
içinde canlandırayım .. Bu, benim 

Bakalım kaç tane bu!acakıını.1 "! 

Mükif atlar da o.ııa göre verilecek· 
tir. En çok kelime bulan en bü· 
yük ikramiyeyi alacaktır. 

1 
Verilecek hediyeler ıunlard11 : 
Birinciye 5 lira, ikinciye biir.ik 

bir kutu bisküvi, üçüncüye kri•tal 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en müessir lllç 

için ne büyük bir teaelli olacaktır. ı..-------------ı 
itte, bu lromqmalar üzerine ,f///1119-- Yeni çıktı --... 

kör Receple tit yiizlü Zübeyde 
Hızırın donanmumda bu1unuyor· İJfç'ln UIOmU 
lardr. Nefis bir hikiye 

Fakat, iter nedeme, Hızır her La. Tolstoy 
sefer elini vııl"l••ta Zübeyde biz • Haydar Rifat 

.. -- -1' 50 Kuruş metine geldiii halde, bu aefer, E- ._ _ _________ _ 

mine ıelmitti. 

bir hokka takımı, dördüncüd• 
ikiyüzüncüye kadar da muhtelif 
kıymetli eıyalar. 

Bilmece müddeti on bet ıü~ 
dür. Cevap vermekte ıecikmemek 
için derhal kuponu ilive edip ıö• 
deriniz. 
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Bugünden itibaren yeni sene şerefine 

ALKAZAR inemasında 

. . ·~ i .... · . .. ........ c ... 

HABER'in büyük 
müsabakası 

;2 (Ô) (Ô) Ô ~Ü IF<§l0olk 
Muhtelif. kıymette eŞya 

Bunlar arasında : 
Radyo, dikfş makinesi, elektrik s üpürgesi. el-:k-1 

trik avizeleri, ısmarlama bir kat zabit elbisesi, beheri 
onar lira kıymetinde ısmarlam1 ayakkab ılar, iki tılki 
kürkü, kıymetli kitaplar, çay takımlan, masa saat leri , 

Lonjin kol ve cep saatleri, masa 15.mbalan, fotoğraf 
makineleri , kumaşlar, Tuvalet takımları ve levazıma
tı, kolonyalar, losyonlar, pudralar. sabunlar, tırnak 

cilaları, şapkalar ve daha saymakla tükenmiyecek ka· 
dar sok muhtelif kıymette hediyeler. 

Bunlar HABER 'in 5 inci yıl hediyeleridir ve HABER'in her okuyucusu çok kolay bir surette 
bu kıymetli hediyelerden birini kazanına imkanını elde edecektir. 

B •• Başlıyor ugun 
Müsabaka çok kolaydtr. O kadar ki, bunu bugün gördüğünüz zaman hayret etmekten keııditıhi 

alamıyacaksmız. 

Ananızı, babanızı ne kadar kolaylıkla tanıyorsanız, tanınması o kadar kolay dünya adamla-
rının resimlerini neşredecek ve size bunların kim oldukları sorulacaktır. • 

Bundan daha kolay bir müsabaka §ekli tasavvur edebilirmisiniz? 

Bu bir müsabaka değ il dah a çok yüzlerce çeşit 

HABER'in s · inci yıl hediyelerini 
Okuyucularına ı dağıtmak· iç in bir ve 

ı ' 
m '"Müsabakada kazanmak için neşredilecek 

I 

resimlerin hepsini tanımak mecburiyetinde ol-
madığınızı d.a aklımzda tutmalısı mz t 

Bugün HABER gazetesini almayı 
arkadaşlarınıza tavsiyeyi 

ihmal etmeyiniz 
Ayni zamanda üç güzel r omana da başlanıyor 

1 Kocamla e~li değil_im : 
Hissi, aşk ve tahlil romanı genç krzlarımız bu romam alaka ile okuyacaklardır, 

2 25 kocalı kadı.n 
Bunu sizi meraktan meraka sürükliycn Amerik;ıya kaçırılan T iirk ktzı romamnı y<ıznıı:J olan ishak :Verdi 

yazmıştır. 

3 - Merihe seyahat 
Tamamile resimlerden mürekkep olan ı ı '• bu ııin:ma romanr sizi Merihe götürecek ve bilmediğiniz · 

bir alemde yaşatacaktır. 
1 ,, 

1 
TARZAN amyam ar Arasında 
Afrikanın vah,ı ormanlarında geçen tUylcr Urpertlcl sergüzeşler 

awwwayg 

------- .... ~-

ö-k-siı-. r~en-1-er_e. : KATRAN- HAK 1 EKREM 

l 
. 
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Elektrikl<a suyu varilmi§ 
yeni MAVİ JİLET biçak
larının imalinde, en son 
fenni tcıkamülat tatbık 

edilmiştir. 

--
Has~ cı b adelTI yagı kremi 

Çilleri ve siv 
0

lceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Dün~ ada mevcut kremlerin en ncfis!:·ri , en .sihhilcı idiı .. \~ı;:ik cildl i "ı,:ımıı lal'ın hayat arkada~ıdtr. İhtiyarları gen~let tirir ve gençleri güzelleştirir. insana ebedi bir taravet yeren Ha~an Acıhad"m 
yağile yağsız gündüz Ye yaum yağlı gece kremlerini unutmayınız. l{utmm :>O, tUp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Anupa etiketi yapı -trrılan Ye halkı aldatan kremlere Yesair ıtnya.ta aldanma 
;pnı::ı:. H,\ SA~ is mine ,.e nrn rkasrna t~ikkııt cc1hfrl. H ASAN DEPOSU : Ankar a • lstanbul • B e yoQlu . 
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HABER - Akşam poıta11 
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Sevı;ilisini sevdiği halde öldüren Amerikalı Fransız genci Aleksandr Klııtyer'in, bu cinayeti i§ledihten 
•or.Ta girdiği haller, tabii halinde, h-:ıpiste iken ve kızın cesedi kendisine göstel'ilcliği zamanlar ... 

Sevgilisini 
,öldür.en genç 

Yaptığına pişma~ olunca 

Cesedin başının altına 
bir yastık koqmuşl 

Amerikada büyük bir merak ve 
heyecan uyandıran bir dava 

neticelendi 
Şefkat ve zulüm, aşk ve inti • 

kam!. .. Bu ikisinin birkalbde bir
leşmesi ne garip bir talii tecelli -
dir ve neiicesi ne acı, ne menfur 
ne ibret ~.lınacak bir ders teşkil 
eder! 

19 yaşındaki Florens Grenyer 
j m.inde.1<i kız ve 25 yaşında Alek
sandr Klutiyer Amerikanın küçük 
Bic!ford şehrinde ya§amakta idi
ler. Bu şehir ahalisinin büyük bir 
kısmı aslen Fransızdır. Ve bu an-
tacağımız hadise de, işte bu kü

i!ik şenii-de 'Khıtiyer isimJi gencin 
~ yaşındaki Florans adındaki 
sevgilisinin kafasını demir'.e par
çalayışı etrafındadır. Gene bu an· 
)atacağımız vak' ada katil Klu -
tiyer'in sevgilisini öldürüp şehir
den bet mil ötede bir çöplüğe bı
raktıktan sonra son bir §efkat duy 
gusile onun başı altına bir yastık 
koyup geri dönüşü görülür. 

Gene Klutiyer, öldürdüğü sev
gilia.inin dudaklarma gecikmiı bir 
Buse kondurur. Bir katilin ve bir 
•§kın §aşkın busesini! .. 

19 yaşındaki sa.rısın Floransın 
ölümü küçük Bidford~ şehrinde bü

yük bir tehevvür uy~ndırnn~ ve ce
set bulunduktan birkaç gün !onra 
kızın cenazesi kalktığı zanıan ayin 

Fakat Florans bu defa, Klutj • 
yer'in refakat teklifini acıktan a· 
çığa reddetti. Ertesi l'ah günü ise, 
gezmeğe gitmek üzere evinden 
ayrıldı ve bir daha dönmedi. l 

Floranıın annesi ve babası der
hal polise haber veı·diler. Ve kız
larının, Klutiyer'in son günlerde 
takındığı tavırdan endişe etmiş 
olduğunu da söylediler • 

Hemen kızın araıtırdmaıına 
başlandı. Lakin hiç izi bulunamı· 
yordu. Pol is, hemen Aleksandr 
K!\:tiyer'in, hem de Floranaın res
men nişanlısı, Rocer Tibodo'yu 
şüphe üzerine nezaret altına aldı. 

Rocer, pazar gününden beri 
Floransı görmediğini söyledi, ser
best bırakıldı. Klutiyer ise, kızın 
kaybolduğu gün babasını, ve iki 
erkek kardeşini fabriko.ya işleri 
başına otomobille götürdüğünü 
söyledi. Sonra onlara makine yağ 

yapılan kiliseye, şehrin he~en Rum Pat:riğinin 
b·· t·· k ] ··reklerı acı _, ______ ---

u un genç JZ arı y~. Öl •• Ü doraylSil& 
ve şafkat içerisinde gırıp bu za - um -- -
valh kızın al:ibetine yakından ağ- Rum patriği Fotyosun iUimü üze-
lama~• iste·mişlerdir. dne, bundan cyvelki patrik VasiJyuı:ı 

Floran&, bir pazartesi gn;iü A- hakkın~a sizin de merakınızı uyandı
lektandr Klutiyer'in evine, Klu • racak hır fıkray~ ha*tır~;~dık. 
tiyer'in kız kardeşinin elbisesini 
bir gün için almak üzere gelece -
ğini bildirmişti. Florans bir gezin-

tiye gidecekti. 
Klutiyer floransın kendi evine 

geleeeğini ' işitince, o gün dışarı 
çıkınadı. Ona, sonra evine kadar 
arkadaşlık etmeği umuyordu. 

lf 
J(lutiyer, FJoransla bundan 

bir eene eV\rel tanıştığı gündenıhe
ri deli bir a§ık halini alınıştı. Fa
kat floranı, Rocer Tibodo ismin
de 21 yaşında. bir diğer deli!1::nn • 
lıya ı:ıişanlı İdi. Lakin arada bir, 

Klutiyer'in \ ~ndiaine evine kadar 
refakat etmesine müsaade edi • 

t.- Bu:na d.... b 1 • -... ... .:,..•· .... şe AP ne K u•ı .. •e-., -· d ~ ·, .a & ~ 1 

Ervelki patrik Vasilyus bir defa 
ağır surette hastalanmıştı. Alakadar 
gazetelerden biri, patriğin artık son 
günleri yaklaştığma hükmederek, ö
lümüne ve tercümeihaline dair yazı
labilecek bütün yazıları hazırlamı~. 
dizdirmiş, bir kenara koymuş. .• 

Tabir muvafık düşmez ama, hani 
iş patriğin dünyaya gözlerini yum
masına kalmış. 

"' "' * 
Fakat l'aziyet tersine döner de 

patrik iyi olmaz mı? .. Gidip bu vakayı 
patriğin kendisine anlatmışlar; de
mi!:jler ki: 

"Sizi pek ağn· hasta buldukların
dan öleceksiniz zannı ile hakkınızda 
bütün yazıları hazırlamışlar. Şöyle a
damdı, böyle adamdı diye yazm1şlar.,, 

!yi olan patrik "getirin şu yazı
lan, görmek isti.} orum,, demi~ . 

Alekıandr'ın öldürüp bQfın&n altı
na bir yaıtık koyduğu ıevgiliıi 

Florans ve kcıtilin cinayette 
kullandığı ıopa 

lamak hususunda yardım ettiğini 
ilave etti. Daha sonra, otomobili 
kendisi almış ve saat yarıma ka· 
dar dönme-mişti. Bu üç ıaat için· 
de nerede bulunduğuna dair inan· 
dırıcı bir cevap veremiyordu. 

Öğleden sonra, babasını ve er• 
kek kardeşlerini eve getirmek ü • 

zere .'beklerkerı, otomohilin otu • 
racak yerinde bir yangın çrkımıt· 
h. Ve yangını söndürünceye ka • 
dar araba hemen kullanılmaz bir 
hale gelmiJti. 

Polisin Klutiyer'den alıp ala -
cağı malumat b~ndan ibaret kal-
mıştı. :-olis, Klutiyer'i tevkif etti. 

Bir taraftan da Florans durma
dan aramıyordu. Genç kızın bir 

Beğenmiş: 1 
Sonra ne yapmışlar biliyor musu • 

nuz? Yazılan gazete idaresinde bir 
kenara koyup saklamrşlar. Ve altı ay 
sonra patrik ölünce, ayni hazrr yazı
lar, gene gazeteye girmiş .. 

Hem bu sefer, patriğin kendisinin 
de tasvip etmesinden sonra .• 

Bu suretle patrik Vasilyus, ölü
münden sonra yazılacak yazıyı oku
muş yegane adamdır denebilir. 

"" Veni bilet parası 
ltalyada sinemaya girerken, bilet 

parası yerine hurda demir ''erildiğini 
ecnebi gazetelerinde okuduk. Sonra 
bu hurda demir. silah yapılmak üzere 
imalat fa brikalarma gidiyormuş. 

