
X:9 un 
maceraları 

Formaları kitap şeklinde toplana

Tak sahta çıkaıııldı . 156 büyük sa· 
yıf a 30 kuruş. 

Müsabakamı~ 
başladı 

Şimdiye kadar çıkmıf reaımıe .. ı 
tedarik edemlyenler ldar•h•· 

nemize mUracaat ederek 
latedlklerl gazeteleri 

tedarik edebUlrıer 

5 Kuruş - Telefon: 23872 A 3 SonkAnun 1936 CUMA Sene: S - Sayı: 1433 

ltalya Kralının tahtı tehlikede mi? 
ltalyan Veliahtının karısı 

"Ya Faşizm sukut 
edecek, yahutta 

bir Avrupa harbı 
olacak!,, deniiş 

HaılQ>eş ,nmpaııraıtoırıuı -yenn lb>Dır 
beyanıııaıme noe eon sıoaın tıuı'ttanoaıro 

varfc.anon mlYıdafaaısnına çağoır(d)o 

levazım kolu cep he gerilerinde Habef dağlarına 
hrmanırken ... 

görünii§ü .•• 
(Yatısı 4 iincüde) 

• · 
HABER 

ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilfinlarını HABER'e 
verenler kar ederıer. 

Sis yüzünden 
Dün gecedenberi 

Boğaziçinde 
vapurlar işliyemedi 

Dün sece eaat 12 dt:n itibaren, Kara 
denizden ba§layarak lstanbul limanına 
kadar uzanan kesif bir siı bütün Bo
iaziçini kaplamıt, bu yüzden gece yarı
arndan itibaren gerik Şi~eti hnyriye 
vapurları, gerekıe Karadenize s1kacak 
olan büyük postalar, olduklan yerde, 
limanda kalmışlar, yerlerinden kımrlda
mamı! lardrr. 

Emsali pek nadir görülen ve uzun 
müddet devam eden bu kesif sis yüzün
den, Boğazın yukan, kısımlarında, kara· 
da, sokaklarda, dolaşmak bile adeta 
güçle§miıtir. 

Limanda siı olduğ~ :zaman faa~iyctin 
durmama11 için•alakadarlar tedbir•dÜ· 
ıünmektedirler.'Bu husuıta 3 üncü sa
yıfamrzda bir yazı vardır. 

Lord Readioğ öldU 
lngilterenin' kısa bir müddet · için 

Hariciye nuırhğ1nı da y~pnu! olan Lord 
Rcadi~g, 75 yaşında ol~uiu halde öl
ınüıtür. 

Asıl ismi Rufus Isaktrr. Gemicilikten 
j Hindistan hükumet naibliğine kadr.r 

çdunrıtı. ......... ____________________________________ ....,;._.. __ ___.. 

lBftırkaç glQıne kacdlaıır • I 

CEM~SüiTAN~ 1 
Adlı büyUk tarlbt romanını 

tefrika etmiye başlıyacağız 
Bu roman bizcle §İmdiye kadar ya::z:ılmt§ olan tarihi romanlar

dan büsbütün ayrı bir tarzda yazılmıı ve levkalaclc meraklıdır. 
Kuvvetli bir Q§k, insanın gözünü karartan korkunç maceralar, 

eıitilmemi§ bir kahramanlık ve kelimenin tam mana•iyle büyük 
bir hareket ve heyecan.. lıte bu romanın teknik i•tinatgahlan 
bunlardır. 

Birkaç gün 
Bekleyiniz! 

................................................................................................................. 
Trablusgarptal<i 
ltalyanlar teyid 

• 
ısyanı 

ediyor 
Roma, 3 (A.A.) - Siyaıal mahfeller, ltalyan mü)azım1 

Biondi'nin Trablusgarpta kendi adamları tarafından öldürül-i 
mü, olduğuna dair ecnebi memleketlerde §ayi olan haberleri ~ 

teyit etmektedir. isyan etmit olan müfrezenin yedi sekiz kiti· j 
den ibaret ve isyanın sebebinin tamamen mevzii olduğu söy- ~ 

: lenmektedir. ! . . . . . . . . . .................................................................................................................... 
!JilJU!'_ b!_r !!al?2_!1_!_1!.Pl!!B!.orJ!'Jl_!IDtt '!_oğ~ 
Hudut hadiselerinin 
her hangi birinden 
Japo·nya bir harp 

ilan edebilir 

ISİnlc I 

2000 
Lirallk büyük 

müsabakamız 
No: 3 ........................ ··································-
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. Miisabakamı::r.ın tal•ilôtını 

Busabah 
TFamvaydar 

Japon bayrağının 11eneJen •eneye '.A•yaaa çoğaldığinı göatercn harita bİrİ Öldü c 

Japonya, imparatorlaiu'nu naarl niz. Fırtınaya tu~ulmuf bir Portekizce. Dlen 43 yaşlarında 
koruyor!,, batlrklr bir'büyük ma~ale ya. miıi, "Güneıin çocuklarının,, bu meçhul 1 ran h tüt:ü ncü · 
zan "Sandey Ekprcs,, gaz_eteıi ·o,, iı.: diyarı tıılhillerine ilticaya mecbur olu • Mehmettir · 
leri baş muharriri ezcümle §Unu diyor: . Bu: sabah saat sekizde Eminö-yor. 

Bundan döryUz sene. önce. nünden kalkan 122 numaralı Maç. 
Takriben 400 sene önceye kadar 1ridi~ ( Dct·anu ı 6 m<·ıda > • d b. 

ka - Eminönü tramvayın a ır ... 

h ast~ ırn es n a o ey ıh n ını <dl e 

10,000 -liralık bir 
zarar,. ziyan ·davası 
CDlUıme ~e~eblY,et veırebRDecek 
bnır yarr.DDoş teC11avn mn .YapoDmoş? 

( }'azı.on 3 11cüdc) 

Yarınki maçta seyredeceğimiz Galatasaray birinci takımı ... . 

Yarınki nıaç · 
Galatasaray - Uypeştle karşılaşıyor 

Yarın, Macaristan şampiyonu larını yılbatmda yaptıkları maçta 

Uypeşt takımı, Galatasaray birin· görmüttük. Onun için yarınki, Ga
ci takımiyle Takıim ıtadında "kar- latasaray • Uypeıt maçı çok zorlu 

tılafacaktrr. Macar futbolcuların 

ne kadar güzel bir futbol oynadık j 
olacak, Sarı kırmızılılar hakikft
ten sıkı bir imtihan geçirecekler
dir. 

dam ölmüttür. · 
217. numaralı vabnan ~amilin 

id~resindeki araba Eminönünden 
yoku aldıktan sonra kalk:mıtı köp
rü üzerinden geçerken biletçi, ya" 
nına, bilet ke.mek üzere yaldatb· 
ğı bir adamm fenalık aeçirditlıtt 
görmüftür. ·-

Biletçi hemen vatmanı naMr
dar etmif, vatman arabayı bailı .. 
yarak köprü üzerinde' dolatan bir 
zabıtaibelediye memurunu liaöer

dar etmi!tir. 
· Memur, h~n Şirketi.Hayriye 

vapur iıkeleıindeki telefonl~ ıdi
hi imdat otomobilini çağırmış, ~· 
raba gelinciye kadar fenalık gr.-

çi;en yolcu ö)mü!tür. . 
imdadı sıhhi otomobili b:rı-ı 

sonra ge)miııe de müıteriyi ölü 
bulduğundan almamı,, dönüp ci•
mittir. 

Bunun üzerine tramvay Karfl• 
köyde seyrüsefer merkezinin ' 'a· 
n!ndaki makasa çekilmiş, dif .. r 
yolcular batka bir arabaya nak:~
dilmittir .• 

Ölüm hadisesinden müddei·J· 
mum ilik haberdar edilmit, ceset 
:zabıta doktoru tarafından muay~· 
ne olunmuıtur. 

Yapılan tahkikat ve muaycn .!· 
de adamın 43 yaı larınaa lranlı 
tütüncü Mehmet olduğu ve kalp 
durması yüzünden öldiü anlatı'4 
m11tır. 
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19 Haziranda 
Güpegündüz 

gö:;te~i yıldızları 
seyredebileceQiz 

Güneş tutulacak 
2,s dakika tam bir 

gece olacaktır 
Haber verildiğine göre 1936 ıene· 

sinde vukua gelecek en mühim semavi 
hadise büyük bir güneş tutu!md&ı .:ıla

caktır. Marmara sahiller~nden, İs lanh~l

dan başlayıp Samsun sahillerine ve ot·a 
dan da Ruıya istikametinde mügahede I 
edilebilecek olan bu kusuf neti,·eıin~e 

etraf &Üpegündüz karanlık içinde kala
caktır. 

19 haziı·anda vukua gelecek olan bu 
büyük küsuf hadiseıinde ortalığın t11ın 

bir karanlık içimle kalma&ı anc::.k =ki bu
çuk dakika sürecektir. Bu z:unan 7arfın
da etraf tamamile gece manzar:ı-ı.m ala
cak, hatta gökteki pnrlak yrldrzlar öile 
görülebilecektir. 

25 ytldanbel·İ memleketimizde bu 
kadar mükemmel bir kuıuf hadi' sı o!
mamı§tır. 

Beyoğlunurs en 
güzel vit:rinini 

Bfiır saırhcş 
garrscın lkoırdo 

Nizamettin 
eczanesinin vit:rini 

bereket ki 
sigortalı lmiıp 

VelOT adında bir earson dün •"tam 
ıarhoı olarak 1 ıtiklil cadde1inde )'aya 
kaldmm Üzerinde ~ezerken ayağJ kay • 
mış, Ni:ıamettin eczahaneıinin vitrin ca
mının üstüne düşmÜ§tÜr. Cam kırılmış
tır. 

Söz söyJiy41miyecek bir halde !ar· 
hoş olan garaon Tak:;;m merkezine a-ö
türülmüı, ayıhntaya kadar alıkonul -
mu~tur. 

Cam sigortalı o!duğundan Sigorta 
şirketi hrafınd~n yaphrılaçakbr. Yal

nrz ~ ~u kada,r cam bulun\.IP, bulumnll· 
l' ı' ltrtrıl.ı~ · .. 3 5X4 b' d d . yacagı belit uegl cıır. , e a ın a 

olan bu camın Bcyoğlu11'"un en biiyük 
vitrin c~~-r.ı oiduiu ıöylen~ektedir. 