Sinema için verilen hurda demir
lerin bir nisbcti olsa gerek: 

İkinci mevkie eski bir bisiklet ve. 
rilirse, birinciye motosiklet 'Terilmek 
Jazımgelir. 

Bu takdirde locanın alacağr de. j 
mir bir taksi arabasıdır. 

• 1 

J{raf Joc~~' va:sa, b~r _lüks otom~-ı 
bil ve paradıye, şuphesız, maşa, dı- 1 kiş makası, cımbız nevinden şeyler 

verilecektir. •, .... ~ ~h. im kardeşinin 
iJeıınm ıa1ı;t... ak ve a . d. J atını kırınaın 

düti.i11cesıy ı. 
Anha. minha yaıılar gelmiş, patrik Bu arada .sine:Jıa gi.,elerinin dt 

okumuş. büyütülmiiş olduğunda şüphe yoktur • 
.. 

- •f!: -

Katil müebbeJ hapis hükmünü gıy Jiği zaman diifiip bayılmıf tı .•• 

çok arkadaşı da arıyanlar kafile
s~ne katılnııttı. Perşembe akşamı, 

poliı, kızın nişanlıı.sı Rocer'i Klu
tiyer'le konuftr.ak üzere hapisha
ne odasına bıraktı. FJoranam ni -

şanlısı yalvardı, yakardı. Fakat 
bundan fayda çıkmadı. Klutiyer 

bir fey söylemiyordu. Nihayet, 
kaybolan kızm anası, hapishane 

hücresine geldi. Ve Klutiyer' den 
kızının nerede olduğunu ağlıya • 
rak sordu. 

Klutiyer bu sırada: "Annemi 
çağırın, dedi, konuşacağım,, 

Fakat bu yapılmadan evvel, 
şehir, Floranaın cesedinin bulun-

duğu havadiaile çalkandı. Floranı 
bir çöplük içerisine yarı gömül • 
müı bir halde bırak.Jılmııtı. Kafa-

11, yanı batmda bulunan bir de • 
mir boru ile ezilmiı, parçalanmış· 
tı. Yüzü, yaralarından akan kan
la bulanmııtı. Batının altında dik

katle yerleıtirilmiı, ufak, renkli 
bir kanape yaıtığı görülüyordu. 
Bu yaıtığ,ın bir otomobilde de kul· 
landmıt o1maıı mu·htemeldi. 

Cesedin bulunduğu Klutiyer'e 
haber verdiler. Bu genç, hi.li. ci • 
nayetle bir ali1<a•ı olmadığını id
dia ediyordu. Bu esnada kızın ce· 
ıedi morga kaldınlmıttı. Klutiyer 
ceıedin yanına götürülürken ,öy
le inliyordu: 

"- Ah .. Onu dünyada her -
kesten çok severdim ben. Oneuz 
nasıl ya,ryorum !,, 

Morgda poliı, cesedin yüzün -

den örtüyü kaldırınca, Klut iycr, 

az evvel yanık blı- yürekle söyle
diği sözler;n samimiyetine inan • 
dıracak bir harekette buhmdu. 

Bir lahze durdu; içini çekerek 
haktı. Sonra birden iğilerek ölü 
kızın soğuk dudaklarını öptü. 

Orada bulunanların hepsi hay• 
ret içinde kalmı~lardı. Acaba ka
til bu mu idi? Bir katil böyle ha
reket eder miydi? 

Fakat bir ruhiyat müteha»1~t, 
"Mukabele görmemit aıklarda, 
ıevgi ile vah~etin cmu:ı omuza yü

rüyen iki muharrik olabileceğini,, 

söylediği zaman tahkik ıabaeı da
ha aydınlandı. 

Muhakemesi e&naıında da Klu 
tiyer bu cinayeti İ§lemediğini ıöy
)üyordu. 

Şahitler birbiri ardınca mnh -
keme salonuna geliyordu. La.bel 
isminde biri, Klutiyer'i cinayet ol-

duğu gün sabahleyin dokuz l·u· 
çukla. on iki arası Floransla konu
~urken gördüğünü söyledi. 

Sonra bir kadm şahit gelerek 
Klutiyer'i Floransla birlikte oto • 
mobilde gördüğünü söyledi. Suç -

Ju da, bir takım iddialar ileri sü
rüyordu. Lakin bunların biç biri 
masumiyetini isbata kafi değildi. 
Klutiyer'in ıuçu tahakkuk etti. 
Birbiri ardınca süren celselerden 
sonra katil, Amerikanın bu par -
çaaında idam cezası olmadığı için 
ebedi hapse mahkum oldu. 

' 

,, YAZANLAR: 

Hikmet Münir 
VE 

Murat SER1 OGLU • 
Medet allah 1 

Reklam şüphe yok ki çok faydalı 
ve iyi bir şeydir. Fakat yerinde ve ze. 
min ve zamana uygun olmak şartiyle .. 
Geçenlerde bir sinemada gösterilen 
bir reklam St'yrettik: . 

Oncc bir dikiş makinesi gösteri _ 
liyor. Sonra utla, kanunla, kemençe i. 
le alaturka: 

"Aman dikiş makineleri medet! .. ., 
Diye bir şarkı mı. gazel mi belli 

olmryan bir ses yükseliyor. 
Doğrusu böyle reklamdan da me. 

det! .. 
Kaymak 

Son günlerde İngiltere Harki}'e 
Nazın Samoel Hor nazırhktan çekil. 
di. Kendisi a)·ni zamanda müsabaka. 
larda gümüş madalya kazanacak de • 
recede mahir bir patinajcı yani kayı. 
er imiş. Şu halde kayıcı naur kaydı 
demek. 

* Hükümlerde 
deAişiklik 

Halit Ziya Uşaklıgil, geçen günkü 
bir yazısında, Faik Snbri Duranın kı. 
zın1 methederken, babasınrn ıneziye • 

tinden bahsediyor: "Ana.sına bak kı. 
zını al., derlerdi. Bunu "bnbasına bak 
kızını tam,. sözüne çe\'irirseniz onun 
hakkrnda hemen bir hüküm ven•bilir. 
siniz,, diyor. 

Geçen gün de (Ya - Nu), "çocuk. 
lar babalarına ders vermelidir,. diye 
bir yazı yazmıştı. 

Çocukların, babalarına der1' yere. 
cck kadar istidat n- mahareti artars:t, 

şu halde üçüncü bit- tabir m<>.rda~a ~·
kacak: 

"Çocuğuna bak, baba ını al!,, 
Yahut: 
"Çocuğundan, ı;ok iyi terbiye aJ • 

mr~ bir baba!,. 

~ 
Bahklar ne zaman 

terler? 

Muzip arkada§larımızdan hl. 
ri bir toplnntıda ıu fikri or taya 
attı: 

- Acaba bahk'ar ne zarran 
terler? 

Kend:s:ne aşağıdaki aı~ılane 
cevap verildi. 

- Sudan çıkar.ldıkları vakit! 
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.)"A~Atı: 

HAL-İDE EDİP.. 

eı (,\'akil. tereünı~ ı <· iJ.titm.o.; hakkı malıfuzduı. ' Şahabın katili aranıyordu. (Leyla) sabah -
''Hahaharikulade ... ,, diye hey•·· 

canından keke!iyordu. 

Kan=rya elini Rabianm omuzu 
na koydu: 

"Ne olur, Rabia. O mevlüdiin 

baş mı bize okusana. Efendi d'Z!, 
Peregrini de işitmediler.,, 

BaQını salladı. Burnunun üstüıı
deki cazip kırışıklıklarla gülüyor· 
du: 

"Hayır, hayır efendim. Bu ak
şam öyie şeyler okuyamam. Fakat 
tef g~tirtirseniz size başka bir tü~
kü söy !erim.,, 

Efendi, kendisi koştu, tefi getic
di. Rabia sandalyasından inJ:, 
salo:-ıun ortasına, halının üstüne 
oturdu. Tef biraz başından yukar
da. Gergin derinin üstünde dola • 
şan parmaklar ondan derin deı;n 
sesler koparıyor, ziller hafif hafif 
şakırdıyor. Biraz sonra tef de, zil
ler de, kızın sesi de: "Y emenim 
turahdır,, şarkısını söylemeğe baı
iadr. Biraz çingene uslubiyle, PeTJ· 
benin söylediği gibi. Başı, vücudü, 
kolları hep havaya uymuş, bilmi
yerek oynuyor. Gözlerinden şevk, 
şetaret saçılıyor. Fakat pes perde
lerde sesine içi brmabyan bir kı· 
sıklık arız oluyor. Nihayet o 
billur, o ruhani sese toprakların 
ihtirası ~irmişti. 

"Allı yemenim, morlu yemenim, 
bir bahçeden bir bahçeye sallı 
yc:nenim !,, 

Peregrini sandalyasından fırh
d '· Rabiamn önüne gitti. Cebin
den çıkardığı beyaz mendili sallı
yordu. 

Kanarya kendi kendine: ''Bun
ların arasında bir şey oluyor, Al
lah sonunu hayır etsin,, diyor. E
fendinin, duvar dekor1armdaki re
sim ağzına benziyen kıvrık du
dakları gülüinsiyor: "Sinekli Bak
kal kızları hep böyle şarkı söyler
ler.,, diyor. Peregrini'nin dimağı: 
''Nereye gidiyorsun? Onun çektı
ği sulh bayrağı olmadığını görmü· 
yor musun? Mor, kırmızı sulh bay. 
rağı olur mu? Mahalle delikanlı
ları gibi bahçeden bahçeye men
dil sallamak ne oluyor?,, diye o
nunla eğleniyor. Rabiamn günah
kar kalbi: "Rabbim, beni affet.,, 
diye yerlerde sürünüyor. Vehbi 
efendinin yüzü endişeli: "Nihayet 
Havva cen:aet bahçesindeki yılanla 
yüzyüze geldi.n diye mınldamyor
du. 

Fakat Rabianm kalbinin bin 
bir lcob hi~ tek adamı sarmak için 
açılmıştı. 

Bir hafta sonra, gene pazartesi 
ak§anu, sarayda Peregrini yoktu. 
Rabia niçin gelmediğini sormadı. 

Kendince guya tenezzül etmek 
istem~:!i. Fakat daha ziyade cesa
reti yoktu. Efendiden fena hal
de sık:lmağa ba,ladı. O s:uirli si
nirli yalancıktan gülmek ne za · 
man bitecekti? Akıam uzadıkçcı 
uzuyor, dakikalar bir türl~ geçmi
yor. O, gene konuıuyor, gülüyor. 
Fakat rengi solgun, gözler'nin al
tr halka halka. İçlerinde can yok 
Bir kaç defa, ıtık çok geJ1;.rormuf 
•ibi gö:?lerini kıpıf tı:-dL 

Kı!!.narya endişe ile ıorriu: 

yordum. Boğazım biraz ağrıyor. , 
e'i boğazına gitti. 

Efen~i aya~a kılktı. 

"Bu ak~am da ben piyano çala 
yım. Siz konuşmayın, biraz dinle· 
nin.,, 

Kanarya efendiyle içeri gittı 

Vehbi Dede gözleri halıda: 
"Peregrini'nin annesi ölmüş. 

Evvelisi gün telgraf aldı. İşlerini 
düzeltmeğe gitti. Galiba çok azirr. 
bir servete tevarüs ediyor. Bilmem 
ası! aile ismini alır mı? Her halde 
bir iki aya kadar dönemez zanne 
derim.,, diye tabii sesiyle Pereg 
rini'nin niçin gelmediğini anlattı. 

"Belki de h:ç dönmez.,, 
Sesi acıydı. Gözleri Vehbi De 

denin yüzünü deler gibi bakıym· 

fikrindekini okumak istiyordu. 
Fakat derviş cevap vermedi. Kalk
tr, pencereye gitti. Kar.arya salo
na dönünce ona iltihak etti. Efen
di çaldığı müddetçe onlar alçaic 
sesle birbiriyle konu§tular. 

Rabia yerinden kımıldamadı. 

Başım koltuğa dayadı, gözlerin1 
kapadı. Nejat efendinin çalışınd'l 
Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu. 
Bununla beraber belki daha yük 
t1ek bir musiki ifade ediyordu. A 
sil, hakiki, ve en olgun musik;, 
kalbe, asaba değil, dimağa hitap 
eden musiki. İnsanı, nefsinin bfr 

tün zulümlerinden, tah~kkümlerin. 
den halis eden tatlı ve daimi bir 
fikir aydınlığı. Rabia, bunlara 
müphem bir şekilde hissederken 
Kanarya Vehbi efendiye diyordu l 
ki: 1 

"Bizim efendi kadar Alman 
musikisini çalan adama tesadüf 
etmedim. Ben bir :}ey anlamıyo

rum. Bu (Bah) mr, (Bathoben) 
mi?,, 

(Devamı var} 

Tefrika No. 1 

leyin gözünü açar açmaz gazete:ere sarılmıştı ! 
Başlangıç 

Bir cinayetten sonra •• 
Leyla, sabahleyin uykulu gözl~

rini uğuşturarak gazeteye sarıldı. 
O gün, bütün gazetelerin, bir gün 
evelki Büyükdere vakaıından balı. 
sedeceklerini biliyordu. 