---o---

. 
HABER - ~.~$am postası ' 

Cniversitenin Süleymaniye camii cephesine 
bakan duvarında 

ıkılmak tehlikesi arttı 
Fakat tamir için daha bir harekete geçilmiş değildir 

Bundan on, on beş gün evvel Oni 
versite meydanının Süleymaniy.:- camii 
cephesine bakan duvarlarında bir takım 
yeni çatbk'aı· gö:-ündüğünü, ve du~"r 
yıkılmak tehlikesini gösterdiğinc!cn bu 
kısmın tel Örgülerle muhafaz;\ •lt:na 
alınmış olduğunu yazmışbk. 

iki gün evvel bu yıkılmak tt:hlike•İ 
hududunu daha ziyac!e genişletmiş c.l
duğundan yeniden geniş bir kısnr. d~ha 
te1 Örgülerle muhafaza altına alınmıştır. 

Şimdiki halde bu te!1likeli mın~1kanın 

uzunluğu 85 metre kadardır. 
Bu duvar yı\uldığı takdirde hemc..n 

arkasında bulunan Üniversite te=irihanl:!
sinin de yıkılması tabii olduğur.dcın Bu
nun ne derecede büyük bir hadite ola
cağı, ve on binlerce lira zarardan başlta 
bir çok facialar dn doiurabilmesi kuv 
vetle ihtimal. dahilinc:ledir. 

Maaleıef arad:ın bu kadar 7aırnn 

geçtiii ha!de yalnıtca tehlike işaret e-

dilmiş, şimdiye kadar tamirat için hiç 
bir teşebbüse geçilmemiştir. Halbu!<i 
şimdi havalar da müsait olduğundan t~h 
like daha büyümeden bu tamirat :{olAY· 
lıkla yapılabilir. Acaba harekete geçmek 
için tehlikenin büsbütün korkunç bir 
hale gelmesini, fırtını!.!arm brı~Janıaaı 
ve yahut on beş metre ylikııekliğinde 

bulunan duvarın yıkılarak, ve at'kas:n
daki .koca binayı da yıkarak büvük bir 

facianın kopması mı bekleniyor? 

Telefon ücretleri Marttan 
itibaren ucuzlatılabilecek 

İstanbul telefonları ı_çın ha -
zırlanan yeni proje direktör 
Kadri tarafından Nafia Vekiline 
verilmi~tir. Projede en şayanı dik
kat taraf-telefon tesisat, nakil ve 
n:ükaleme ücretlerinin mühim 
miktarda ucuzlatı1ımasıdır. 

Projeye göre abonelerden a -
lrnmakta olan fazla mükaleme ile· 

retleri çok &örüldüğünden iki ku

ruş ucuzlatılmıştır. Bundan baş -

ka tesisat i!creti 6Sliradan 45 li -

raya ve nakil ücreti de 19 liradan 

15 liraya indirilecektir. 

· Bu proje ancak telefon şirke-
tinin satın almdığma dair esas 

mukavelenin imzalanmasından 

tatbik edileceği urnulm~ktadır. 

Tarifelerde yapılacak olan U· 

cuzluk te]efon gelirini ıenedc 

200.000 lira kadar azaltacaksa da 

memur masraf kadrosunda yapı -

lacak tasarruf bunu önliyebilecek 

tir. Yeni projenin mart ayı içinde 

ta.tbikş edileceği umulmaktadır. 

Kavgadan sonra öpüştüler 
Hastanelere giderek yaralarını sardırddar 

Galatada Büyükhendek cadde
sinde 38 numaralı dükkanda ber
ber Etem dün akşam fazla ıarho§ 
olmuş, beş dükkan aşırı yerde her. 
her İlyazarın dükkanma giderek 
eski bir meseleden dolayı ka va-a 
çıkartmıttır. 

Etem bir aralık suıtalı çak1smı 

Akay ve Deniz 
yolları senelik 
blançolarında 

çekmif, l!yazarı başından yarala
mı,tır. Uya~ar da dükkanda bu
lunan bir sopayı kaptığı gibi Ete
min kllfauna indirmjttir. 

Kavae.ya etraftan komıulu ye
tişmiş, ikisini de ayırmı,lftr ve 
kavea ettiklerinden dolayı ayıp
lamı,lardır. 

Sisli havalarda 
Ataförklln teşekkilrü Karla zarar Lim~n.ımızda _vap.~r.!şl!.Y~bilmesi 

Ar~;aı-a, 2 <A.A.) - cumhur B. b. . . ıtt·· d.. ıçın tedbır duşunuluyor 
Be.şlcanhğı Genel S'ekreterliğin • ır JrIDI gu Ur U 
den: Akay, fabrika ve havuzlarla Deniz 

y enj y~l miinasebetile yurdun yollan jdaresi senelik blançolarını ha • 
;ı:ırlarruşlardrr. · 

her tar~fm::hn kutlulama yazıları 
Bu blançolaı·a göre 935 senesi zar -

giSndere;ı kumandanlara, ilbay '\e fında havuzlar idaresile Akay şit"keti 
şarbaylara, parti başkanlarına ve y~z bin liralık bir safi kar, Deniz yolla

diğer b,inün l•atandaşlara teşek - n idareıi de yüz bin lira zarar etnlı,tir. 
kürlerilo iyi dileklerini iletmeğe, Blançolan tetkik etmek üzere Ekono • 

'.Atatürk, Anadolu ajansını ödev • ıni Maliye Bakanlarile divanı rnuhase • 
lemiştir. battan teşkil olunan bir komiıyon bu 

Kumar oynarken 
Heybeli adada Ayyıldız cadde11indet 

• 26 numaralı kahvede Hüseyin, Osman, 
Şükrü isminde üç balıkçı kumar oynar. 
]arken aralarında kavg• çıkmış, ya?<a -
lanmı~lardır. 

Çarpış·tılar 

günlerde lstanbula gelecektir. 

Ati nada 
Çarpışmalar ve 

tevkifler 
Yunanistanda meclisin feshe-

dilmesinden sonra yeni seçimin 
Kanunusaninin 26 ncı günü yapıl-
ması kararlaşmıtlır. ' 

Öğrendiğimize göre ali.kadar~ 
lar, İstanbul şehri ve liman ıçın 
çok mühim bir işin halli ile uğraş
maktadırlar. Üzerinde meşaul o
lunan bu mevzu aiıli havalarda J,. 
tanbul limanının ve dolayıaiy!e 
§ehrin ölü bir halden kurtarılması 
itidir. 

Bundan dört yıl önce sisli ha
valarda bazı kazaların birbirini 
takip etmesi ve aiıli havalarda li
manda seyrüseferin durması üıe-
rina tahlisiye idare&i tarafınd:ın 
l:mamn muhtelif yerlerine sis di.i
clükleri konulmu§tu. Evvela Ahır
kapı feneri, Fener bahçe ve Kızku
l~aine konulan bu düdükler sisli 
havalarda otomatik bir ıekilde ö
teceiinden limanda ki.iciik mera
kibin bu düdükler vaııte.fiyle itli· 
yebileceii :ıannolunuyordu. Fa~ 

kat bu düdüklere yenilerinin ilave 
edilmiş olma.sına rağmen matlii~' 

hasıJ olmamıştır. 

İstanbul tabii v.:-.ziyeti itibarile 
muhtelif zaınanladJ. ve yılın bh
çok günlerinde geceleri ve sabah 
ları sisli bulunm~ktadTr. Gene 
tabii vaziyeti itibariyle bu şeh1r 
halkımn büy~ik bir kısmı vapurl.-. 
gidip gelmek mecburiyetindedir. 
Fakat sisli havalarda vapurlar : ş
liyernediği için böyJe günlerde şe
hirde hayat öğleye kadar tanziın 
edilemiyor. 

İşte şimdi bu vaziyetin önüne 
geçilmesi içın s!sli hav<.'.larda va 
pur1arm seferlerinin teminine ça
h,ılnıaktadır. Bunun için yeni 
tedbirler alınacak ve icap ed~o 
yerlere yeni düdükler, otomatik 
çanlar konulacaktır. 

Be,iktaştan Hıu·hiyeye giden ~oför 

Nurinin 2400 numaralı taksiıi ile Sela.. 
nik bankasına ait 670 numaralı otomo. 
hilleı· çarpışmışlaı·dır. 

Çarpı,maler ve tevkifler 
Atinadan gelen bir habere gö

re, Kondilis zamanında lehlerin
de olarak ne§rediJen bir kararna-
menin hükumet tuafından ilga e-J Şoförler cemiyeti 
dilmesini protesto etmek üzere bu akşam toplanıyor 

Mimarların toplantısı 

ikisi de hasara uğramı~tır. 

Yaralandı 

T ozknparanda oturan dokuz yaşın. 
dan Atberl: cad.denin bir tarafından di. 
ğer tarafına geçerken şoför Rahminin İ· 
daresindel<İ 2553 numaralı otomobilin 
altında kalarak yaralanmı~tır. 

Bi..- ev yıkıldı 
Bu gece sabaha karş~ Firuzağada sı. 

raselvilerde Soğancı sokağında 15 nu
ma~·alı ev ansızın yıkılmı~tır. Nüfusça 
aeyiat olmamııbr. 

Araba cı;arptı 
KadıköyÜııde Osmanağa mah:ıllesin 

'de Reıit efendi ıokağında oturan Mib,·i
l>an Türbede bir yük arabasının altuıcla 
bin\q, yaralammıtır. 

dün Eski Muharip!er cemiyetinde 
yapılmak istenilen t~piantı poliı 

tarafından zorla dağıtılmıttır. Bu 
esnada orada hazır bulunanlarla 
polis kuvvetleri arasmda bir çar
pıgma bauöstermiı ve her iki ta· 
raftan da bir hayli insan yaralan
mıştır. Muharipler cemiyetinin 
azasından yirmi beş kiti tevkif e·ı 
dilmi!tİr. 

AralarınC: girince ••• 1 

Beyoğlunda Tuı·an barında n.ü:ilah· 
dem Mustafa, işkembeci dükkiııı önün
de kavga eden iki kişiyi ayırmak üz.:re 
aralarına ginni,, Abidin isırıin~e cl.:ln 
kavgacı ta~afından demirle ba~mdan ya-
ralanmış tır. 

Şoförler ve otomobilciler cemi
yeti idare heyeti bu aktam saat ıe
kizde top'anarak, şoförlerin orı 

kuruta mÜ!leri lal}ıynbilmeleri et· 
rafında bir anket açılma11na ka· 
rar verecektir. 

Toplantıda şoförlerin diğer ba
zı dertleri de görü!:ülecektir. 

---o---
Yangın zannı 

Türk Güzel San'atlar birliği 

mimari şubeai başkanlı 8ından: 

·- Şube.miz yıllık kongresi 5/ 1/ 
936 pazar günü saat 16,30 da Bir· 
lilC merkezi nlan Alay kö§künde -yapılacaktır. Bütün i•yeleri11 belJi 

ıaatte gelmeleri rica olunur. 

:{- " . 
Mimarlar cemiyeti lıtanbul şu

besi başkanlığından: 

Birlik yıllık kongresi 5 11 936 
Burııaz adaınndıı :;aatçı cncldeı.incle l 

pazar günü $aat 14,30 da Güze 
17 sayılı S11•·11fimin lohantaunda aoba 

San'atlar birliği merkezi olan A~ 
borusundan fazla duman çıkmış, halk 

lay' köşkünde yapılacnktır. Bütün bunu yangm zannederek itfaiyeye ha • 1 
· t • · ı ·· 1 üye!erin belli ~:l~ttc {!clmeleri i · her vermi~ tır. tfaiye ge.ml~, c;Önmuş. 

lan olunur. tür. 

/ 3 SONKANUN - 1936 

Liralık müsabakamız 
Karıılıtfmda (2,000) liralık kıymetli ve 

muhtelif hediyeler vereccflmiz bUytik mü. 
sbakamız dUn başladı. 

NelJretUğlmlz resimler, birinci ıayfa.l!I\ 

gördUğUnUz gibi ta.-ımması çok kolay olacaıc 
ve bu yüzden bütün okuyucularımız gazete. 
mlzin 5 inci yıl hediyelerinden birer tane. 
kolaylıkla kazanabileceklerdir. 

Yapılacak §CY ~udur : 

Her.:-Un böyle bir re.simle onun altrnds 

bir kupon neşredeceğiz. Bu reıimJerl aitm. 

daki kuponla berat.er. yanı kuponu ve re.s. 

mi bir arada kesiniz. Koyacağımız resım:rı I, 

gazete okuyan bir edamın tanımııı.ınasma im. 
k~ yoktur, siz tesadüfen tancmazsamz bil& 
bir arkada,mız muhakkak tanryacaktır. Eu 

resmin kimin resmi olduğunu altmdald kupo. 
na yazınız. Tanımıyorsanız "tanımadım,, 

diye kaydetmeyi ihmal etmeyiniz. 

Bu resimlerin yekünu kırk be1' olacak .. 
tır. Kırk beş resmi tamamladığınız gün. 

bunların hepsini muntazam ıekllde bir d~f. 

tere yapıştırarak v.a detterlrı tizerloe adrea.. 

lerinizi açıkça,. yazarak bize ı;rönderecekslniz. 

İşte kı~rmetll eşyatanmızı kazanmak için 

yapacağmıT. külfet bundan lbırettır. 

Hedifelcrlmlzden kazanmanra 

simlerin hepsin.! tıumnaya IUzum 
için !'t. 

yoktur. 
45 resim arasmda ~ reılm tanımuanız ca 
mtUab&kamıza. lotlrak edeblllnsln1%. 

J3ug'Unden itibaren bir hatta müddetle 

Ankara caddesinde YAKIT kUtUphanu1nlıs 

camekAnında oltuyucuııırımıza vereceıtlmis 

hediyelerden kUçUk bir kısını teıbfr edilecek.. 
tir. 

HedlyeUk ••Y•lard•n bir kı•mı 

VAKi r kUtUph11neelnln c•mekl· 
nınde t••hlr edilmektedir 

Talebeden bl~IAin. 
tardile netle enen 

Geçenlerde talebelerin yemek mesc. 
lesinden çık•rdıkları hadiıeyi tahkik 
den heyet tahkikatını bitirerek lca .. arını 
vermiştir. 

Bu karar neticesinde talehelerden H• 
zıları muhtelif cculara s•rpdmrı111r ve 
içlerinden yalnız birinin mükerrer yol• 
suz hareketlerinden dolayı mekteplt 
olan alilca11 ltcsilmİ!tir. Diiu talebe • 
lorden ikiıi muvakkat tard ce:uıile C:a. 
imi nchariliğe, iki ta!ebenin bir.,,- sene 
nehari olmalımna ve nÜrna)•iıkir hare• 
ketlere İ!tİrak edenlerin de bir tevbih 
almalarına karar verilmi~tir. 

Nafia Vekaleti bu meseleden ıonra 

mektepte en' ... iyi bir idare sistemi kur• 
nıak iı:in yeni bir talirnatn!\me hHn la· 
maktadır. 

Okan Spor·un 
kongresi 

Okan Spor (Topkapı) klilbil • 
nün n:zamnameıi mucibince Bi .. 
ı·inci altı aylık kongreıi 5/ 1/ 938 
Pazar günü sa.at 20 de klüp salo
nunda toplanacaktır. Üyelerin 
gelmeleri. 
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Mecmua çıkaran genclerden 

ikisi anket yapıyorlarmış. Bana da 
müracaat ettiler: 

- Efendim, Namık Kemal hak
kındaki düşüncelerinizi söyleyi
nız. 

Bir an, hüsni niyetle anlatmak 
istedim. Fak~t, daha ağzımı aç
madan f arkettırn ki, ne desem faz· 
la gevezelik olacak. Zira Namık 
Kemale dair hendeki "fikirler. 
kendi. intibalarım olmaktan ziya
de, bır takım telkinlerdir; sokmn 
telakkilerdir. 

Hem de ne çeıit ! ... 
Bundan bir Çeyrek asır" önce 

''Müntehabatı edebiye yahlll 
''Mul " 'tetafatı edebiye,, diye mek-
tep edebiyat ltitapları vardı. On· 
1 b' ann ırer sayfa, yarımşar sayfu 
uzunluğunda prezante ettiği şekil
de, bu edib, dinıagımda yer etmiş 

itiraf etmeli ki, bu, yalnız ben
de böyle değildir ve bu hal yıtl
nız Namık Kemal mcvzuuna aittir 
sayılamaz! 

. Ekseriyet, büyük vatanperver 
şnır ve na§irin yalnız "Vatan ya
h~~ Silistre,, sini, "Vaveyla,, smı 
b~lır ... Fakat, onun şahsiyetini teş
ktl eden nelerdir? Milliyetçilikte
lakkisi onda ne istihaleler göster-
•• ? 

mı~tır • Avrupaya karşı noktai na-
zarı nedir? Cihanı nasıl görmek
tedir? Bunları, gazete makalele
rinden, Avrupa ve sürgiin ınektu..,. 
larından, hatta gayri münte~ir y~ 
zılarından tetkik ettik mi? Onu da 
bir yana bırakın. Tetkik etmiş bir 
i.limimizin etüdlerini okuduk mu'! 
llöyle. bir alimimiz var mıdır? .. 
Kirr.dir? 

Bana kalırsa, hayır ... 
Fikrimce, yalnız Namık Kemal 

değil, eski ve yeni bütün edebi. 
hül~in ~arihi şahsiyetlerimiz ayni 
mevkidedir. 

Şöyle bir ince elenip sık dokun 
sa, - şüphesiz Namık Kemnl gene 
ehemmiyetini muhafaza eder - fa-

• kat, kh;1bilir, meçhul yahut ehem
miye!siz kimseler şöhretin baş tah-1 
ttna geçer oturur ve şimdiki meıa· 
hir~ onların eline hile su döke
mez ... 

Acaba Kabakcı Mustafa, bir 
halk ihtilalcisi midir? ... Bilmiyo
ruz ... Acaba Ahmet Hasim büyüh 
§air midir? ... Niçin? ... ~"Ruhumu 
ok~ar,, izahı kafi midir? ... 

Hele son yr.: ım asrın !öhretlcrı 
arasında öyleleri vardır ki, !al1si 
meziyetler saye:oinde değil sırf eş 
dost Şİ§İrmesile, sırf ahbaplık YÜ· 

zün~fon, i!timasla şöl:ret ~edirleri 

1 ne kayırılnıışlardır ... 
Bir tasfiye ve bir yeni kaclr'.> 

tarihimize ele, edebiyat tarihim!~e 
de yep yeni bir manzara verecek
tir. 

(Vi•NQ) 

Kabotaj 
hatlarımız 

~o malF\ı llı)as~aılfilesn aı D®y!Fn n ını<d:e 

10,000 liralık bir 
Vapurculuk sosyete- • · d 
sile müzakerelere zarar, zıy an avası 
bugün başlanıyor 
Şehrimize gelen mo.!Uınata gö- CD lYı me se~elb>Hy<e:'\l: "<elf'S(ğ)ft Oe~ek 

re, Kabotaj hat?armdtı i~liyen bü- ~Dır \?©lffi)0DŞ \ÇG©lal'9'll ffiD )faq~oOmoş? 
tün vapurların devletleştirilmesi ;. Haber aldığımıza göre Şi~lide edilmekte olduğunu söyliyerek 
çin Ankarada yapılan hazırlık so- Fransız hastahanesinde tedavi e· başka ilaçlar vermişler ve iddia _ I 
nuna gelmiştir. Bunun i~.in vapur- dilmekte olan Zeki paşa kızı ve Ha- ya göre kendisini ölfanden kur • 
culuk sosyetesi vapurlarının dev- san Riza karısı Saibe Beyoğlu Al· tarmışlardır. 
let taraf mda:1 satın alınması karar man hastaha.nesile d ktor Naab İşte Saibcnin iddiası, bu yan· 
laımıştır. Şilepçilik eskisi gibi aleyhine 10000 lir~lı: bir zarar lıı: tedavi neticesinde bugün ne -
gene hususi eUerde kalacak, fa.· ve ziyan davası açımıştır. fes almakta güçlük çektiği ka1Li-
kat bu hususi eller arasında hır Şikô.yetçinin iddiasına göre da. nin iki tarafında müthi~ nğrrlar 
sosyete kurulacaktır. . . vaya sebep yanlıs tedavidir. Sai· hissetmekte olduğu, ve bir kalb 

Bu esasların hazırlanması ıcın be k d' · d b: · t b'"l'k agvrısına yakalan::h!!:ıdır. 
d en ısın e ır gayrı a n ı ~ 