Vakıt gazetesini eline aldı: 
- işte.. Sütun sütun yazılar .. 

Resimler .. işte Münir Şahabın yol 
üstünde, kanlar içinde çekilmiş fo
toğrafı. 

Ve ince bir sabahhkia çıplak o
muzlarını örterek, gazetenin ;Ik 
sayfasındaki şu satırları gözden 
geçirdi: 

" ... Münir Şahap, . zabıtanın 
yaptığı tah~<ikata göre henüz hü
viyeti anlaşılaınıyan bir kadınla 
münasebaUa bulunuyormuş. Bü
yükdere yolundaki cinayette şoför 
yaralı ~e MÜnir Şahap ölü olarak 
bulunmuştur. Şoför, müddeiumu
milikteki ifadesinde: Taksimden 
aldığı - biri kadın, diğeri erkek -
iki müşteriyi Y eniköy sırtlarına 
kadar getirdikten sonra arabanın 
içinde müthiı bir kavga başladı
ğını söylemiştir. Şoför, bu meçhul 
hanımı şöyle tarif ediyor: "Uzuna 
yakın, balık etinde, kara gözlü, 
kara kaşlı, uzun .kirpikli, tatlı ve 
milnah bakıılariy!e bir erkeği ko
layca kendine çeken bir kadın. O
tuz bet ya;larında vardı • .,, Poliı 
toföre soruyor: 

- Sen nasıl vuruldun? 
- Erkeğe attığı ilk klırşun be-

nim omuzuma isabet ~tti. Firene 
bastım.. Araba durdu. Kalktım, 
fakat yürüyemedim.. Yere yuvar
landım. Arkamdan bir kurıun da.-

I 
ha vızladı .. Erkek de yere yuvar ı 
landı. Yolda kimse!er yoktu. Ha
va kararmıştı. Kadın: "Münir Ş'l
hap .. Öldün mü?., diye bağırd:. 
Sonra yavaş yavaş yürüyerek ka
ranlıklara daldı .. Kaybo~du. 

Leyla bu satırları heyecanla o
kudu .. 

Gazeteyi yere fırlattı. 

- Polis beni bulamıyacak. Cina
yet yerinde ne bir ıahit var.. Ne 
de ortada küçük bir emare. 

Leyla çarçabuk giyindi.. Baş:~u 
yaptı .. Gecedenberi odasında sak
ladığı rovelverini bahçedeki ku
yuya attıktan sonra evden sokağa 
fırladı. 

Amavutköyünde sokak için<le 
denize bakan bir Ermeni evinde 
oturuyordu. 

Münir Şahabı İstemiyerek \'Ur

muttu. 
Onu sevmiyor değildi. 

Gazetedeki izahatı hatırlıyarak 
sokakta kendi kendine mırddar.

dı: 

-Ah şu gazeteciler .. Sanki be
ni yakından görmÜ! gibi, öyle bal
landırarak tarif ediyorlar ki.. BPn 
çok güzel. çok cazibeli bir kadın
mı§tm. Her istediğim erkeği ken
dime çekebilir miıim. 

iskeleye do{iru yavaf yava§ ::ü
rüdü. 

Leyla nereye gidiyordu? 
Münir Şahabı Büyükdere yolun

da neden öldürmüştü? 

Amavutköy i&kelesi üstünde a
yakta dütünüyordu: 

- Onu timdi eskisinden daha 
çok sevdiğimi anlıyorum. Fakat, 
neye yarar? O ıimdi cansız ola.-

rak, morgun mermer taşları fü·e
rinde yatıyor. 

Bu srra-.a iskelenin i.:' stüncle kı
lrksız bir <dam he:irmışti. 

Leyla bu adamı görünce: 

- Nerede kaldın, Y orgi? 

Diyerek yanına sokuldu. Y orgi 
cebinden bir küçük zarf çıkardı: 

- Buyurun hanımefendi! Biraz 
geciktim amma.. Kusura bakma
yın! Güç tedarik edebildim Ve 
bundan sonra da ayni fiyatla al.ı
mıyacağız ... 

Zarfın içinde bir mektup vardı, 
sanmayın! 

Bu bir he:roin zarfıydı ! 
Leyla zarfın kenarını kopardı .• 

Enfiye çeker gibi, iki parmağının 
ucuyla burnuna bir tutam götüı
dü .. Çekti.. Ve göğsünü şişirerek 

geniş b:r nefes aldı: 

- Bundan sonra ne istiyor la~, 
söyle bakalım Y orgi? 

- Şimdiye kadar yetmiş bet 
kuruştu. Bundan sonra bir lira ve· 
recekmişiz. 

- Adam sende. Yirmi beş ku
rut yükselmif. Ziyanı yok. Saktn 
bu adamı değiştirme. Verdiği he
roin çok saf ve hi!esizdir. Ötekil~ı 
de tebeşi:- tozu karışıktı. 

Leyla, Yorgiye bir lira uzatır 

- Haydi, yarınkini de bu saat
te getir. Ve bugünlerde sakın evi· 
me uğrama. •. 

- Peki hanımefendi! Yarından 
sonraki (keyif) lerinizj istediğiniz; 
saatte, istediğiniz yere getiririm. 

, Y orgi iskeleden uzaklaf tı •. 

Leyla Boğaz:çine giden vapura 
atlam:ştı . 

(Arkası var J 

- Saçmalıyorsunuz 1 dedim. yapıyor? Anlıyalım bakalım ... 
Fakat onun alaylr şivesi oldukça beni kendime 

getirmişti: Soğuk kanhlığımı takındım: 
- Mademki mektup bana yazılmıştır veriniz 

dedim. Size ait olmıyan bir şeye karışmayınız. 
Bana hakaret etmek için eline frrsat geçmi~ti. 

Pervin buna inanabilirdi. Fakat ben evli olma
dığımı biliyordum. Yalnız babamdan kalan Samiye 
Ekrem Tok aciıru taş·yoıdum. 

Bugün Nadide hanımefendinin hizmetçisi Pervin Mektubu vermedi. Gene devam etti: 
yanıma geldi, elinde bir mektup vard[. - ·Evli! Hem de geceyatrsı mektebinden çık· 

Belki bir yanlışlıkla benim adım Arif Nedret a
dile birleşmişti. Belki de mukavelat muharriri katibi
nin bir hatası idi. Ayni gün hem Arif Nedretin k:m
sına ve hem de bana bir mektup yazın[§ olabilirdi. 
Böylece iki ad birleşmişti. Fakat işte bu ufak dikkat
sizlikten Pervin büyük bir mesele çıkarmış. gi.iliınç 
ve tatsız bir maı;al uyduruvermişti. 

Bu kız hapa karşı çok soğuk davraruyordu. İki m:ş .. Buraya girmiş hiç erkek yüzü görmemiş bir krz .. 
aydrr bulunduğum şu konakta benim için duyduğu Aman yarabbi insan gülmekten bayılacak!.. Arif 
nefreti her fırsatta gösteriyordu. Bunun önüne geç· Nedretin karısı hah hah hay! .. Zarfm üzerinde Mu
mek, kendimi ona sevdirmek için çok uğraştım. Para- kavel.it muharriri Ali beyin damgası var. İnkar ede· 
etmedi. İkide bir acı sözlerile beni sinsi sinsi iğnl'lc- mC'zsiniz ki.. Ati Bey işlerini doğru görilr: Böyle bir 
mek sanki onun için en büyük bir zevkti. yanlışlı~ yapamaz 1 

Hiç yoktan beslediği bu kinin sebebini düşün- Tekrar bir kahkaha attr. Mektubu bana vermek 
düm. Ve buldum. Ben konak sahibi Nadide hanıme- değil . suratıma atarcasına fırlatarak: 
fendinin torununa ders vermek üzere konağa alınm·ş- - İşte mektubunuz Samiye Arif Nedret hanım-

tun. Onun sofrasında yemek yiyordum. Hanımef.!ndi efendi! .. Kocanıza cevap yazdığınız vakit benden de 
benden bir şey saklamıyordu. Bahusus konakta bana selam yazınız! 
aynca bir daire tahsis edilmişti. İşte Pervin benim Topuklan üzerinde zıplıyarak gitti. Oda kapısı 
kendisinden ve bütün hizmetçilerden ayırt edilişimi kapandığı halde tahkiramiz gülüşünü hali işitiyor-

bir türlü affedemiyordu. dum. Bu umulmadık hadisenin şa§kınhk ve heyecanı 
Elinde tuttuğu mektubu uzaktan sallıyarak : ile mıhlanmış gibi kalmıştım. Buna sebebiyet veren 
- Size mektup var! dedi. Hem ne mektup! Ne bu garip mektuba dokunamıyordum. Nihayet za .. fı 

mektup! Ne mektup 1 aldım açmadan oda hizmetçisinin yaptığı gibi muaye· 
Zarfı parmakları arasında çevirerek alaycı ve ne etmeğe başladım. 

ısmcı bir kahkaha attı. Zarfın üzerini yüksek sesle İlk önce gözüme çarpan zarfın yukarısındaki 

Bunları dtişünerek zarfı elimde evirip çeviriyor, 
açmağa bir türlü cesaret edemiyordum. 

Bir şey beni kuruntuya dil§ürüyordu: Bu mek
tup acaba bana nu yazılmıştı? Yoksa Arif Nedretin 
karısına mı? Bir çok tereddütlerden sonra onu açma
ğa kendimde bir hak gördüm. Eğer içerisi bana yazıl
mış ise yanlışlık sadece zarf üzerinde yapdmı§ olacak
tı. Eğer başka birisine ise mazeret diliyerek mektubu 
geri yollıyabilirdim. 

Mektubu açtım. Şu satırları okuyunca şaşk nlı· 
ğım çok büyük oldu.: 

..Arif Nedretin karısı Samiye. Babasının ismi ve 
soyadı: Ekrem Tok. Doğduğu yer Mersin. 27 eylul 
1912,. 

"Önemli bir iş için mümkün olduğu kadar çabuk 
büroya gelmeniz rica olunur ... 

okudu: damga idi .. Mukavelat muharrirliği .. Ali. Mukavelit muharriri 
-"Arif Nedret Beyin zevcesi Samiye Arif Ned· Bu resmi damga, bir latife olamazdı. Ali beyin Ali 

ret harum Galip paşa caddesinde Nadide hammefen- hanımım Samiye hammm mukavelat muharriri oldu· Satırları tekrar tekrar okuyor kendi kendime 
dinin konağında mürebbiye .. ,. Tam siz. Yanlışlık yok 1 ğunu biliyordum. Belki genç yaşında ölen zavallı an- söyleniyordum: Benim adım, benim soyadım, benim 
Demek ki evlisiniz ha!.. Sizi kutlularım Samiye ha- neciğimin de eskiden mukavelat muharriri olabilmesi genç kızlık ismim, benim nüfus sicillim. 
nıml .. Kendinizi burada kız olarak gösterdiğiniz hal- ihtimalini düşündüm. Fakat şimdiye kadar bu ada- Fakat şu Arif Nedret adı nasıl oluyor da benim 
de ~vli oluşumuzu saklamanız ne matah olduğunuzu mm benimle meşgul olduğunu hiç hatırlamıyordum. adımla birleşiyordu 
gösteriyor! .. Doğrusu ben, sizin yerinizde olsaydım, Yalnız mukavelat muharriri Bilal B. annemin ölü· Bu adamı tanımıyordum. Hatta bugU.ne kadar is· 
beni alan muhterem zatı saklamak değil herkese 11;)y- münden ıonra benim vasim bulunuyordu. Ali beyle mini bile duymamıştJm. 