Ankaraya çağırılmıf olan Ekono- hı"ssett'gV' d b" · · ·· Saibenin gösterdigvi c:ahitler a· . . ı m en mayısın ırıncı gu- ::r 

mi Bakanlığı hat müşavın .Van nü Alman hastahanesine bas vur· rasında doktor Abdülkadir, Neşet 
der Porten İ§İ bittiği~~en .1ı~1an muş. Orada kendisini n:uay;ne e· Ömer, lhsan Rifat gibi tanınmış 
genel direktörü Rnufı ıle bırlıktc .:ı d ı~ N b "A · ı· h doktorlar da vardır. aen oı..ı.or aa , sısto 1,, as. 
şehrimize dönecektir. tahğma yakalandığını söylemiş Saibenin avukatlığını genç a -

Kabotaj hatlarımızın tamamen ve bu te~bise göre ilôdar vererek vukatlardan İsmail Kemal Elbir 
devlet eliyle ve bir idare tarafın t d · b 1 . . f k .. e avıye aş amıştır. 
dan çevrılmesı daha muva ı go- Fak t S 'b ld v b ·ı· ı 

k ·ı a aı e a ıgı u ı aç aı • 
rüldüğünden verilen hu arar ı e d · ·ı k d k d' · • 

• • • v• • • • ı· a.n ıyı eşece yer e en ısını 
demzcılıgımızde hır ınkı ap yapıl- b" b"tü' d h f h' w . us u n a a ena ıssetmege 
mış olacaktır. KabotaJ hatlarmm b 1 V k d' · · a' amıt. e en ~onra en ıs1n1 
vüzde kırk hissesini almakta olan t d · d l d .. h 1 k 
~apurculuk sosyetesinin bütün va- be al vı ed eknter] en bşup e enere 

b be 
aş <a o or ara aş vu.rmu~. 

üzerine almıştır. Kendisine yap -
lığrmiız müracaatta davayı ka -
zanacağından emin olduğunu söy 
lemi~ ve doktor Naab'ın bir kaç 
gün evvel Avrupaya gittiğini ilave 
etmiştir. Bu vaziyetle dava edilen 
doktor şehri.mizde bu1unmuyor de. 
mektir. purları satın alınmakla era r B 1 d S · d · \ 

b ı h . d . '( d • k. un ar a aıbeye yanlış te avı 
un arın epıın en ıstı a e ım a -----------------------------

nı görülmüyor. Bu sebeple vapur· 
lnrdan bir kısmı şimdiden, diğer 
kısmı da deniz yol!armm yaptıra
cağı yeni gemiler geldikten sonra 
seferden çıkarılacaktır. Sosyete
nin gemilerine bitaraf bir ekspec 
heyeti tarafından değer biçilecek· 

tir. Dün vapurculuk sosyetesinde 
bir toplantı yapılmış ve bunu mü
teakip sosyete direktörü Mustafa 
Ankaraya gitmiştir. Deniz yolla
rı genel direktörü Sadettin de An
ka.raya gitmittir. 

Müzakerelere bugün Ankara
da başlanacaktır. 

Yılba~ı münasebetile 
bir gazetenin 

hikayesi 
Emniyet Direktörü Salih Kılıç 

imza&iyle dün §U tezkereyi aldık: 
"Son Posta gazetesinin 1 - 1 · 

936 tarihli nüshasının 7 nci sayfa
sında (Heyecanlı bir yılha!• gece· 
si, Jfıklar sönünce bir kız kaçırdı
lar) sözüyle baılıyan bir yazı gö
rülmüttür. 

Bu yazı hakiki bir vakaya müs 
lenit olmayıp bir hikayeden iba
rettir. Bu yılbaşı lstanhuldn eskı 
senelere nisbeten büyük bir neşe 
ve eğlence ile geçmiştir. Hiç bir 

polis vakası ve hatta bir tarafla 
intizamsızlık bile görülmemi~lir. 
Gazetede görülen yazının hakiki 
bir v&ka gibi gösterilmiş ve alaka
yı hu suretle celbctmek istenilmiş 
bulunmasından dolayı hasıl olan 
yanlı§ duyguyu silmek için işin 
tavzihine lüzum gördüm.,, 

Romanya transit yolumuz 
Hüktl.met zorlukları kaldırdığı için düzeldi 

Hükfunetimizle Romanya hüku 
meli arasında, İlkteşrin sonların
da ihraç efynmızın Orta Avrupa 
memleketleri ve Almanyaya Kös
tr.nce yoluyla ihracı için bir tran· 
sit anlatması yapılmı§tı. Şimdiye 
kadar Tiryeıte yoluyla yapılan 

transit ihracatımız için bu yeni yo
lun açılması gerek mesafenin az· 
lığı, gerek nakliye masrafının u
cuzluğu itibariyle hakikaten çok 
faydalıydı. 

Fakat aradan iki ay gibi ktsa 
bir müddet geçmesine rağmen bu 
yolda birçok aksaklıklar göriilmüt 
tür. Noel yortularından evvel 
Berline varmak üzere yola çıkarı
lan bir vagon f mdık bir ay yolda 

Bür 
Btr ölü, on altı ağır 
ve hafif yaralı var 

Evvelki gün saat 17 de Ödemi~· 
li Remzi ve Fehmi kardeşlere ait 
83 sayılı şoför Rızanın idaresinde 
ki otobüs 20 kadar yolcu ile Birgi 
nahiyesinden Ödemişe gelirken 
Ulucak köprüsü yakınında otobü 
sün hızlı gitmesinden manevn 
yapm~k mümkiin olmamı~ ve köp 
rüden aşağı uçmuştur. Yolcular 
dan bir kişi ölmüş, ikisi ağır olma'< 
üzere 16 kiıi de yaralanmıştır· ı 
Yaralılar Ödemiş hastanesine lca! 

kalmış, elma sevkiycıtındn bazı 

aksaklıklar görülmüştür. 
Hükumetimiz bu noktaları na

zarı dikkate alarak bir yandan bu 
işin ıslahı için temaslar yapmış ve 
bu yolu bizim için elverişli bir hal
de düzeltmiştir. Diğer taraftan 
Köstence yolu için yeni bir transit 
tarifesi yapılmıştır. Bu tarife ile/ 
şimdiye kadar muayyen şehirlere 
ihraç e§yamızm varması için ya
pılmış ola:ı anlaşma bütün merke
zi Avrupa ve Almanya şehirleri 

ne teşmil edilmi!tir. Bu anla!· 
ma ihracatçıları büyük müşkülat
tan kurtarmış ve Köstence yolunu ı 
ihtiyacı karşılıyacak bir hale sok-
muştur. 

dmlmıştır. Tahkikata mahalli ad 
!iyece başlanmıştır. 

... ~ ~ 

Evvelki gün Aydına giden mar 
şandiz treninin üç vngonu Gazie 
mirde raydan çıkmış ve bu yüz 
den Ödemiş treni yolcuları saa~ 
yirmiden gece yarısından scnr ·' 
saat bire kadar bu vagonların yo. 
üzerinden kaldırılması için Gaz' -
emirde beklemek mecburiyetindf' 
kalmışlardır. Saat bire yakın v:ı 
gonlar yoldan kaldırılmış ve yol
cular bu saatten sonra lzmire gel· 
mişlerdir. 

Otomo~ lı kurtarmak ıazım 
_"'t__ _______________________________ __ 

Şoför:erin on kuruta müıter:i tafl• 
yarak h~m bunların iısizlikten k•ırtul • 
ması ve hem de tramvay arabalannda 
ki kalabalığın önlenmesi bakmundan 
yazdığıma: yazılar, her yerde btr ali\ka 
uyandırmıştır. 

Evvelki eünkü Kurunda Seyyah te
zimizi tasvip eden bir yazı yazmııtı. Bu· 
gün de Cumh':.lriyette "Buf:Ün de bun 
baılığı nltında Ercüıamt Ekrem Ta!u 
çoförlerin on kuruta müıteri taşıyabil· 
mcleri etrafında dikkate c!eğer biı yazı 
yazmııtır. Bu yazı aynen §Öyleuir: 

"Şoförlerle, otomobil sahipleri sız• 
lanıyorl:ırrnıı: (tı göremiyor, pn:·a ka· 
::ı:ananuyoruz. Benzin pahalı, vcrcilef'İ• 
miz ağır; halk eıkiıi gibi bol hnrcanu• 
yor; nöbet yerlerinde bazan tek :nütle
ri bindinneden ıünler geçirdiğimiz olu· 
yor. Bize Belediye izin versin de, on k~
ru~ adam laJıyabm!,, 

Gcç;mlcrini bu yüzden temin eden 
bu yurtdatlarnnın dileklerini ben de 
haklı buluruır" Kcndi!erinc, bu kadar 
basit \".C mc~ru bir kauıncı Be!cdiye çek 
görmemelidir. Hele ak,amlan, İ7.diham 
saatlerinde, yü:ıı: otomchilin bindireceği 
ıninhayıilmecmu beı yüz mütleridcn 
tramvay kumpanyasır..:n edeceği z:ırar 

hiç mcrtef::-csindedir. E".:ıren bu t:ş yu~ 
kitidcn, hiç olmazsa yansı, tl'n.'ltvay 
bekliyc bekliye uşanrp tn yürümeyi ter· 
cı"h eden takımdır. Tramvay ar.•b:?tarı 
~chı·in münakalabnı temine mr\dcrol<l 
yetmiyor, var11a bir kaç şoför de bu 
yüzden ekmek ye.in. Hem tamJan le· 
mizlensin, hem de pilav yağlan,ın. Biz· 
ler de, yağmurda, karda, du~alc yerle· 
rinde pineklemekten l:•:rtulnhm. 

Şoförlerin hali gerçekten acına ak 
gibidir. V c kendilerini dü~ünüp duruı·· 
ken hntm~.mı bundan birkaç yıl evveline 
irca ettim; \'e gözlerin~n önüne o vaktin 
kupa denilen kapalı ve payton adrnı ta• 
fıyan açık arr.balan teldi. 

Şehrin kenftr semticrinde hala bo.ın. 
lardan tektük, rastladığım oluyor. B• 
batka bir <levrin nnkil vaırtalamuı H· 
nenler var mr? Varsa, acPha kimlerdir? 
Pek meTl\k ediyorum. 

Vakıa, bu arabaların di' zevki yok 
değildi. Bazı yaz ak~ıunlal"I, hayv:ınlart 
eı ve tuvana, dötcmesi yeni, Rrabacrsı 
fiyakalı bir paytona binip te, fOY le Ka
ğıthane tepesine doğru uzanmak a<eyifli 
bir şeydi. O ZAmanhr, hayat bu kadar 
hararetli, vaktimiz bu derece dar değil
di. Bir yerden öbür } ~. e ıitm k için 
kaybedeceğimiz yanm n.ate acımazdık. 
On kuru§ verdiğimiz: "ibi, meşin, ya
hut ki pölüş dö!crndc:-İıt üzerine- kuru
Jur, ayaklanmu:ı knr.ıya uzatır, adam 
~iğncmek, geçit y cr?erinc!e ıılo ıp kal
mak, pan yapıp bir ncktada dak:kr.larca 
mıhlanm:ı.k korkusu olm:-:dan, etr fı lef• 

rede ede giderdik. 
Arnlm, <'tlı tram-.nyın yanır.da bir 

sürat knt::rı idi. Onun içindir ki :ıcele i· 
şi o~anlar :ı.rabay1 tercih ederlerdi. IJ,a. 

zan atlru- :-rürür.ıez, biribirlerinc omuz 
verir, yokutlarda direnir, kalırlardı. O 
vakit nrnbacı tandaly:::::dcn ine " terbi
yeleri eline nlır, çı:.lardı k:ri>nc.:. ! 

Ve tuhnf değil mi? Ek~eriyn bu \'a
ziycttc sr.bırstzln.,maz r.a:rtonun iı:inde 

mütcvckkilane beklerdik. Beıbe'li iuaf 
edecek -.ıı.l:tir.'IİZ ·ve dayıuı:klı slnirleri• 
miz vnrdr. Yahut ki l:a:.u günler, kilo-

•metrelerle yol katcdi:ı takatten düı:n 
za'lttllı hnyvancıklara acırdık. 

Ot::mıobil arabayı öldiirdü. A !atı· 

!nn öldürürken ahını olnu~ olacal< ki,bu· 
gün ele ım·a or-"\ geltli .. O da can ı.ekiı1• 
yor. 

Şoförlerin dileklerini yerine ~cti•c· 
lim de. bari onu kurtaralım!,, 
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ı GUmrilklerde me\1cut 

üzerine muameleler gittikçe çoğ;:ıl eı· r tramvay hı· letcı· sı· 
maktadır. Amcrikadan geçen haf '-' 
tn beyaz iç ceviz istenmiştir. Ame 

rikaya başlıyan ceviz ihracatmrn 

külliyetli bir miktarı bulacnğı an· 
h\§ılmaktadır. A 'akadar finna!nr 

bttna göre tertibat almışlardır. Ka 

huldu ceviz fiyatı 12 - 13, iç ceviz 

fiyab iıc 30 - 40 kuru~ arasında- , 
dır. 

ismini yazmaklığımm İslem'ycn, ıözüne itimat olunur 
bir zattan aldığımız bir mektupta §Öyle deniyor: 

"Sah günü saat 17,45 ele Topkapıya gitmek üzere Sul
tanahmetten 22 numar::Jı ön nrnb:ının ~ .. l.t:0 i 430 numaralı 

d v • k ' k ,·i vagonabindi:n.Tramvay Ake:nrı.>}'·n ognı ıner en u a .. r 
cocuk _ki sonra ismini kendisine sorup ö~r .. ndim, Miioir
~iş - gazete satmak için vagona atladı. 

Fakat 710 numaralı gözlüklü bir biletsi b:.ı ufacık çocu
ğu tramvay bilsbütün hızlandığı bir smıdn !"C:-!a aşağı in· 
dirmek istedi. Eğer ben mütl:ıhale etır.cmis olsaydım, kan-

bilir belki de çocuğu aşağıya atacakt•. Acaba bilctçıleı· u
facık çocuklara karşı bu şekilde hareket etmek sa15.hıyetini 

nereden buluyorlar Bu harel:etleri doğru mu•far? 1 
Bittabi çok yanlı§. Ek~k parasını kazanmak için sa-

1 bnhtan akşama kndar du~d:ın koşmk mecburi) etinde bu- ı 
lunn bu zavallı'nra bu ~ekilde kanı koymak hem çirkin, 
hem günah, hem de ayrptır. Trem,·ay Sosyetesinin de rne· 
murlanna bu ~ekilclc ı.,,,..-l:e• ctr- ' r • · +ı c-fr vc-:-dii;ine 
ihtimal vermediğimizden b.Jel~ilcrin bu iıten vazscsmeleri-

1 ni temenni ederiz. 

İtalyııu eşyası 
Gümrükler Bakan1ığı; gümrük 

anbar ve antrepolarile rıhtım ant
repolarında mevcut, beyannamesi 
verilmit veya verilmemi~, ltalyan 
eıyasının miktarının tespit edil· 
mesini gümrük hat direktörlüğüne 
bildirmiıtir. Bu tespit ediJecek 
miktar Ankarada müzakeresi ya· 
pılmakta olan yeni Türk • ltalyan 
ticaret anlaşmasında nazarı dik· 
'<ate alınacaktır. Ayni zamanda 
halyada mevcut Türk bloke pa
rası da tespit olunmuttur. 

• 
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a andaş • o 
ikinci 

neşretti 

Habeş imparatoru 
beyanname 

bir 

ngiltereve sa 
Eli silah tutan her Habeşli vatanı Muırn~cemen IQ>Dır ~~<9J@ırnn~ U!nı~rrnaruırııeia 

müdafaaya çağrıhyor y d l 
it l l D 

ar ım an aşması ya abilecek 
a yan ar anan - ·· 

k b ld l Petrola ambargo fikri yeniderı kuv\tetleniyor 
asa asını a ı ar 
Habeşler 

kodan 
Makal leye 

ilerliyorlar 
üç Penown muhaı·ebe geınisi 

Cebelüttarık'a gitti 
lsveç Kızılhaçının bombalanması 
Stokholmda asabiyet uyandırdı ltalqan Kralının tahtı tehlikede imiş 
Bügün gelen İtalyan - Habes 

harbine ait haberler arasında e~ 
mühimmi Danan kasabasının İtal
yanlar taraf mdan iıgalidir. 

Bu kasaba Garrahi'nin garbın

da ve &evkülceyş noktasından mü·ı 
lıim bir kıymeti haizdir. Danan 
motörlü vasıtaların geçebileceğ i 1 

iki ehemmiyetli yol üzerinde olup 
bu yollardan biri Veb Şebeli neh· 
rini takiben halyan 'Somalisinc 
gelir. İkinci yol doğruca Gorrahi · 
ye gider. Buradan ayrılan başka 
bir yol burasını h:endisine ~50 ki
lometre uzaklıkta olan Harrarla 
bağlar. Bu kasabanın askeri nok-
tai nazardan hem taarruzi ve hem 
de tedafüi bir kıymeti vardır. İtal
yanlar burasını i,gal etmek su
retiyle hem Gorrahideki kuvvetle
rinin sol cenahını emni}"et altına 
almışlar ve hem de burada mev - ' 

. cut iki yoldan ilerliyerek Habe~ 
.. kuvvetlerini muhasara etmek im

davet etmiştir. Beyannamede ay

rıca bu işten kaçanların ve asker
likten kurtulmak için uğraıanla

rm şiddetli cezalara çarpılacağını 
bildirmektedir. 

Bu haber Habeılerin yakında 

yeni bir taarruza başlıyacaklarına 
bir işaret olarak sayılmaktadır. 

Habe,ıer Makatleya ilerliyor 
Habeşler üç koldan Makalleve 

doğru ilerlemelerine devam etmek
tedirler. 12 bin kişilik Habe' ih
tiyat kuvvetlerinin de bu yürüyüşe 
i§tirakleri İtalyan durumunu daha 
fena bir şekle sokacağı söylen
mektedir. 

Londradan gelen haberlere gö~ 
re, İngiltere ve Frama arasında 
şimdiki ihtiyaçlara tekabül edecek 
suı·ette bir yardım anlaşması yapı .. 
la bilmektedir. 

Yapılan müzakerelerde lcarıı
lıklı sorgular aorulmaktadır. 

Akdenizde bir harp çıktıiı tak
dirde, İngiliz hava filoları Manşı 
derhal geçebileceklerdir. Kara 
kuvvetlerine gelince, Fransa, bir 
lngiliz seferi kuvvetinin Fransa
ya gelmesini teklif etmemektedir. 
Bununla beraber Fransa hükUnıe
ti, ani bir ihtiyaç kar,ısında der
hal nakledilebilecek bir ihtiyat kuv 
vetine malik olup olmadığını ln

Cenupta yağmurlar harekltı 
durdurdu giltereye sormuftur. 

Cenu}) cephesinde yağan tid- Fransız gazetelerlnln dUtUnceel 

detli yağmurlardan dolayı italyan- Fransız Başbakanı İtalyan el
lar hiç bir 

0

harekete tetebbüs ede- çisiyle görüşmüşse de bu görüşme
memektedırler. Burada ancak tay · nin büyük siyasi bir mevzuu ihata 
yare faaliyete geçebilmekte, fakat etmediğini sanıyorlar. 
onlar da Habetlerin şiddetli mü- F t l · d p .. . ransız gaze e erın en opu-

. dafaası karşıaında hır şey yapa- 1 1 1 la · bo b d Danan ltalyanlarm ancak şıd- k d l er ta yan rın yenı m ar ıman 
kanını elde etmişlerdir. 

d 1. h'' l rnama ta ır ar. 'ki . 1 K Ih hh' et ı ucum arından ve göğüs gö- ettı erı sveç ızı aç sı ıye o-
ğüse cereyan eden uzun ve kanlı Kolomblada ltalyanlara• hUcum tomobilleri meselesini ele alarak 
muharebelerden sonra almabil- İtalyanların İsveç Krzılhaçını şunu yazıyor: 
mittir. bombardıman etmesi üzerine, Ko- "Bu bombardıman, ltalyaya 

Bir İtalyan tebliği bu çarpış- lombiyada halktan 300 kişi dört karşı, vaktile Luzitanya'nm torpil
mıılarda Habeşlerin yüz ölü ve da- İtalyan kahvesine hücum ederek lenmesi üzerine Almanyanın uğ
ha fazla yaralı bıraktıklarını bil- sahipleriyle beraber burada çalı- radığı aksülamelleri doğuracaktır 
dirmektedir. şan 14 ltalyanı yaralamışlardır, kanaatindeyiz. 