ler övünürdüm. hiç bir llİJİğim yoktu. Bu karışıkhğı çabucak dttzeltmek lazımdı. Ali 
Şa§mnr§trm. Bu terbiyesiz kmn ağır s5zlerinden Damgayı tetkik ettikten sonra gözlerim beni beye yazacaktım. Böyle büyük bir yanlışlığm dah• 

ziyade at"SIZ arsız glllllşü beni yaralamrştr. Onu yuka- fevkalade şaşırtan §U satır ilzerinde durmuştu: Arif fazla uzayıp gitmesine müsaade edemezdim. 
rıdan aşağıya süzdüm. Öyle şaşırmıştım ki ne söyle- Nedretin karısı Samiye Arif Nedret hanım. 

~~~-".&..ll!U..JL.1....c-AıllL..wlll.JL~tw:11-~~J-Jr::ı.uı:ını-ll.lıe..anı.aıxıan:usı:mı~~~~-------~~.JllLila...ı:lL!:llil~oruruı~Kim~·n..Jın.nA.J~··tn!1et.lfk~ötuüLD.billr...l!l~k~a-~~~~~~~~----~J~D~e~v~anu var) 

"B .. ., a§ın mı agrıyor, yavrum .. , 
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"M d - ınau,, ın seslendirme o ern za 
· .. 1 ..... amla::nak üzeredir. Bu iş 
ışını a... . . 
Sarloya saal ba~m;:ı hm dolar mas· 

;afa mal olmakta, musHd~inaslara 
bu kadar ücret veı-ilmekteclii-. Bü
tün fiih1 Şaı·loya 960 bin 7iirk li
rasına mal olacaktır. 

Fakat masraf yalnız · bundan 
ibaret değildir. Çünkü ~a.-lo bu 
film için tam iki sene n.! - ~:-· ·: ve 
bu ıni'.iddct zarfında ba~l-=~ hiçbir 
is yapmamıştır. Halbuki iki ~ene 

b"·r sinema kumpanyc:;ı hc .. ::ı' nıa 
ç.ahşsaydı kendisine h :ç oln:azs~ 
haftada on bin dolar veri!e~e~ti. 
Böy :c::c film· n maliyet masrafı i.i<. 

milyona yaklaşmakt.:ı.dt•. 
Mnamafih Sarlonun her filmr 

beş milyonchı.~ fazla hasılat get;r
r.- c 't4ecl ir. 

Renkli filmler 
(F2)e~ yako li'il©la 

fn om ueırn ını lhl~~sn 
ir~ln)kOD ©lla~a~ u 

R .... Al ksandr Korda, Holi. 
eJısor e .. 

L d Y
a döndukten sonra 

vu ttan on ra . 
. 1 erdiği izahatta artık 

gazetecı ere v . . . 

b
"ld. ~. . kildekı renksız fılm· 
t ıgımız şe 

ı d geçmek zamanınm gel· 
er en vaz 
l ~· · s·o·yleıniştfr. c gmı 

D
. ~ taraftan Holivudun en 
ıger 

h 
dekoratörlerinden Ed-

meş ur . . 
·.ı Jones de dıyor kı: mona 

"- 1936 senesinde Holivutta 
.. den fazla ufak ve on iki tane 

yuz ·ı b"A ki' 1 1· de büyük fı m ta u ren ı o anıt: 

yapılacaktır. Bu, el.aha bir baş
langıçtır. Pek kıe.a bir zaman son

ra tabii renkle olır.ayan filmler .• 
şiındi sessiz filmlerin o!duğu gibi 
modadan düşecektir. ldcfüı ece· 
bilirim ki nihayet üç sene sonra 
tabii renkte olmayan filmleı· mazi. 
ye karışmış olacaklardır.,, 

JoY Hocs ve Filis Bruks 

A Ş . l • ' 1 n ır ey y;:ıa ız.arrn en gen-
cidir, Hc-:ıü:: on yedi ya~ında 

bulunuyor. 

~@liifil~Ifl) 

waı~moyaı 

Dıı®~®~ a ® IFl1 ~In1 
yuD@Jo~u 

HoJivutta büyük dedikodular 
uyandıran bir hadise: 

"Platin saçlı,, diye meşhur Cin 
Harlunun b•r roman yazmakta 
olduğu uzun zamandanberi söyle
niyordu. Son günlerde bu romanın 
hiçbir zaman neşre:füemiyeceği 

anlaşılmıştır. Çünkü Holivultaki 
bir muharrir bir gece sarhoşken 
bu romanı güzel artiste kendisinin 
yazdığını ifşa etmiş, bu derhal 

şayi olmuştur. 

Bunun üzerine tabi, bu romanı 
basmaktan vazgeçm·ş~ir. Roman 
yazmağa heveslenen zavalh Cin 
Harlu şimdi boyuna sinir nöbet-

leri geçirmektedir· 

Ernst Lubiç yalnız zer.ci ar-* ı .. . tl tarafından oynanma ~ uzerc 
tıs er dlı b" f"I 
''Cukulata Prenses,, a ır ı m 

y;pacaktır. 

Karol Lombard en güzel ytldı:z:la rdan biridir. Fakat lıe1· nedcr.r e 
pek nadir lilr'm çevirir. 

-
[ Kısa ~laberler ,, J 

lf- Sovyetler Leningrad' da "Bl. 1 
rinci Petro,, adiyle bir film yap- 1 

maktadırlar. 

lf- Vaktile Meri Pikford'un ha~ 
rolünü yaptığı ·'Küçük Lord,, A.·. 
merikada yeniden filme alınacak
tır. 

lf- Greys Mur'un yeni filmini re· \ 

jisör Sternberg idare edecektir. 
Filmin mevzuu Friç Krayslerin 
"Sissy ,, adlı operetinden alınmış
tır. 

,.. Holivutta çevirmekte c1d:.1rru 
"Sevinç şarkısı,, film:nde 1'.1arl:a 
Eggert •<Favst,, operasmdan üc ı 

parca ile şarkı .şekl"ne sckula~ 1 
"Rapsodi Hongf'uaz,, ı teganni ' 
e:.lccektir. 

lf- Viyananın en meşhur operet 
sanatkarlarından hiri olan ~:;ret) 
Taymer Bu::!apeştede bir c.r-eret 
filmi çevirecektir. 

>f. Şekspir'in "Rom~o ve Jüli

yet,, i Holivutta filme almaca1 . tır. 

İngiliz aktörü Lezli Hovard Ro
meo rolünü almıştır. Jüliyet rolü
nü Norma Şirer yapacaktır. 

Merküsyo rolü Con Barrimur 
dadır. 

lf- İngilizlerin meşhur amit·ah 
Lord Nelson ile Leydi Hamİltonun 
aşk maceraları Holivutta filme 
~ !·:1~:::ı1:tır. Leydi Hamilton rclü 
Ann:ı Sten'e, Lord Nelson rcHi jse 
Lezli Hovard'a verilmiştir. 

lf. Almanyada çevri"ccc1: o 1nn 

"Kazanova,, film;nde baş ·olü 
Pavl Kcmp yapacaktır. 

Una Merkel geceleyin evinin bahçesinde. 



Mektup. telefon. 

cekainiı !. 
• t.. , .. . • • 1 • ' 

lna"anların hiç hir söz iöylemek 
• 1 , ıi * .... .. * .... • 1 ~ 

-·izin v"e yazmaiuızın düşünceleri-
?'' .. •.* t ~ ), • 1 • ' • • • t..,. f • 

-iıi. biriibirıne eriştirebilecekleri ni 
de· Pasnde~<iakf · y~~ıhine~·inde 

• •. ·•'' l. .. , ,,....r:• ,. ~, , . ı ... . ,. 
·i'ıbat ·ıçin karlıij Kreyg ile birlikte 
bi~ kaç senedir t~rÜ~eler yapmak 
tayız. Yaptığımız tecrübelerden 
liaznuİnı . anl~ia.yim da bakın: . 
f'~ Ka}rın biraderim Robert İrvin 
Amer\it<a~ın , Passaclena şehrinde 
otuİ-hı~kta'dır. i3 temmuz 1928 
de P~sadenadak i yazrhanesinde ·,...,_.,t""" .. .__-:--7"""""-:::;;....-ı~.....,;;:.: 

oturu,i~rdu. ~e sabahın taıp aaat 
on bir buçuiunda bir kağıd · par . 
çası üstüne adi bir çatal resmi çiz
meğe ıb~t ljl~iştı. Sonra da'· tam 
yirmi i:lakiJ<a gö;zlerini bu resme 
:dike:rek bütÜ~ dütünceSini onun 
~ü;tÜne ' kü~eien""dirdi. . . 

- •ı ' 

Ayni. günün ayni saatinde ka· 
,}-~m ;jeknn kil~metre • uzaktaki 
~~op.g~·~·tj,?. yC~etinin uzun 
q•ı.~w.&w.ıa. uz~mıttl. Oda-yat ı 
rr.m karanh.lru. Karım da· gözleri· ·--"'-~''-""""· ....... _...., ·-...• ı::.:ı;..::c....:;..;---ı;;.~~.-:...., 
ni kapa:tnrş . ye· hij.tün: düşüncesini : İ1u,.at1.a · iJay Sinclair ı·esinı ~·iz mi~ 

-hir ıroktaya temerküz ettirmiı va- değildir. Fakat bütün düşüncesini 

:~iyetl~ ·hareketsi~ duruyordu. Kar çıplak kafasının içinde t emerküz 
<leşi Robert lrving'in ne düşündü- ettirmi~tir. Karısı onun yüzüne ba 

·dünij.anhyabiLmek için bütün akıl 
.ku :lrt:t_lerini: bir •arayn toplamağa 
.-ç..alrşyor.du. Yavaş : yavaş hayiJin· 
,de bir ,şey ~tecessüm eder gibi ol· 
du. Ç~ geçmeden artk başka bir 
teY d~fiiru~mez oldu .. Nihayet kol
tuk~a, .!-İ'Oğr.Ü\arak bir kur9un kale
.mile kiğı.d aldı . we. fU kelimeleri . .. . ... ·· 
t .~~·zd.P ..... ·:. ~ . . ' 

·"'
1
• .ff'B1r' sdfra ç~tahndan baŞka bir 

§ey aörenı.iyonim !,, .,. · · 

e.~·.: l?ı ! r iki. gÜn 'aonra otomob.ilimi· ... .. . • . . .. . . . ~ ··r- · 

'Ze atlryal-ak Passadenaya gıttik. 

·tr-fih .~i~df~i Çatal ~emile' karinıın 
"yaz'dıti .'ciimle m~yd&.n~ konarak 

,.. ... ·' .. .. 
~arttla!tı~dar. , . 
,, .. ~ ~ .-J • • ..~ '(9 " ( '1 1 • 

... : ·~ı-.ı~ıi~~ b~r t~c.rü~e d.,.ha yap 
.!Jt~ğa. kaı:ar v~.ı:dik: . 

~::ıt •,. X..r~: zyka~~~a ,çıkt~. B~q. ~e 
aıağıdaki odaya inerek dolabın 

~§J:l~rirtden bi!i.pden , kırmızı , bir 
~lelrtr.ik cep Je~~.-i aldırp . . B~nu 
b.ir k~ç . ~at : ~i.ğıdf;l . .sardkta~ son· 
ı:~ bO! bi.r ~.ndura. lru~usuna koy 
<:\um., l,Ç.qt\IN,dtl pir g~z,eteye sa· 
rarak sicimle adamakıllı bağla • 
dı.m . 

... ,,. f ~~··, t t. .. ... 

. ,B~n üzerine kar.ım a§ağıya 
ıelerek yazıhanesindeki kanape· 
y.e. uzaıidı. Potin kutusunu mide • 
ainin üalil!]e koydum ve yanı ha• 
tına. oturdum. Bu tecrübe esna -
~:q.da· gözleri~i ondan hiç ayırmı 
y,~rak yanında sessiz ve kıpırda • 
111akı•un 'kaldmı. 

Nihayet kanm kalktı, kağıdın 
fiatüae bir resim çizdi ve bir kaç 
~z Y.l!-Zarak i>an~ Terdi. Resim yu· 
~ar;(~ , "f:>ir el~ktrik lambasınm 
.krokiıi idi, yaz dar da tunlardı : 

. , 
··: • •ı. .. ' ' ._. • -·r.-· ., ı·:: 

- . . 
' • I 

kmC'rt lteml'rı bu A:rokiyi çizmi.~tir. 

s;nclair soldaki r esmi ıuuk bu 
yerde. oturur;ken yapmış, evde 
bulunan karısı da kocasının ne is· 
tcdiğinini anlıyarak çizmiştir. 

Bu, tıpa.tıp bir tarif olmamakla 
beraber gene de göze batacak de· 
recede idi. 

Jan adlı bir yabancı ile tam~ • 
tıklan sonra bu tecrübeleri çoğalt· 
tık. Jan hiç bir acı duymakı.rzm 

diline ve yanaklarına toplu iğne 
ıokmak adetinde idi. Bu adam 

birçok defalar hiç hava sızmaz bir 
tabuta kapatılarak bir futbol ıa • 

haımda açılan çukura gömülımüf, 
Üstünde üç saat kadar maçlar or 
nanmı9tı. 

Karım ise bu adamın diitünce
sini çok kolaylıkla okuyabilmek 

adetini kazandı. Bir gün Jan bu· 

. lunduğumuz yerden 200 kilometre 
uzaktaki Sanla Barbarada idi. Ka 
rım onu mavi elbiseli ıa119ın bir 

kızla birlikte otomobille bir otele 

giderken gördü. Geçtikleri soka· 
ğın yağmurlu olduğunu da gör 

ınilttü. Oturup bütün gördükleri .. 
ni bir kağıda yazdı. Sonra Janla 
bu1uttuğumuzda notlar 'kendisine 

zıyorum .. 
>':.'edi. Ben yemeği tek hatıma 

yedim. Kreyg'de hikayesini yaz · 
dı. O gün akşam üstü bana gele • 
rek: 

- Bir hikaye için aklıma fev· 