Tcnb'on'de kanh çarpışmalar Bir Habeş nı,anctstnın 
dllşUrdUğU tayyare 

Amerika parlamentosu petro
le ambargo konmasına tereddüt e
diyordu. Şimdi öyle sanıyoruz ki, 
vaziyet birdenbire değişmiştir ve 
efkarı umumiyenin dayanılmaz 
tazyiki karşısında parlamento böy 

Bttmal doğrudan doğruya Fransa
dan ltalyaya gönderilemediği için 
Almanyaya gilmİf tİr. Gümrük 
memurlarının Alman hükUınetin
den bir sorgusu neticesinde, AI 
man bükUıneti de İngilteı·eye da
nıtmıttır. 

ltalya-Avusturya arası soAuyor 
İtalya ile Avusturya münase

betlerinde bir soğukluk sezildi
ğinden bahsediliyor ve sebep ola· 
rak şunlar gösteriliyor: 

A - Habet muharebesi baılı
yalıdanberi İtalyanlar Avusturya
dan yaptıkları ithalatı peşin para 
ile değil, bono ile yapmaktadır
lar. 

B - Avusturya zecri tedbirlere 
iştirak etmediği için İngiliz ihra
cat müesseselerinin boykotuna 
uğramaktadır. Oç fngiliz mües 

. seıesi İtalyan taraf tarı bir memle· 
ketle muamele yapmak istemedik-

lerini ileri sürerek kunturatlarınr 
feshetmiılerdir. 

C - İngiliz alacaklıları, yeni 1 

tenzilat yapmağa. razı olmamıılar 
ve ltalyaya karşı sempatisini açık· 
ça gösteren ve gazeteleri lngilte
renin zecri tedbir politikasını kö
tü bir tekilde tenkit eden bir mem 
lekete hiç bir imtiyaz vermek is
temediklerini söylemişlerdir. 

Göze çarpaçak Uç haber 

Cebelüttarık, 2 ( A.A.) - Re
nown adındaki muharebe kruva
zörü lskenderiyedeki filoya ilti
hak etmek üzere, Cebelüttarıktan 
hareket etmiştir. 

Londradan gelen bir haberi 
göre, Bahriye Nezareti sivil Lor· 
du Sir Lindsay bugün Cebelütta· 
rık'a gitmittir. Lord Lindsay'ın o
radan Maltaya gideceği ve teftiş· 
lerde bulunacağı haber verilmek· 
tedir. 

Kahire, 2 (A.A.) - Hükamet, 
gaz maskesi satın alınmak içiıt 

25.000 Mısır lirası tahsisini kabuı 
etmiştir. Gazlara karıı korunmsı1' 
meselesi hararet~= incelenmektr 
dir. 

ltalyan Krahmn tahtı 

tehllkede imlf 

Doyce Alcgemayne Çaylunı ıazct .. 
ıinin yazdığına ııöre Belçika laalile in· 
giliz kralı arasında, t talya hakkmda g r 
çen konu§malann tekline dair bir y~ 
çıknn~tır. Bu gazetenin yazdığına gör' 
Belçika kralının tavassutu kız kı.trdefiP'" 
c!en :ı.ldığı mektup üzerine olma,tur• 
Deniliyor ki: 

ttaJya veliahdi Umbersto•nun urr•' 
kardeıi Belçika kralına Mu901İni Habe
§istanda muvaffak olmadığı takdirde I• 
talyada kral tahtının da tehlikede oldu• 
ğunu bildirmiıtir. Müstakbel kraliCı• 

karde§İ Leopolda ltalyan1n arzulan tat" 
min olunmadığı takdirde ltalyada "Y • 
Faşmrun ıukut edeceğini yahud da Mu• 
solininin bir genel harp çıkaracağını,. 
bildirerek İngiltere kralı nezdinde tr 
vassutta bulunmasını rica etmiıti. Bu• 
nun üzerine Leopold Londraya gitrn.iy 
tir. lngiltero kralı Belçika kralına ltal• 
ya mağlup olduğu takdirde krallığın teb 
likede olup olmadığını ıormuı Belçik• 
kralı da: 

- Evet, demiştir. 
Beşinci Jorj da. ttalyaya ka111 daıı

müzahir davrarulmaıına çalqacafnu va• 
dehniıtir. 

T embienden gelen haberler o
rada da şiddetli muharebeler ol · 
duğunu ve bu esnada Habeşlerin 

ağır zayiata uğrayarak çekildik -1 
lerini ve İtalyanların anava tan or· 
dusumlan 44 ölü ve 12 yaralı ve 

Eritrclilerden de 8 ölü ile 2 y~alr 
verdiklerini bildiriyor. 

Habeş hükumeti neşrettiği biı 
tebliğde bir nişancı askerin Ma
kalle civarında bir İtalyan tayya
resini düşürdüğünü ve buna mü
kafatan tayyaredeki mitralyözler
den birisinin hu askere hediye e
dildiği söylenmektedir. Tayyare
deki iki İtalyan ölmüştür. 

le bk kararı vermek zarur~inde ~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~ 

lsveçlller protesto ettiler 
ltalyan tayyarelerinin İsveç Kı

zılhaçını bombardıman etmeleri 
her tarafta büyük bir infial uyan
dırmıttır. Habeşistandaki lsveç 
Kızılhaç reis i milletler ce~iyeti 
nezdinde şiddetli bir protestoda 
bulunmuştur. 

Tayyarecilerın ördUrUldUğUnU 
Habeşler tekzip ediyor 

1-l abe~ hükumeti. Habe~ler ta 
rafından düşürülen İtalyau tayya· 
r esindeki iki kişinin başlarının ke 
sildiğini ş•dd ::!tb yah nlamakta ve 

hunun hakiki bir korsanlık hare-
Bu hususta Adisababadan ge · ketini menfur bir yalanla örtme~e 

len haberler bombardıman esna- ça.lışmak için meydana atıldığını 
sında 30 kişinin öldüğünü ve 50 söylemektedir. 
kişinin de yaralandığını bildir- T bl 1 b" tt I ur i . ra usa r ayan m rezes 
mektedır. Bu esnada ağır yara isyan etti 
lanmış olan iki Isveç!iyi AdisabC\ -
baya götürmek üzere iki Habe~ 
tayyareıi Ras De.:;tanı ;ı kararga -

Trablustan bild iril diğirıc göre, 
Nabut civarıncla bir ltalyan hü· 
cum müfrezesi isyan ederek ku-

hına hareket etmi~tir. mandanları Teğmen Biandi 'yi ı?l -
Ha.lk Stokhchnde heyecan i - dürdükten sonra hududu geçmi,

çindedir, gazeteler bu hususıı ferdir. Hudut muhaf ız!ar1 asilerin 
şiddetli ya=ılar yazmakt~dır . Ha- silahlarını el'eyinden a?mışl ardır. 
beşistandaki vaka üzerine lsvcç 
Kızılhaç divanı StokhoJmde Prens Ş h • • d ! • 
eh 1 ,. . . ıt d 1 , e rı mı z e i ı ar es ın rıyasotı a m ::ı top.oan-

Veran ... 
tıya çağırılnıı!tır. gil mensubu Ruslar 

Vatandaş a' lfiı ll başma 

Habeş impa~·atoru bir beyanna. 
me ne!rederek bütün el i silah tu
tan Habeşleri vatanı müdafaa1a 

Şehrimizde lOn olaı·ak · kalan e&İlİ 
Verangil ordusu kumandanlanndan ve 
Aristc!<rat Bc.)•&:ı: Rus!ardtlrı 150 kişi ı 
mem!ekctimizi tcrketmeğe davet edil
mişlerdir. 

kalacaktır.,, 

Fransada zecri tedblrlerln 
yaptlOı tesir 

İtalyaya karşı zecri tedbir tat 
biki yüzünden iş' azalmış Fransa· 
da bazı fabrikalar işçi çıkarmağa 
başlamıştır. 

Yeni bir anlaşma varmı? 

Fransız ~ lngiliz makamları a
rasında Akdenizde yardıın mese
lesi üzerine yapılan müzakereler 
de, "Akdenizde çıkacnk ihtilaflar
dan gayri bir ihtilaf için dahi., 
sözleşildiği haberini Londra tek
zip etmektedir. 

Franaadan ltalyaya memnu 
m3llar mı gidiyor ? 

İngiliz gazetelerinde okundu
ğuna göre, Alman limanı olan 
Hamburga, balyaya gönderilmek 
üzere bir tayyare makinesi aksamı 
gelmi,tir. Bunun hakkında ne 
muamele yapılacağına dair, Al
man hükfuneti, İngiliz hükWııctine 
sormuştur. Bundan çıkan mana 
şudur: Milletler cemiyeti tarafın
dan ltalyaya verilmesi menedilen 
esHha ve harp malzemesi listesi
ne tayyare makinesi de dahildir. 

Mısırda 
Gene talebe ile 
polis çarpıştı 
vaıraOoHSlır vaıır 
lngiliz - Mısır 
konuşmaları 

başlayor 
Kahirenin El'ezher üniven1tes:ne 

mensup binlerce taiebc, dürı ycru<l-:n 
göstcı·iler yapmıştır. Polisle talebı? ara
sında müsademe olm'-lştur. Her iki t.ı-

Irad almak 
isli yenlere 

Beyoğlunda Y enişehirde Hü -
seyin ağa mahallesinde Y enişehit 
caddesinde 92 numaralı kargit 
büyük kahvehane bina11 satılık .. 
tır. Üzerinde iki odaıı, altında 
mahzeni ve tulumbası vardır. Ye
ni yapıdır. Almak isteyenlerin ga• 
zetemiz idare memurluğuna mü• 
racaat etmeleri. 

ı-aftan yaralılar ''ardli.", -~--------------
Tıp falr..iltesinin, ayın be§ine kad,r lstanbul mabkemei asliye üçüncü 

hukuk dairesinden: 
kapalı ka!ması emredil'T:1iştir. 

Fethiycnin kocası Çemberlitaıta So
Yenl bir Mısır·lnglllz anlaşması 

fuculaı· hanında seyyar satıcı Akif aley• 
Londra, 2 (A.A) - Daily Herald hine açtığı bo§aruna davasının icra la-

gazetesinin dip?omatik aytanmn biloir.' lınan muhakemesi neticeıinde tarafla
diğine göre, yeni bir lngiliz - Mıur 

rın boşanmalarına dair ~ahkemeden çı• 
anlaşması hakl:mda görü~melere bu ny kan 934/ 2379 numaralı ve 16-12-93! 
içinde ba.~lanac:ıktır. 1930 anla~n·ası bu 

tarihli karan havi ilamm müddeiale1b 
görÜ§melere esas tutulacaktır. tngiiiz Akifin ikametgahı meçhul bulunmasına 
- Mmr görü~meleri Kahirede ba§lıya- me.bni ilanen tebliği tenıip kılınmıı ol• 
rak Londrada bitecektir. 

duğundan mum:ıil~yh Akifin tarihi i• 
-~~---------~~ landan itibaren on bet giin içinde tem-

Eyüp sulh Ahkaml şahsiye hakim- yizi dava edebileceği tebliğ makanun.9 

liğinden: kaim olınak üzere ilan olunur. 
Fenerde lncebcl sokak (77) No. lı ------ - - -----

hanede sakine iken Emrazı akliye has-
tanesinde tahtı tedavide bulunan Fat. 
ma Samiye anası Rahime vasi tayin kı
lınmı§ olduğundan keyfiyet kanunu 
medeninin maddei mahsusall mucı'bin
ce on gün müddetle ilan olunur. 

Holivud 
Holivud Sinema mecmuasmıJJ 

211 numaralı sayısı sinemaya dait 
güzel resimlerle dolu olarak çıl<• 
mıştır. 
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3 SONKANUN - 1936 

Meş'um 
ve ltaıva . 

Suzan, Hırist iyan olmakla be- genç kadın, tehdıde pabuç bırak
raber isminden dolayı Müslüman tı. Paşazade ile buluımağa baş -
gibi ~örünürdü. Herkes onu Türk ladı. Fakat bu sefe~ de tiic~ar üıt
bir ana babanın kızı sanırdı. E • lerine geldi ve intıhar ettı. . 
aasen, öyle güzel türkçe konu,ur, Herifin asıl intiharı, gahba 
adetlerimizi öyle ivi bilirdi ki, el- itlerinin fena gitmesi imif. Met -
bette Türktü. F ak~t, Hıristiyan • resini de baıkaıile görünce, te -
dı. reddüdü ortadan kalkmış. Taban-

M hl ı'f h · l'k cay1 beynine çekmif ... • e ı ıa nelerde artııt ı 
etmişti. Birdenbire, §aşılacak bir Fakat, bunun meı'uliyeti de bi-
haber duyuldu: Figüranlardan bi çare kızın üzerine yıkıldı. 
ri, onun için intihar etmiş.. - Ne yapayım? - diyordu. -

Herkes, onu tel'in etti: yazık Aşıklarıma yüz versem bir türlü, 
değil miydi delikanlıya?.. Niçin vermesem batka türlü ... 
onun hayatına kıymıştı.? Halbuki Matem içinde gizlendi. Gaze -
zavallı Suzan, figürandan ho,lan- tecilerden kurtarmak için, onu bir 
mıyordu ki? .. Kendisine manasız ay kadar evimizde sakladık ... 
Y.ere i.ıık olan bir delikanlının de- Nihayet, harp senesi geldi, çat-
liliğinden mes'ul müydü? tı. Bir Avusturyalı ile münasebet 

Kızcağız bize , tığhyarak sor- peyda eden Suzan artık sahneden 
du: çekilınit, onunla yaıamaia bafla· 

- Söyleyin allah atkma ... Ba
na her mus~lla.t olanın yüzüne 
aj lm:3e m:c~uımuyum?.. Eğe:
aramızda en uf ak bir münaaebet l 
olsaydı, kendbini aldatmaktan bel 

ki kabahatli sayılırdım. Fakat ce. 
ıaret ver:ci en ufak bir harekette 
bile bulunmadtm. llk günden iti
baren benden bir şey ummaması
nı s~yledim. 

B i ı· erkek arkadaşımı benimle 
beraber görmesi üzerine hiddet -
lenm iı, bu işi yapmış .. Eve arka
daşımla birlikte girdiğimizden 
iki dakika sonra kapıyı çaldı 
Açtık. Taşlığa girerek beynine ta
banca ~ıktı. 

Gözler:ni kuruluyarak , Suzan, 
ilave elti: 

- Diğer bir feci vaka da, er
kek arkadaşımın vaziyetidir. Onun 

metresiydim. Gazeteler , henüz 
intihar haberlerinin yazılm~sı ya

ıak olmadığı için, vak'ayı büt\in 
tafs ilatile sütunlarına geçirdilP.r 
Aşığımın ismive re3mİ de bu me
yanda basıldı. Adamcağız evliv· 
di. Karısiyle ayrılacak derecede 
kavga etti, fakat neticede beni 
bıraktı . 

Sinirli sinirli güldü: 

mı§tı. Gayet mesud ıöriinüyordu. 
Avusturyalı, ıefarethanede me • 
murdu. itleri de pek İyi gidiyor • 
du. Avuçla para ıarfediyordu. 

Bir gece, balo dönüşü, çekme· 
yi açmış. Tabancasını çıkarmı§. 

Şakağına dayıyarak çekmit ken · 
dini vurmuş. 

Bet dakika sonra, Suzanrn evi
ni polisler bastı. Meğer, Avustur
yalı, casusmuş ... 

Herkes: 
- Para ıarfetmek yüzünden 

oğlanı da fena işlere ıevketti ! 
_ dediler. 

Şeametine, bizzat Suzan da 
inandı. Artık dünyadan elini çek
ti. Rahibe oldu. Fakat, rahibelık 
itleri de iyi gitmedi. Türkiyede 

yüz bulamıyan manastırların bir 
çoğu kapandı. Suzan Yunaniıta -
na gitmek mecburiyetini duydu. 
Orada rla bir takım ihtilaller ... 

Girit ada.ı ve Trakya isyanla
rile koskoca memleket az daha 
intihar ediyordu. Bereket versın 

Suzanrn intiııab ettiği papaslar, 
·rcnizelist grupuna dahilmi§, hu -
dut haric'ne kaçtılar. Suzan da 
bu arada İtalyayı boyladı. 1 

Allah Muıoliniye yardrımcı ol-
sun ... 

- Ben, meş'um kadınmı§ım. .. Nakleden: Hetlc• &Ureyya 
Böyle meş'um kadın olur mu?... . t 1 k kAalr eV 

. Acele sa ı ı n,.. , Fransızların F emme fatale dedık- , k ; mahalle:..i Ah-
i . . b. 1 Aksarayda Ça ıraga erı ~ahluklar, erkeklerı araz < a dullah ça,·uş sokağında 32 nunı.aralı 
kendı kabahatleri olarak yıkar - .. ddet altı oda bahçe elektrıı, ve muce _ _

1 lar, mahvederler. Ben böyle bir - j 
fey yapmadım ki .. . Tamamen ma- v O sm a 
~m~. 1 

Aradan dört ıene geçti. Süzan, Etem izzet Benice 
zengince bir tüccarla, gayet iyi 936 ının en çok merak ve alaka uyan-

Yaııyordu. Bir paşazade kendisi- drran edebi romanı. 
ne muıallat oldu: ille münasebet Kitap halinde çrktı. 

Peyda etmek istiyormu§, yoksa in· 1!.------------
tihar edermiı. Kuyruk acısı olan 

HABER - '.Alitam Po•last 

BARBAROST 
İNTİK 

fj 

S • ııo v~ııııızıa~· 1 va-NO) Tefırl D<a ın ll:JI marra ı . ~Cib u u. \\ 

Panzehirli şerbet köre gidiyordu. içip iyi 
olacaktı. Fakat, hızla giren bir adam 

kupaya çarptı, şerbet yere döküldü 
mı? ... 

Emine: 

. i 
in 

la 

Geçen kısımlarıu hUllsası 
Hızır kendi kızıyla ilk d::fa ola
rak k~rşılaşmıştır. Kız, onu zehir
lemek istemiştir. 

Hızır, yüzüğü eline aldı: Evet, 
bu, onun yadigar verdiği mücev -
herdi ... Annesi de bunu kızına 

devretmİf olacaktı. 

de! Beni dinle ve bana itimat et .. 
l,te fU zehirli terbeti, yarıaına k1l 
dar iç ... Yüzün deiitecektir ... Gö
rürsün .. Eski haline geleceksin .. 

H17.1r: 
- Bırakın ... Y anlıt bir §ey ya

parsınız ... Kız, ölür filin maazal
lah .. 

-- Evet .•• dedi • Yalan söy • 11.1 

lemediiimi kıamen iıbat ettim... • 
Şimdiki tecrübenin müsbet neti • le 
ce verece~ine iıe katiyen eminim.. • 
Haydi .. Gidin, Recebe ıerbeti içi- 1 

rin ... ' 
Demek ki, Lidyaya, kıza karşı 

duyduğu incizabın sebebi buy • 
muı? ... Ayni zamanda bir irkil -
me hiaaetmesi de lazımdı; fakat 
ıevgisi devam ediyordu. 

Zübeyde: 
- Bu halde dolatmaktansa 

tehlikeli bir tecrübeye giri9meği 
tercih ederim! - dedi. 

Demin kaldırdıiı kupayı ye -
rinden alarak, yarı•ına kadar ho· 
şalttı. 

Emine, aevinç içinde kotlu. • 
Kahramanın hem gözleri açılacak ., 
hem de kendiıini ıüzel olarak gö- aJ 
recek ... Bunu kaç kereler rüyaıın- ı 

da görnıiiftü de inanmamıttı !.. ıi 

Bu kız, kendinden kuvvetli 
bir insanı yere çalan, gözleri çok 
sevimli bir asabiyetle parhyan 
kız... Kendine, düşmancasına, yi
yecek gibi bakan, fakat dütman -
ca bakıtmdan bile, bir askerin za· 
bitine ıelam verirken takındıiı 
ciddi, vakur ve göze hoş gelen 
hal vardı. 

"- Acaba buraya kadar niçin 
ve nasıl geldi? ... ,, 

Emine: 
- Az daha beni öldürecekti .... 

- dedi. • Beni öldürmeai bir teY 
deiil, sizi zehirliyecekti. 

N .• , ...- 1Çın •••• 
Baba kız, timdi göz göze ba • 

kıyorlardı. 