kalade bir mevzu geldi. Yepyeni 
bir şey! Şimdiye kadar böylesini 
düşünmemittim bile! İşte hüla • 
sası şurada. 

Diye söylendi ve söylenirken 
de kütüphaneye doğru giderek, 
rafları gözden geçirdi; Cenubi Af 
rikadan gelen cildi aldı ve birden· 
bire yüksek sesle: 

- Şuna bak! 
J?iye bağırdı ljiHnci sayfayı aç• 

mış •~"Kara siliirbaz,, sözlerini 
okumuıtu. Sonra bana dönerek: 

- Sana hiç böyle bir dütiince 
ge].miş miydi? Ben kitabı hiç gör 
mediğim ve okumadığım halde 
yukarıda bu faslın hülasasını yaz 
dım. Fasılda geçmekte olan hadi· 
ıeler şimdi yazmış olduğum hi -
kayenin çerçevesidir. 

Dedi. Bu yazıları okuyanlar 

Oğulları tarafından 
dağa ka.çırıian zengin I 

kendi yapacaktır. H avanada çok tuhaf bir vak'a 

olmuştur. Havanada Nikola Holandah lar süt: 
Kaatano isminde gayet hasis ve kaynaklarını 
para canlı&ı v ebir şeker fabrikatö kesecekler 
rü vardır. 

H olandalılar, eıkidenberi ıüt • 
20 milyon dolar servet sahibi çülükle meeşhurdurlar. Fa .. 

olan bu adamın üç çocuğu ile bir kat, bir kaç seneden beri dıtan 
de damadı vardır, ve milyont>r, memleketlere, aütlü yiyecekler, ıüt 
en yakınları olan oğulları ile da- konserveleri, peynir ve katar ih • 
madına ne i ş , ne de para vermek- racab çok fazıla azaldığı için, bu 

tedir. itle uğraşmanın beyhude ve fay. 
Bir gün, m ilyoner, dört müsel- dasızlığı anlaıılınqtır. Bundan ö-

lah şahıs tarafından evinden alı- türü.dür ki Holanda hükUmeti, 
narak meçhul bir semte götürülür 1936 senesinde 100 bin ıüt ineğini 
ve iki gün sonra da fabrikası di • keıtirmeğe karar vermittir. 
~ektörüne imzaS!Z bir mektup ge· 
lerek, milyonerın öldürülmemesi Bulgar 
için 300,000 dolar fidyei necat is- hapishanelerindeki 
tenir, tahkikat ve araştırmalar. mahkQmlar 
dan sonra, bu hasis ihtiyann o • B ulgaristanda Şumnu mualli111 
ğullarile damadı tarafından or . okulunda gizli komünist teı· 
tadan kaldırıldığı anlaşılır. kilitı kurmut olan yirmi bet kiti .. 

Milyonerin izi henüz meydana nin muhakemeleri bitmiıtir. Bunla 
çıkarılamadığı gibi oğullarla, da- on seneden iki seneye kadar muh 
mat ta meydanda yokturlar· telif hapiı cezalarına mahkum ol . 

Vugoslavyada muşlardır. Bu mahkfun!ar da Bul · 
vagon fabrikası gar hapishanelerinde yatnıakta 

yugoslavyamn Knaledo ka · olan 38 000 mahkUnıun yanlarına 
sahasında inşa edilmekte o· gideceklerdir. 

lan vagon, lokomotif ve buhar 
Diğer taraftan hapisanelerde. makineleri fabrikası bitmek üze· 

ki binlerce mahkfunu beslemek 
fedir. 1 h k b . d Bu gar ü umeti ütçesm e çok 

Bu fabrika açı.ıdıktan sonra, 
Yugoslavlar kendilerine lazım o· ağır bir yük tetkil etmekte oldu

ğundan hükumet bunlardan bir 
lan vagon ve lokomotifleri ken • 

kısmını önümüzdeki yortularda af dileri yapabilecekleri gibi, bir ıe· 

ne sonra fabrika biraz mükem • 
melleştirildikten &0nra dıtarı mem 

leketlere de vagon satabilecek 
t 

lerdir. Çünkü bu fabrika, yalnız 
Yugoslavyanın değil, bütün Bal • 
kan memleketlerinin en büyük 
fabrikası olacaktır. 

Romanyada 
darphane 

Romanyada darphane bu -
lunmZJ.dığı için Romanya hü· 

kii.mcti el1i senedenberi kendi pa· 

etmeği düşünüyor. 

Plevnenin zaptı 
ı l n üm .. 

p levnenm vaktiyle Rus ordusu 
taraf mdan zarptedilitinin yıl 

dönümü dolayısile Bulgarlar ıe· 

çen gün Plevnede ihtifal yapmıt · 

lardır. Plevne garnizon kumanda· 
nı bu münasebetle askere bir ge • 
çıt resmi yaptırmıştır. 

Bulgaristanda bir 
baba kat: ili 

belki de karımın harikulade hir ralarmı, dı§arı memleketlerde 
zekiıı olduğunu ıöyliyeceklerdir. bastırıp kestirmekte idi. 

B ulgaristanın Aytoı kazt:uınııı 
Peştersko köyünde karııının 

teşvikile kendi öz babasını zehir • 

liyerek öldürmüş olan Yani C1 • 
mitrof isimli bir Bulgar geçen gün 

polise müracaatla, on dört ıenı 

önce babasını kendisinin zehirle . 

Fakat herkes cmun gibi harikuia: Yeni yapılan darphane geçen
de bir kudreti kolayca inkişaf et· lerde kral Karolun huzurile açıl -
tirebilir. mıştır. Bundan sonra, Romanya 

Telepati diğer bir adamın dil· hükumeti de bizim gibi bir darp· 
şünceainf okumaktır; ayrıca fıtri haneye sahiptir. Kendi paralarım 
bir mevhibe değHdir. Bu mar~fet -~----------..,,.-::~ 
stenografi öğrenmekten çok daha vam ederse onu olduğu gibi ka · 
kolaylıkla elde edilebilir. bul edeceksiniz. 

işte size basit bir usul: Kabul ettiğiniz dakikada da 
Bir kaç hafta müddetle bütün hemen ı§ıkları yakarak onun bir 

düşünce ve iradenizi sıkı bir su · krokisini çizin. Herşeyi kağıda 
rette temerküz ettirdikten soma kaydedin. Çünkü gördüğünüz şey 
komşunuzun düşündüğünü oku • tamam bir resim olabilir. Küçük 
yabilirsiniz. Buradaki temerküz ~ teferrüata ehemmiyet verin, çün· 

den m,.ksat aklmI:ıı yalmz bjr şe· 
yin yahut basit bir mev2uun üs • 
tünde kümeliyerek orada tntmak
tır. Düşünceyi temerküz ettirirken 
vücudünüz mümkün olduğu ka · 
dar gevşemelidir. 

Seçtiğiniz mevzua gö:derinizi 
dikin ve yalnız onu düşünün. Bu 
düşünceyi yaparken odanız yarım 
karanlık olmalı-:lır. Gözlerinizi 
kapayın, vücudünüzü gevşetin ve 

düşüncenizi tamamile boşaltın. 

Sonra da istediğiniz mevzuu ak -
lınıza getirip bütün dü~üncenizi 

onun üstünde temerküz ettirin. 
Göreceksiniz ki bir takım çizgi 
parçaları görünmeğe ve derhal 
kaybolmağa başbyacaktır. Daha 
kıpırdamayın, eğer ilk· gördüğü • 

kü bütün tecrübenin muvaffaki • 
yeti buna bağlıdır. 

Düşünceyi temerküz ettirmek 
san'atinin tekniği için zaman, ıa· 
hır ve bir çok çalışmak lazımdır. 
Sabn-ın kendisi bile bilha1Jsa sinir 
li ve hasta adamlarm öğremneai 
lazm olan mükemmel bir karak · 
terdir. 

Bu yazılarımda bir tek müba -
lağa ve uydurma aöz yoktur. Ge · 
rek .karım, gerekse ben bu işe bü
tün samimiyetimizle inan.mıtız • 
dır. Eğer bizim batarabildiğimizi 
bütün insanlar yapmağa muvaf • 
fak olurlarsa, beferiyet tarihinde 
çok mühim bir inkı1ib olacaktır. 

Bunun da bir tek çaresi vardır: 
Tecrübe! 

diğini itiraf ederek tevkif olunma• 
sını iıtemiıtir. 

Baha .katili Aytoıa getirile • 

rek tevkif olunmuflur. Ya· 

ni, kabahatm karıaında oldu· 

ğunu, babasını, karısının teıvikile 

öldürdüğünü ıöylemiıtir. 

• 



Garip bir kıska~çlık 

l,.... k L-anlılıta ilendi· Ya.'le .n an•ı, ııc- · 
aJamın irim · 

ılne Jofrıı ,.Af J ır oc .lelt 

ttl~uja~'ftlf ttlduiu Wde ,,,., ofJıoiı iNi ...._... ~ 
mide ~·-...,•) yJ,d mne!aini talalriJr ve rndaWme e4en A....n. 

rnlfftiL '.,...., L- a.~~--! N" 
KUn muann ı)'llmen ..• 

ili seJ iz yaşındaki ihtiyar 
z yaş kftçttğtl 
karısından 

şüphele mi~ ... 
........... ~ ıs 9 ....... j B 
onur1 ölümünesebep oldu 

Neuyorktan y.ı 
dıyor: 

Amer ;kanın Ral 
timor ıehri ... d ~ 

yqıyan 58 ya

'ındaki zen~ıaı 

inıaat müt~:ın

hidi Y akel, Z4 
yaıın.ia Na uı 
bmlndeld paç 

'" ~1 Jtıs)a .w.a..-11••··· 
~clea afie. 1'akel eylendikten soma lcanİma bu m .ım.-.. 
t6 fd .......ıan Barda mea'ut olacaklardı. Fpat Yabl, bmı tva• 
tilJ~Rı fmdao burada 8IdUrilldU. 

Beni hlllıN oe TtOllflf'llla 6ir m11aür si6i ,,.,.,,.! 
Çiinlıil..,.. olan.., ...... ilim'-• ,,,,.,,,.,,ii. 

Jar. Yanı hqlanndaki ıolf G,unu , . 
1 1 

.. ı. . ,. • 

aahuı ıeceleri Pek karanlık ve· · · . 
1111z oluyor ve korkuyorlardL Nan-ı mm, -mifeeini ~b lietJ'~ . 
ıinin 11hhati Pek yeriqde delildi N.uiaia ~-~ • 
itin en fena ciheti Y akel onlara kate cleter Wr ..,._. ~•Jan ~ 
yedek bir para ...-meclen ıitmiıtj. CliJor. Kız ~ Mira,er, ..... 

Haftalar ıeçtl. Yakelden bir ••. ~ ıaılıieil• alclt.'~ .. 
haber ıelmiyordu. ld1'eth1e oliacald~ ~ ... 1

, • 

• • Nihayet bir ıece, korlm1ar ha· . : 
kikate d6ndü. l>ıp.rda ayak aeale- =;:::;::::;:;:::;:::::r::::;:::;::;;::;:::::;;::::;::;r 
ri itittiler. Pe~en bir )'iz içe-
riye baktı. Bir erkek yüZü f.. 1 

Kadınlar . ıtıldan tandürerek 
bir k•1• çömeldiler. Solak al
mldctan .. korlmrorlar& 



• 

936 olimpiyatları 
ve kadın atletler · 

Japon 
Berlin: (Özel spor aytarımlZdan) 
1936 Berlin olimpiyatlannın atle

tiztn kısmında kadınlara. tahsis edilen 
beş müsabaka gayet küçük bir ni~bet 

teşkil etmektedir. ' 
Fakat her sahada olduğu gibi at-

]et\zmde de erkeklere yaklaşmağa az
meden dünya kadın atletleri girecek
leri müsabakalarda erkeklerden aşağı 
kalmamak için son derece çalışmakta 
ve erkekler ile adeta boy ölçüşmek ni
yetindedirler. 

Yüzmelerde buna yaklaşmakla be
raber atletizmde arada daha bir hayli 
fark vardır. 

Bu rekabetten dolayı bu olimpi
yatlarda gerek ortaya çıkacak kabi
liyet, gerek iştirak edenlerin miktarı 
bugüne kadar olanları gölgede bıra

ka.;Bktır. Bu rekabetin dünya rekor
lari' üzerine de müessir olacağı şüp
hesizdir. 

Alman kadın atletlerinin en kuv
vetli bulundukları sahalar atmalar
dır. Şayet olimpiyatlarda kadınlara 
tahsis edilen beş müsabakada birini 

2 - Walasieuvicz (Polonya) 11,7 • • • 
saniye gureşı 

3 - Von Bremen (Amerika) 11,8 Geçenlerde resmini neşrettiğimiz Japon güreşi, bütün dünyada yavaş yavaş merak olmağa başladı. Yuk, .. . da 

saniye. üç mulıtelif pozunu gördüğünüz resimler, Avrupalılar tarafından ası~. ismi (Ciuciuçu!) olan bu ~üreş tetkik e.~i-
80 l\letre manialı koşu: lirken alınmıştır. Hasmını öldüresiye hırpalamağa müsaade eden bu gureş, Amerikalıların profesyonel serbest gu -
1 - Doorgeest (Holiinda) 11,8 sa- reşlerine de taş çıkaracağa benziyor. Bakınız bu üç resimden birisinde i~i hasım biribirini~ ~~r~!aklannı nasıl ~.:ı 

niye yasıya ııe öldüresiye sıkıyorlar. Ve ö.bür resimde de boğulurcasına gırlatgı sıkılan hasmın yuzunun ne ıstıraplı hır 

2 - Burke (Cenubi Afrika) 11,9 _:l:Uıl=-:al:.:d::ın:vı:....:.g.:..ör:..:u.:..:'l.:ü::..y.:..or:..:·....:E=-::.ğ_er __ b_u_n_a~d:-a-s.:.p_o_r_cü...:'y:...e_c_ek_s-:e:-k-· n_e_:_y_az_ı_k_ı ___ -:::-:=----=--;:;;;:---------

::r:: Clarks (Cenubi Afrika) 11,9 Macar Amerikalılar 
Yüksek Atlama: federasyonu 
l-Arden (Amerika) l,GO Bazı Avusturya Futbolda ilerlenı ek 

- 2- Kaun (Almanya) 1,60 

;isk~ı::;~ (Amerika) l,;jS takımlarIOJ protesto çaresini arıyorlar 
1 - Manermayer (Alman) 47,12 etti 

metre Bazı Macar takımları ile Avustur-
2 _ Weiss (Polonya) 42102 metre. ya kulüpleri arasında turne mesele-

sinden dolayı ihtilaf çıkmıştır. 
3-Kranss (Almanya) 41,65 metre Avusturya takımları, Macar ku-
Cirit atma: 
ı _ Braumüller (Almanya) ~ t,G.ı lüplerinin ecnebi memleketlerde maç 

yapmak için giriştikleri angajmanları 2 - Krüger (Almanya) 43,59 
onların kabul ettikleri fiyattan yljrı 3 - Fleixher (Almanya) 43,5:: 

Suat ERLER aşağı bir fiyat teklif ederek bozmakta 
olduklarından bu hal Macarlan fena 

Sporun her şubesinde terakki et-ı 
miş olan Amerikalılar, yalnız futbol
de geri kalmışlardrr. 

Futbolün gün geçtikçe daha fazla 
rağbet kazandığını görünce artık fut
bolde de ilerlemenin çarelerini araş
tırmağa başlamışlardır. 

Bununla beraber Amcrikada ne 
lngilterenin, ne lskoçyanm ne de Av
rupanın herhangi bir memleketinin en 
iyi futbol sistemini elan bulamadık
larr, ve bunu haJa araştırmakla meş
gul bulundukları kanaati hakimdir. 

Almanyanın kazanması ihtimal dahi---------------- halde sinirlendirmektedir. 

Fakat hangi ekolo kabul etmenin 
daha muvafık olacağına mütereddit 
kalmaktadırlar. lskoçyanın sanatkar 
oyun sistemini mi, yoksa lngilterenin 
seri ve müsbet oyun tarzını mı? 

Amerikalı spor münekkitleri han
gi sistem kabul edilirse edilsin bunun 
bir kere kabuliinden sonra lmt'iyyen 
değ"iştirilmemesi taraftarıdırlar. 

linde ise, bunun disk atma olduğu 
muıhakkaktrr. Hakikaten bu yaz dün
ya rekorunu altı defa üstüste klran 

Münihli "Si.ı;;ela Mnuermayer,. diski 
munta7.aman 47,12 metre atmaktadır. 
Bu kız ile, halen dünyada ikinci va
ziyette bulunan Polonyalı ''Weiss,, aw 
rasmdaki fark o kadar çoktur ld Al
P.l~ kız olimpiyatlarda formunda ol
mnsa veya talisizliğe uğrıyarak her 
zamanki derecesini e)de edemese bile 
gc., büyük farkla klzanacaktır. 

Ciritte Alman atletleri az çok 
gene en ön sıradadırlar. Zira şimdiye 
kadar 43 metre.}i kolaylıkla bulan A
merikada kızlar bu sene 40 metreyi 
geçememektedirler. 

Yüksek atlamada gene Alman 
''Elfriede Kaun,, önde bulunmakla be
raber Amerikalılar ile arasında çok 
rekabet vardır, Ayni irtifaı elde eden 
veya buna yaklaşan bir kaç Amerikalı 
kız bulunmaktadır. Binaenaleyh ı\me
rikalıların hiç ümit edilmedik fevka
lade bir kabiliyet göstererek çok fark 
lı bir derece alacakları varidi hatır
dır. 

Almanyada 936 kış olimpiyadlarının 
yapılacağı stadın kapısı 

Geçenlerde Hongarya lsviçrede 
bir maç yapmak için müzakereye gi
rişmiş \'e her iki taraf arasında muta
bakat hasıl olmak üzere iken Viyana-
nın Vienna kulübü Isviçrelilere Aus
turya takımının istediği fiyattan yan 
aşağı bir para ile müsabaka yapmağa 
ha.zır ,olduğunu bildirmiştir. Do kadar 
düşük bir fiyat teklif etmenin merlte
zi A\'rupa futbolü itibarını küçültece
ğini nazarı it ibare alan Macar f ede-
rasyonu Avusturya takımlarının bu 

Herhalde bu ikinci etüdü kabul 

Me~hur Amerikalı spor münck
kitlerinden biri: "sürat bizim idea !i
mizdir. Fakat lskoçyahların sanatka
rane oyunu da fevkalade hoşumuza 
gidiyor. Cenubi Amerikada tatbik e. 
dilen usul en fazla idealinıize yakın 
olan sistemdir,, demiştir. 

Yakında Amerika fe•rn.c;;]J>nll 
bu hususta kat'i bir karar verebilmek 
için bir iki azasını sureti mahsuı-ada 
İngiltere ve lskoçya:ra gönderecek ,.e 
orada etraflıca tetkikatta hulunduk
tan sonra son sözünü söyliyccektir. 

et~ğe daha taraftar görünmektedir
ler 

şekilde turnelere çıkmasına müsaade ---------------- --------

edilmemesini Avusturya federasyo- 1 n g ı• ı t e rede 1 
nundan talep etmiştir. 



ı SONKANUN -1936 _ HABER - Akşam postası 

ıf~I ~~/\!!?~A~y~a k~ı~a~r.~n~da~n~ra~h~a~t~s.~z ~:~-,a~:~=;;;-~r~.~~1 "~-~ıW:ı!;:B_ü_y_u_· k-te_n_z-ila----!t 1 

1

1 Fenni Ayakkabı «ürk ı11anto1arınızı 
zarlfllitl, hatlflı~u ve aağlamllğı birçok Senelik muhammen 

kirası 

Muva 
temin 1 tecrllbeıerıe sabittir. 

A. Kİ Fi DE S 1 1 

'ı eıeron: 41429 Beyooıu Post• sokali• No. t • T ) 1 
· ile verfllr. tl~~ra mu,ı~rllerlmlzln laledlklerl izahat p~sta - ' 

aSS~ o 
N E KARŞI EN MÜKEMMEL ŞiFA l z L E ~~RJCI VE KORUYUCU IL .4Ç 

GOMENOSTERiL 
burun danı! d . . eder ve teneffüs yolu ile geçen has 

ası ır. Nezleyı derha• ıyı ( 
30 kuruştur. 

00 talıklardan korğgggggg~occoo 
Cca888R8gggg888 - oeeo - • ay vade ile ve kefaletsiz 

Küçükmustafa paşada Çukur Ka
raba, mahallesinde lncebel so
kağında 32 N. h hazine kahya-
11 Hacı lsmail ağa mektebi 936 
Mayıs sonuna kadar. 

Süleymaniyede Elmaruf mahalle-
sinde Tevkifhane sokağında bir 
oda ve avludan ibaret Taşmektep 

60 4,5 

binası 936 Mayıs sonuna kadar. 36 2,7 

Üsküdarda Rumi Mehmet pafa 
iskele meydanı sokağında yeni 
1 eski 2 N. h ahşap dükkan mü- ~ 

tahere ıuretiyle kiraya. 72 5,4 
=:.-.nm11111mıc:mr.1:11mınınmnsraı1111 ff 
1! Gayyur usuıtle 1 Yılbaşı hediyesi BEVKO Yu1'.arda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat 

minatr yazılı mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık ar 

maya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü 

Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında gösterilen muva 
teminat makbuz veya mektubilt beraber 6 - 1 - 936 paza 

günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (7862) 

n 48 derste kendi :: 1936 Almanağı çıktı 
i.!. k en d ı ne !.!. k Basın urumunun hazırla-

1
1::1: F r an s 1 z ca ~.=i.= makta olduğu yeni yıl almana

ğı bugün satışa çıkarılıyor. 
il Bay M. Gayyur taralındanJf Almanak, bütün saylavları · 
n: y-·Jıp a~·etemı"·de tefrika e.·e.I ı b" .. t . • - o"- M ı mız a utun gaze ecılerimizin 

ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle sipariş 

kabul olunur. 
Mahmutpaşa Kürkçü han 

Tel. 21685 

Keman hocası 
I! Jilmif olan ( 48 derıte kendıll tam bir resim albümü halinde 
fi kendine lranıızca) notla; buH dir. Vedat Nedim Tör> Sadri 
ıı defa Vakıt matbaa•• tar ın- !i Ertem, Server !skit, Güneş. Dil 

A vrupada tahsil etmİf bir ıan· 

atkar keman dersi vermek istiyor. 

Keşif bedeli 589 lira 83 kuruş olan Pendik 1 ci mekt 
bahçesine yaptırılacak kömürlük ve odunluk pazarlığa ko 

• aan ı ap a ına :.. h k •. teorısı ne ır: aşlığı ile de il J k't h 1· Je .ırıkarılmııtır:: . . d' " B Ders almak istiyenJerin her gün muftUr. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde g" 

lür. Pazarlığa girmek iıtiyenleı 2490 numaralı arttırma ve 
1 Memur, işçi, talebe ive ber ı.e·'P. I Hakkı Tank Us almanag"' a b'ı • : ak an u Rl · ·· 
;: ;,in faydalı olac 

0 
... U rer yazı yazmışlardır. Bütün 

!i taba, 320 ıayla olmall~a rag iİ mülki teşkilatımızı ve başında !: / 16 kunıı lıyat ko . .. 
H men, ya nız k · v r: bulunan devlet adamlarım, Tür-:: l Tevzi mer ezı a- i! 

sabah saat 11 • 13 araıında 

(41823) numaraya telefon ede • 

rek (keman hocası) Dl utemeleri 
kafidir. 

ailtme kanununda yazılı vesika ve buna benzer İ! yaptığına d 
Nafia müdürlüğünden tasdik -ettirilmiş ehliyet vesikasr ve 45 

ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle bera 
7 - 1 - 936 Salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı 

:: nu muıtur. . Ankara cad.i: kiyenin dışarıda ve başka dev (1) (7953) u kıt kütüphanl~~, r s; !etlerin Türkiyede bulunan el -
:ı Jni lstanbu "" · i: Tk t kil"tl b l d :1 ' ....... 1:ır.:::=:um:a::::r.:=::: çı ı eş a arını, un arın a - Ucuz lisan dersleri 
: =------::::.- reslerini, mümessillerinin adla· 50 Kuruşa derı 

mıımııı~ııımmıınımıınııııı~ııımııı11mınıııı o ı K K A T ~ııwıı~Jmmti-
• KTOR 1 nnr, Tfükiyede çıkan bütün ga 

DO I •• zete ve mecmualan gösteren sa-
Felsefe ve edebiyat profesörü 

K REM SOLEY --K ema ozsan hireıeri, takvimleri, fayaaır bil- bir Alman beher derai elli kuru-

vrotoa - Operatör gilerile almanak yıl başının en 
Bevliye MUtehassısı 1 değerli ve en ucuz annağanr o· 

şa olmak üzere ıeri bir uıulle Al· . . .., .., . . k ki 
Giıne~ın ve ıogugun tes111 ıle husule gelen yanı lı arı, ç 

manca İngilizce ve Fransızca liaan -!aklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve Jet 
dersleri verme~e taliptir: HA~~R 1 fetini temin eder. . 
-:le K. E. adr~ııne mektupla mura• !I Umumi satış mahalli: Şark Merke:ı Ecza deposu. Fıyatı: 50 kuruştur. 

K.riılcöy - Ekselsiyor mağazmıı lacaktır. 

ya1tında. Her gün öğleden sonra 1 Fiyatı e11i kuruştur. Dağıtma 
2 den 8 • e kadar - T "': 41235 yeri: V AKIT matbaası. 
_ı _____ mm __ ı• ı ~sww -:aat edilmesi. ' 1 mm111maımmnııımıın~ı111mııııımıııımmııımıımıııır~ 1~iliilllll!llmıııınııııınıııımmmıırnıııımı11m••• 
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J.'apaz olmryan yirmi kadar da

vetli de hazır bulunuyordu. Dük dö 
Giz, Marşal dö Ta'\'an, Marşal dö 
Damvil, ŞakoJye Bil'ay, Dük dö Never, 
polis müdürü Şarron kuyumcu Kruse, · 
Kasap Pezu, kitapçı Kerviyer, şair 
Dora da bunların arasında idi. 
• Bunlardan başka bir kaç gönüUü 
krtası kumandanı, Yüzbaşılar ve bazı 
çavuşlar da içer!de kapının yanında 
durarak vaazı dın1ediJer. 

Papazın. vaa~ı biiyük bir soğuk 
kanlrhkla dınlemldi. Yalnız v 

laba , aaz so-
na erince bu ka hğı ınüthiş b' .. 

. d S nr·a h ır ur-perış sar ı. o erkes da. ld 
O vakit, localardan bi .gdı 1

' 
. .. rın e gizle-

nen, her şeyı goı·en v~ duyan b' 
dın da kalkarak dıŞatıya k ır ka
da bekliyen bir kaç jantiy~ı h. Kapı
tahtrravanma. kraliçenin nt: onun 
ğına kadar arkadaşlık etti~enı kona. 

Hakikaten bu v-_t • er. 
. "~ erındi 

Katerın vaazın son · 
h ti. b' 1 . unda ~ı . ve de şe ı ır nn ve d.. '<!~ı tnış 

örünen gözlerini Dük U§d~a~Jık eseri 
g 0 Gıze d'k ~ ı ~ 
re~: ı·ı 

ıoren ı er, lliignoı .. 
- arı O)d" ti 

. Eğer kavga sırasında bazı .~r • 
nuz. i ayni zamanda ben· a_u~no 
tüf ekler .. ,,.:ı hayret ede . ı sız den 

it\ a:ı.o:- rı rn lf 
kurtara 'ut çağr kı-aıı ~ · aya b-

roes ' ıgın Gizı 
nun en f{Ugnolardan ve Hii er 
vasıtasile G'ı)erden kuı-tuı{~o•ar 
,. ,_ · ıe ı u~unu 
ası ,ası ıaeaktır. Krala ge}" 

g(i d''W"m an o ınce, 
t ugu w hacet yok. Zaten ÖJU 

oııll "ld" mege . -
:to o ur . uanrim, senı seven nn. 
tıe~: Ey beıuın. He kimse bir söz söy. 
11 ın himayesı t süreceksin ı söz-
l l'etı\eden saltana 
eı-ı.,. ştr. 1 tnırddanJ111 

* • ,. 
lt hından sonra Pa-"q 1<t~ ~ecenin sabaııtnde ayni zaman

da. ""d <.ıeJerfnfn ilet» iJnıeğe başla
nııcl/ detu va.azlar ver 

uu vaazlardan sonra ahali sokak
hıra yayılarak protestanlan lanetıe
meğe başladılar. 

HügnoJar ise, unutulmuş oJduğ~-
nu sandıkları bu d~manlığın ~enı-

ta asmın sebebi ne oJdugunu 
den şm .. k 1 

dılar Fakat hergun ra on-
anlayama · . w. 'b' K 

t yununa davet ettıgı gı ı o-
lan op 0 1 d . . geçmek taraftarı o ma ı-
Jinyıden vaz 
-ı da görünüyordu. . 
g 'd ken daima Hügnoları Ava gı er 1 

d Onun hal ve tın,r arı 
Yanına alıyor u. · · · id · 

b .. ~;" endı~elermı g erı-
Hi.ignoların u~..... ~ 

yordu. da bütün düşünceler 
Burıdan maa ' d" F • ·1.. ·ıe Margrit o r:ın-

Hanrı do Bearn 1 d 
sın evlenmesile uğraşıyor uJ. Dalb-

bazı kimseler, an 
Yalnız, .. .. .. ·ıe Paris hal-

. engiz olumu ı 
renın esrar . 1 .. manca duy-
kının gösterdikle~ı bu~ l~uıunduğunu 
gular arasında bır ba 
sezer gibi oluyorlardı. 

-10-
BUTUN HALKIN SEViNCi 

NEREDE TOPLANIYOR 
d - trrma· 

Çok dik ve sarp bir aga b' 
• . . b ·rıikte ır 

nan yoJcular gibt, bızımle 1 k 
müddet yorgunluk almağı ve yu 1 r!: 
d . . k incelemcgı an vazıyetı umumi' olara ek 

· etm saym okuyucularımızdan rıca 
Zanıanr geldi. 

Kendimizi girişeceği açmazda mu· 
vaffakıyet kazanabilmek i~in kımıIJa-

dtılınası lazımgelen taslara dokunma· 
an " · · g" e\rveı kendi tarafının ,·aziyetını n:z::n geçiren bir şatranç oyuncusu-

henzeteb·ı· · lf' ı ırız. 
akat ~ t ranç 0 aramızda bir fark var. » :ı. • 
YUnc .ı·-1 gibi kınııı usu taşlarını kendi isteul.f,' 

hareketı ~attr. Halbuki biz yalnIZ 
erını · • 

rada her •.zı kaydedebiliyoruz. Bu· 
Y Şeyı id . uncu faaı· are eden, usta bır O• 

lYctj .. 
gostercn talicUr. > 

PARDAYANIN ÖL'OMO 85 

- Dinleyiniz. Siz kuvvetli söz 
söyleyişinizle Parisi altüst edebilecek 
kabiliyettesiniz. Halbuki birdenbire 
sustunuz. Şimdi size tekrarlıyorum, 
gene kürsüye çıkınız. Paris kiliseleri
ni dolaşınız. Daima eskisi gibi vaaz 
ediniz, sözlerini söyledi. 

- Şimdi artık vaaza ne lüzum 
var? 

- Aptal, Mariyyakın Hügno ol
duğunu unutuyor mll3un? 

- Siz sulh yaptınız Hanri dö Be
arn ile Margıit dö Frans evleniyor
lar .• 

- Gerçi sulh yaprldı. Ve bu sulh 
da limit ederim ki uzıyacaktır. Fakat 
bu Hügnolar arasrnda yüz kadar ha
in diişünceli kimse var ki ben onhn 
asla yola getiremiyeceğirn. Ouun icin 
bunların vücutlarını ortadan kald-ır
mak lazımgeliyor. Sözlerimi anlıyor 
musunuz? Bunları mahkemeye teslim 
etmek yeniden bir ihtilal kopartabilir. 
Fakat, ahali coştuğu bir günde bu a
damları öldürürse, bunlar bir dö,·üş 
sırasında vurulurlarsa kral ve ben 
bundan habersiz olacağımızdan sulh 
da bozulmaz. Şimdi bunun icin ne Jc1-
zım olduğunu di.işilnelim. , Ahalinin 
taassubunu harekete getirmek .• Sonra 
bir gün bu ahaliyi ileriye sürmek ... 
Ebed[ banş için kurban verilmesi la
zımgelen Hügnolan onlara göster
mek. Bu da sizin sayenizde olaca!\. E
ğer isterseniz bu sönmüş görünen a
te~i tekrar alevlendirebilirsiniz. Eğer, 
JaıımgeJdiği gibi vaazlarda bulunur
sanız KoJinyi, Konde, Telin.yi, ~fariY
yak ve yiiz kadar Hügno Paris halkı 
denilen bu müthiş k:ırıetin önünde 
bir llnda mahvolur. Sövleyiniz. Hiçbir 
şeyden <:eklnmcyintz. Kralın gevşek 
davrandrğım korkusuzca haykrrınız. 
SizJ ben himaye edeceğim. Alisin a-

şığından da kurtaracğıtn .. Hayuı, ce
vap veriniz. Aramızda anlaşma oldu 
mu? Yardımınıza güvenebilir miyim?. 

Papaz birdenbire cevap vermedi, 
Dehşetli bir kin bütün varlığını kap
lamıştı. Ateşli vaazlarla Hügnoların 

katliamını hazırladığını görür gibi o
luyordu. 

Ölüme sebep olmak, coşkun bir 
halk sürüsünü kışkırtmak için Pariste 
dolaşmak, şehri baştan başa gezmek, 
bastığı yerden ateş çıkarmak, kan de
nizi içinde yürümek ve nihayet Alise 
kadar giderek: 

- Bakınız, Paris yanıyor! Faris 
ölüyor? Pari~ bir harabeye döndü. 
Çünkü sevdiğiniz adamı yakaJamak 
istedim. Mariyyakı öldürmek için Pa· 
risi kana boğdum. Demek, feci olduğu 
kadar parlak bir hayaldi. 

Pani Garola, gözlerinden ateş sa
çarak, yüzü çok korkunç bir hal ala· 
rak J{aterinin elini tuttu. 

- Madam, yarın Sen Jermen Lok
serruvn'da eskisi gibi vaazedeceğım, 

dedi. 

Katerin az kalsın sevincinden 
haykıracak tr. 

- Alt tarafı için düşünmeyiniz. 

Bakınız Marki, bazı mucizeler olmağa 
başladı. Bunlardan biı'incisi sizin söy
lemenizdir. 

Papaz, anlatrlmaz bir ümitsizlik
le: 

- Ben ha! diye mırıldandı. 
- Evet siz! Ali'> tarafından sevf. 

leccksiniz. Ben o kızı pek iyi bilirim. 
Bütün sizin gözyaşlarınıza hakaretle 
bakıyor. Fakat bir kere gjzi kan ateş 
ve dehsct içinde görürse bu hal ona 
çok tc<;ir edecektir. Onun i~in hazır 
lıulununuz. Halkı l'okaklara dökünüz. 
Biz de hazır bulunacaihz. 
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1 - Askerliğini bitiren Seınyon h anoviç ve 
kansı ış bulamadrklanndan sefalet içinde yaşıyor
lar. 

2 - Ve İş aramak için Leningrad'a hicreL t· 

diyorlar. 
3 - Yolda askedik arkadatı Valtmtin Gagaı;no 

rastladı. 

Nasılsın l"anoviç? iyi misin 

4 - Demek işsizsin ha? Peki neden İş bi.iro
lanna müracaat etmiyorsun? 

5 - lş bürosunda lvanoviç'in ismini kaydetti
ler. Ve ona i, bulmayı vadettiler. 

6 - Aradan bir ay geçmı~ti. 
layık bir i~ bulamamışlardı. 
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- Na~ıl? 

- Bir gece, ölüme ınahküm ola-
cak olan yüz lliignolann ~\]erine i:;;a· 
ret konacak sahahlcyin ise lıunlaı 
ı:ıahiplcrile birlikte yakılacaklar. j 

- .Mariyyakrn nerede oturduğunu 1 
biH.\ or musunuz'? 

- Bu hustL5hı hi~ mcmk etmeyi
niz. llk önce l\olin) i (>Jdi.iriikceği i, 
çin lıirinci olarak onun evi yanacak
tır. Her şer düşiiniilmüş hazırlanmı~
tır. Hatta gün bile scçilmistir. 

- Hangi gün'! 

- Ağusto~un yirmi (lördiindi pa-
zar giinii, yani Sen Harlclcmi ) ortu u 
b:ı~larken .• 

- Hahat, rahat gidiniz ha~mctı>r· 
nah. Ben Pari,., ahali . .;;ine ~öylenna·..:i 

lfLzımgelcn ı::eykri kararla~tıracağım. 

l\öpiik sa~an J>ani (;<mıla hu söz
leri ~öyliyerck pek kol'ktınc lıir hal 
nlnu~tı. Katcrin dii l\Jectiçi de artıJ.; 
onu daha fazla (,'İ leden çıkarmanın 

Hizunısu7. ol duğuıı tt anlıya rak oda d:ın 
<'11\tı. I{oridorda hcnclisini lıekliycn 
ı>apaı..a hazı ~eyler :-iiylcclikten fonra 
konu~ına sılonunda 1\cıı<lisini lwkli
~ en kadını ) anına ~ılarak onunla bera
lıer tcknu· tah tıı-cn ana hindi. l'crdclcr 
t:ımamcn k<ıpandı 'c kraliceııin .) l'ni 
kona~ma clohu hareket cdi!ıli. 

Eaterinc arkad:1<:lık edt•ıı ~C lll' 

k:ıclı'l daima susııyıırdn . 

f\rıı lk;e hirclenbire nıiithi~ hir 'l'· 

rinçle: 

- g, SÖ.} le bakılım . Onun ıwlı•r 
s(iylcdiğini niçin scırmıyorsun? 

(;C'nc: k:ıdın PC<"l'Sİni kaldırdı Bu. 
Alb dö Lükstii. 1 

- • İZİ ~01'"11 l'C'1 .- • • J ('C· 

sarrt e •'t>'ıilidm ha .ınetpenah? 
r - Amn yaptın ha! llen Süna iıin 

~in '! Pckfıl:'ı, hen de sanki ı-en ~ormu:· 
.sun gilıi cevap wreceğim. Reni affedi· 
yor Alis! 

.\lis dö Lüks titredi. 

- E\'et, seni affediyor. Her §CY 

arlık unutuldu. 
- Madam ... 

- Ah evet. mektup! Bunu demek 
istiyorsun değil mi'! Onu da ~endisi· 
ne. nrclim. I\endi elile sana geri ver
mek istiyor. Hepsi bu kadar mı ya? 
O. senin saadetini ve nihayet çocu
ğunu ~öı•mcni eh• Lı;ıtiyor. Oğlıınu ya
nına :ılacal\sın Alis. 

Alisin rengi .sap ... arı olmu~tu. 
- Ben hunu hiç aklıma g-etirme

nıi~tim. f\ont. hu çocuğun rnı:hğmı 
hiç hilml•melidir. Onu yanına almaz
san hundan da kurhılmu:; olursun. 
nıı. P:ıııi c;arolanm .senin i<:in yaııtığı 
bir fednh:fırlıldı. 

( sta hir hikkitr olan Katerin ~·o

hına cleYa ııı cderl\cn papaz da ma nas-
1 ı rın lrnridorlannclıın, mcrdi\'enlcrin
dc :ı g-c 'l'l'l'l' hahçel<'rc doğnı gidi~·or
rlıı. 

O:rnn l .• ı) ıl-;11. 'e :;oğul\ lıir l:n ır
la gectiğini ~örenler kalhincle na,ıl 

bir fırtı n·ının l\lıJ>l uğun u an hya maz
la rclı. 

\al\ tile nıana.:-tırda Pani Garola
nııı lıiiyiik hir :-:crlH'~tliğ-i oliluıhmu 

söylcmi:stik. Onun i~in istediği gibi 
gidip geliyordu. Ek~rriya kcndi-.ini 
yalnız lııral,ırlanlı. übür ke~i~le1· on
dan ııck fazla korl.uyorlnr Ye bih iik 
hir kıl\ \'Cte ...,'IJıiı> olduğunu zann<'<li-
yorlardı. · 

Paııi Gamla, fa rkrncla ol ını~ arak, 
bahçeııin hir tıış kanapc lmlun:ın \l' 

ek!".eri}etle l\enclisinin çekildiği bil' kö-
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Kanapeye oturarak ba~mı elıııe 

dayadı. Bu sırada ortalık JlCk karnn
hktr. Pani Garola birdenbire yanına 
birisinin oturduğunu gördü bu da, 
pek büyük bir itibarı bulunan ''C Pa
ds papazları tarafından bir aziı ol
duğuna inanılan lform mana.o:;tırı haş
papazr idi. 

- Çahşıyor musunut. birader. 
Oturunuz, kalkmayınız. 

- Çalışıyorum monsenyör. \'('ni 
bir raaz hazırlıyorum. 

- Öğrenmek istediğim şey de hu 
idi. Devam ediniz, devam ediniı oğlum 
ben de gidip haber vereyim. Mahalle 
papazlarile muavinleri yarın Sen Jeı-
men LQkserruvada sizi dinlcml'l\ için 
oraya gelsinler. Ayni zamanda, vaktin 
yaklaştığını Romnra yazayım. Yalnız 
size bir ta,·:-;iyede bulunmama mi.i::-:aa
de ediniz. 

- Tavsiyenizi Mnı;uz teşckldiı'ler-
1e birlikte kabul ederim.monsenyör. 

- Yarıııki ,·aazlar n~ık obun. l!er 
zamanki dinleyicilerinizi ~ bulacaksı
nız. Kilise papuziarla dpJıu·aktır.'l'abii 
bizim papazların o kadar z<"ld olma
dıklarını bilir~iniz. Onun için onlara 
rnzifelel'in i a<;ık~a göstermek lflzım

clır. Kısaca aziz evlc'ldım, siıi b())·Ie 
<:ağırmakltğ·ıma izin Yermekle beraber, 
papazlara parola vermi~ olacağımzı 

da unutmamanızı bilhassa tavsiye e
derim. 

- Bundan emin olabilir.siniz. Ben 
istccliğfoizdeıı illa ~ahljatağım. 

Ba~papaz ayağa kalkarak: 
- f;ğeı· bu doğru ise hiiyük hayal

ferimiz hakikat clncaklardır. Çün'di, 
haldı bir harp isteği halkımızın ve pa
paılanmızın sabrını tiiketiyor. Fakat 
herkesin ahı hağland1. Kimse, düt:ün
dü lünii ··ö ·Jeml' <e cesaret edemi} or. 

il crl\l'.-;in silah ba~ına ko~ması için bir 
boru sesi kafi gelir. lşte bu i~arcti n
recek de sizsiniz. Oğlum. ,\ilah sizi 
takdis etsin! sözlerini söyledı. 

Pani Gaı-ola hiirmclle eğildi. Doğ
rnlduğu zaman papazın ~itmekte ol
duğunu gördii. 

O vakit, ınanastırdau bir kapı 'e 
bir duvarla ayrılmış ve papaz olmı
ltın bazı memurların otuı masıra 
mahsus Q)an dairey~ doğru giderek 
bu kapıdan bir avlıda bu1unan tek bir 
binaya ve nihayet bir çocuğun u~ u
makta bulunduğu ki.içtik bir od:.ıya 

girdi. 

Pani Garola ışık yakmadı. Küt.;1ik 
yatağm iizerine eğilerek ve uzun müd
det, ~anki karanlıkta görüyormu} gibi 
çocuğu seyre daldı. 

Bazı karanlık diişüncelerle uğ
raştığı anlaşılıyordu. Çünkü ara sıra 
göğsü heyecanla kabarıyordu. Niha· 
yet diz çökerek başını ellerinin içine 
alıp gözlerinden yaşlar dökiilmeğe 

haşladı. 

Eğer yanında birisi bulunmuş ol
saydı lu~l\ınklar arasında: 

- Ey oğlum. Acaba annen ... eni 
sevecek nıi't Ah, onu tekrar bana na .. 
sip et."ien ! sözlerini mırıldanclİğını du· 
yardı. 

Küçük Jak Kleman ise masum bir 
uykuya dalmıştı. 

1(. Ji. :(. 

Ertesi akşant papaz Panl Garola 
Sen Jcrmen Lokscrruvada ,·aaz etti. 

Paris başpeskeposu da bu ,·aazd• 
bulunuyordu. Kralrn hatibi olan Sor· 
ben Düsen Fm·a maiyctile birlikte 
haşpaı>az, mahalle pap:ıdan V'e öbür 
papazların teş_kil t>ttiği üç bin kişi kn
clar bir kalabalık geniş kiliseyi dol
durmuştu. 

1 -
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-·-
Bir Türk gencinin 

.ıd asında başından 
Seylan 
geçenler 
Y•z•n : N. M. 9 -

1.Ja,.l..ıdı. 

.,,•rl 

Kanun· namın diyorum 

n. dedi 

ına bir tabıu:,·u l'l-l<I c "Y<lp n·r. 

·: afiy 

ndl lutt;ı 

ın~ fırlnltı 

iP•'r PlU 

.:-:aeıı 

ro 

~diyc:.ıı·du. H.ı!il 

z bll' do'ıılıı .ııJpı:r etti '" muk.ı 

ltı.•nruım ı;e<:U Fakut hay_ 

lun yeri ı:uy~·t h·· i.li. Kıı mnlıl' 

hir ıf.•yı. d,• g;)r'iı mı.vurdu \"a 

n aııayıp ormana 

•U•R bU ftr1'1\t !,l kRÇll\11! olacak 

~r<>ÜınendC bapr.l·. 

1-i.ııyJI ça~uı.. koş. P.:ıll;se. ha. 

'er. Binayı ıt.b!oke et.ııinlcr. 

•oçuk bunu ti'ir itilmez., ıııtkl ı 

u l'•ı yerden fırladı Hırsız her 

i ;,t~e alnw:tı. l'oliai.n ~nayı 

plmıun. yıı.luuan~~ı :J.lemeki.I. 

l'i 'l~.·n !ırl ıyarak hailY~.l~ yak • 

tı. ı,;:,ragltktllıl ıaııcı&d~ edly~ • 

H.•tiyenin kurııuıfarmdan ken. 

ini koruyarak Uu:rine atılmıştı: 

ıı.,.. tüh't\ni dU~ll,.m··~. bınn:un 

a'•lı h'lc;ımuııu yı.ınn.ıkla kar • 

\ma ·;" h~r.ırl;uıır •l'tı. .. 
FreUmt.. oll\nc». kuvveti Ue şeb 

lı>~ru ko,maya·,.,aşlr.d{. Her feY 

0111 ı .. ıglıydı. Sc ka·for çabuk gider 

sc tıısızı yııkalar.mk thtlmal1 o ka_ 
dar hUyUkUL Jc"ak.ıt ln.ııan karanlık 

ta llerliyenılyorı 1ıı ki. 11\1 tar~fı 

orm"n olnn turlll IOılU yoılıır onu 

dn'l 

t-:> "l!lCŞk bir poll:ı tıuıuu, on.ı nwsc _ 

i<'y' ('db:ıcnk ımlnlrı rak nrlrndaşln. 

rını toplAyıp derhal Jocnln yardı. 

mın'\ gitmeleri IC'<tp <>lliglni llÖ.}' _ 

ledl. Adanı uyku N<'rscmliğllc mc • 

8<'1<':,; pl'k ka\'rıyam ... mış. peki de. 

yip ',X>CU~u ba~ındım ı.<ıvmak lst, 

mlş•ı · Ercilml!'nt. 

Pel:I lle olmaz <;abuk. <:abuk 

olrnnli U;!:,ım diye, t-ı•yN!anla ba~ı

rınca kızdı . Ufak bir c:ocugun ona 

vazif'!rini ö~rctınlye hakkı varmı:.

dı 

Frclsment ısrar 1:ı!erL>lc: 
Haydut Guna tı krar kaçacak, 

detti 

Polis ~nll' 4{lır 

falta .. ı g1bi':açıldı 

lıttmez gözU 

Ne CWa& · nı• dedin. Cuna ha T . . 
Bu- İlkn bir tıı .. ım ~bl te•lt e t . 

mif•İ. N~tçl poll" t~foaa; an,. 
larak craya, buraya ~blr yere ete. 
ll ~l»l tel~on etme:Pf' bqiadı .. Alo 

demeden "CUna,.. diyor~ beınek bu 
bu ka<lar yaman \Jlr bı1'91Sd!. BrcQ • 

ment daha ayad9 hblnmlanın4• 

bq{&mlfll. ( Arkası •u) 
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t.·~ .:.:'h ~ ~ <...ı ' ~ -=- ::> 1 
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BunlaTır. a.r'\:ı· ' ' - a . • ' r? lsimled 
nedjr? Hnr ::i m~ .• t.~.>tc .. !: · _, .. ..: bildirin. . 

12 yaşında bir ~üçük sanatkar 
konser verdi 

Geı:en ay içinde Bükn.-,e giderek Rumea,. 

1erın' en .bUyİik sa!Jnelcrincl~n.. hl.r inde k ôn,. 

s.:~. ver-;:n on iki ya1ında M'. tr11t • 1\11 gc-ı,:en. 

1eroei iehn~n.tzde muvattaı<ı;etu bir kon • 
ı.er vermı.ı ve BUkreşte çatdıtı prog rıımı 

tek~rtamııtı~. , 
~·· üııt - ad'm mu.ıılkiye büylik istid.l :lı 

vardır. J<Uc:Uk san'atkil.n musiki SN',•ı" ' I'. 

gibi biz de alkııılar ve san'atind~ dıallll ı.u. 

yük ın•.ı\·aftaklyctler göstenne.ani Jileriz. 

Harflerle resim yapıyoruz 
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t SONK.ANUN - 1936 Jfl'l' hafta cumartesi giinleri HABEH gazetesine ekli olarak parnsı7. 1·t.'ri1ir. 
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)ilki vi\purlara taarı'U.Z e<Jen hayt.tutıan 
pilot poii.<ıi olmuştu. 

bulm:ık için artık Millcrrrimcl. .. Çok h"'!·.· 

l ~ (({ 

l.ı ;ryarec.iye 
Bir araıtı • 

.ı.. 

Diyor vc mcmnuniy~tin İ<'n cllt'rlnl oğuşturup duruyordu. Mlki • 
manasil~ bir pilot oldu:nıın soıtra artık tay:;:ırt'slnln bulundu!!:u •um 
gcu·a gitme it ti zere yola ı;ıkıyor yani iş ba ,ına ko~uyordu 

Kaptan Miklye : 
CUll" gtil~ lt.lil;:I. .()tomolıil l'aprnın önünde S<.'ni b.'lc!iyor. S 

sın aı;rk olsun, dedi 

\·t'r 

d:r 

to?i 

.:\Iikt: 
ı\llahısm:ırladık.. Elımde:ı ne ırellr: )'apac:ığım, diye c 

otomol.ıil<' yakla 
mı st>vliven 

..,eliyorsun 

de ho:ılanruamı,jtl. Bir d 
~arpmıştı. Bunun ne 

ltla neler var acaba, diye sordu • 
.. , ·rtnl biriblrln·~ ynklaştıntı. Ka,,mrn birini yuka.n kal 

boı cevaba blç ina.nnıa4t. lnaamadıA"taı da tK~t 
ı:.>;>t, ~mı<!kle anlattı. 
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