Barbaros, deminden beri ken
diıine ıaöylenilen bu hakikati da • 
ha yeni anladı • 

- Beni zehirliyecek miydi? ... 
Hiç ummam ... Yanlı9lık olacak? .. 
Bunu nereden anladınız .. 

işte 0 zaman, vaktile Zoğrafo
sun ba~ından geçen şaıılacak de
ğiıme, Tunuılu kızda da vak.i o!· 
du . Yüzünün §İşleri süratle md.i. 

ye gene, vaktile Rıamarama' • 
nın hayretle ıeyrettiği gibi , bu ta
havvülü Barbaros, Lidya seyret • 
tiler. 

Emine, muzafferane: . 
_ Gördünüz mü? ... Söyled1 

ğim nasıl çıktı? ... işte bu kız, t•r· 
bete zehir kanttırdı. 

Zilbeyde, yanaklarını yokhya
rak, neş' e içinde: 

- Fakat neticesi iyi oldu .. Al
lah razı olıun... Onu affediniz, 
reıs .... 

Aynaya kottu. Kendine baktı: 
- Sahiden deiiıtim .. Bamba,ka 

bir in'l&n oldum... Daha doğruıu 
eski halimi buldum ... 

Eıninenin ellerine sarıldı: 
_ Bu terbetin öteki yarunnı da 

Heyecanla kotarken, kapının 
önünde birine çarptı. Bu müsa • 
deme neticesinde, elindeki kupa 
düttü. Kıymetli mayi döküldü . ~ 

- Eyvah... Gördün mü olan 
N v • d'? d iti?... e yapacagım şım 1 .... 

Bu gelen, tbrahimdi. 
-- Ne var?... Hızır nerecle? .•• 

Onu görecektim... Ne kızıyorsun, 
tepiniyoraun, canım Zübeyde? .. 
A .... Yüzüne ne oldu?... Matal • 
lah iyileşmitsin.. Sevin kız&ca • 
ğına.... Fakat, sevinmenin de za· 
manı deiil •. Düpuan donanmı-sı 
harekete geçecek.. Eaaretten kur
tulan Hasan ve prenıes Anita gel
di ... Nerede Hızır reis? ... 

-- A •• Şerbet .. Şerbet .. Şerbet 
döküldü ... 

- Şimdi ıerbeti dütünmenin ar 
raıı mı? ... Delimisin?.. Döküldü 
ise yeniden yaparsın ... 

- Ah, bir daha yapılaınaz •• 
F eliket ... Felaket ... 

Emine: kocam içerse gözleri açılacak 
--lsbatederim! -dedi. ~İİİİİiiiiİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİiiiiİİİİİİİİllll~ .. ~~111111~111~~1111~111 .. 1111 .... ~ 

bak~;:~;~o;· hazin hazin kızına Berlitzde Yeni Açılan 

(Devamı var) 

- Sahi mi, kızım. L·san Kursları 
Bu sözün ahengi, Lidyayı tit - 1 
· T "' k fr ca inıilizce İtalyanca, almanca, rusca v.ı. KA YT MUAME rettı... ur çe, an11s ' ' • d - .... LESl BASLAMIŞTIR. Tecrübe dersı parasız ır. 

htanbul. J Ankara Cevap veremedi. 
Yapran gözlerini sildi 373, htildil caddesi Konya caddesi 

"- Bu adama nasıl kıymak 
istedim? .. ,, 

Emine, can acısile heyecan i -
çinde anlatıyordu: 

- lsbat ederim ... Evet, zehir -
letnek iıtiyordu ... lsbat ederim .. 

Baba kız, hala, yüz yüze bakı· 
yorlardı. Yüreklerinden birbirine 
zıd bin türlü his geçiyordu. 

Zübeyde: 
- Naııl iıbat edersin? - dive 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
H A L l IJ f: 

Şehzadebaıı TURAN Tl11tdrtt1unda 
Bu gece saat 20,:\fl d .. 

YELiNiN ÇOCUGll 
Komedi :l perde 

ller tarafa tram\•ay 
Telef on: 22127 

Fransız tiqatrosu 
ıordu. HALK OPERE'l'J 

- Bizzat seninle, kocanla .. 
Bu akpm 20,30 d 

- Benimle ve kocamla mı? TELLi TURNA 
- Evet .. Biliyorsunuz ki, ben, Büyük operet 

1 

senelerce, papaılar muhitinde bu- Yazan: Malımu! 
lundum ... Yılanlı manasbrın esra· Yeıari, müzik: 
rmdan da bir çoğunu biliyorum. Sezai. ve Se

1
yfet. 

• .. .. b' h" . . v. • • tı11 Aıa 1 Senın yuzun, ır ze ır ıctıgın ıçın (' •n-· .. P 
. • umarı.ne• v"' •· 

bu hale gelmıttir. Kocanın da göz zar ak1&mları vepazar mlttinedc ıı 
Jeri, gene papasların icadı olan başka her zamanzabitan \'e talebe
bir ite9i rumiden dolayı kör ol - ye tenzilatlı. Pazartesi akpmı 
mu§tur. Yılanlı manastırın müt - Kadıköy: Halede Rag - Bayan 

hi, bir zehiri vardır. Eier tama - Öı He ımı 
mile S!hhatte olan bir insan bunu E 

Dr S ükrü rtan içerse, ölür. Fakat ayni ilaç, hem • ~ 
Babıili, Ankara c:addeıi No. 80 ıenin, hem de kocan için panze • Telefon: 

22586 
hir mesabesindedir ... Demin iyice Sa!ı günleri meccanendir .. 
dikkat ettim: Tanıdım .. Zübey - ______ , _______ , 

~11!1! 

İıtılnbul 8'1tdİtl\1İ 
Bu akşam saat 

~ıhir1i'yatrosu 20 de 

111111111111111 GEÇlKEN CEZA 

111...111 
Yazan: 

Jeffrey Deli, 
Türkçeye çevi • 

111111111 ren: M. Ferrdun 

HABER 
At<SAM .. OSTASI 

IOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutu•u ı l•tanbul 214 

Telgraf adresı : tstanbul HABER 
Vazı ışıerı teıoronu : U87! 
ıcıare ve 11an .. : 24170 

ABONE ŞARUARI 
Seneıık 
6 aylık 

3 aylık 
' ayıııc 

lLAN 

TB•ltiu~ Ecıtdt 
t400 Kr. a700 Kr. 
7 :30 •• 1450 .. 
•oo •. eoo .. 
150 " 300 H 

TARiFESi 
Tıcar•t ııanıar•nın -tın 12,50 
Reernl uanıarın 10 lkuruetur. 

Soltibi .. Neşri,.t Mi,iJri: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı ~r (V AKIT) matboo., 





~uzo~ 
Ne kazanırlar, dansa 
nasıl başlarlar ve 
neden çabuk 
vazgeçerler?. 
Ç>ans kızıanna göre 

Sahn~de onlara en· 
çok işaret edenler 
Yaşlılarla · 

şişmanıardır .! 

B iz tiyatrolarda sahneye yahut 
barlarda ortaya çıkarak vü -
cutlarını musikinin temposuna 
uydurmak suretiyle hep birden ba
caklannı havaya kaldırıp indiren 
kız ve erkeklere "Baleci,, diyoruz. 

Halbuki bu gördüklerimiz " ba. 
le,, olmadığı gibi bu raksedenler 
de "balerin,, değildir. Amerikah· 
lar bunların kızlarına "girls,, e'· 
keklerine ''boys,, adını takmışlar
dır. Bunlar diğer memleketler~c 
de ayni isimleri almışiardır. Bale
rinler operalarda kabarmış beyaz 
hindi kuyruğu gibi koialı eteklik
ler giyip parmaklarmnı uçiarmda 
dönen kızcağızlardır. Ve bale de 
bunların oyunudur. 

Bizim memlekette opera olma
dığı için biz yanyana oynıyan bir· 
kaç kadın ve erkek grupuna "b~
le,, demi§, çıknuşız ... 

Sonra asıl balerinlerle biz 
deki revü1erde oynıyan bu gen~ -
lerin dan•ları arasında çok büyijk 
farklar var. Balerinler, operaların 
mevzu lan na göre müzik fasıla.la. 
rını doldurmak , dimağları din. 
lendirmek ve besteden besteye at
lamağa vesile olmak için ortaya 
çıkıp ayak parmaklarının üstünde 
dansederler. 

Halbuki bunlar öyle değil... Her 

~~ngi bir operette lüzumlu veya f 
luzumeuz bazan bir tek paçalı, pj. 

jama bozması allı, morlu donlar
la, hazan da p~~cere per~eliği i -
çin kulandan metresi kırk kuruşa 
ince beyaz tül<Ieit bir talvar -v~ .bir 
sutiyenJe sahneye çıkarlar. Ve bun 
ların .danslarındaki esas figür ha· 

cakların yeknasak hareketidir. · 

Bacakların hep birden sağa, 
hep birden sola kalktnaıı, hep bir
den ileri fırlaması lazım . . 

Yirminci asnn adamı, • bacak, 
ritmine meclçp bir adamdır. Ba
cak, yirminci asrın adami için y c!· 

ni keşfedilmiş bir uzuvdur. Hat -
ta gene ukalalık yaparak futbolün 

bütün dÜnyada kazandığı fevka' • 
iade rağbetin sırf bacak hare~eti 

sebebinden olduğunu da iddia e • 
dehilii-iz ! insanlar şimdiye kadar 
bacaklarından kafi derecede isti-

fade edememişler, ve ne işlere ya· 
radığını tayin edememişler, daha 
doğnısu düşiinmemişlerdir ! . 

Artık mevzua geçelim: 

* * * Bu sene bizde operetler, revü
lü oyunlar epey rağbette.. Şehir 
tiyatr~sundan başka Halk opere
tinde, Naşit - Ertuğrol Sadi - Ha
lide trupunda böyle tc:ıplu bir şe· 
k. " . 1 "b ılde oynayan gır s,, v~ - oys" 
lar var. · 

Y a!nız açık bir hakikattir ki, / 
henüz bizde revü yapan bu kızca-

. . 
HABER·- :4litam poıtut 

Bizde "Balet,, dediğ:m:z •alım. 
danslcırı son zamanlardaki op~· 
ret salgıniy!e beraber b<q/ad,. 
l§te bu operetlerdeki dans ıalı· 

' nelerinden bir kaçı ..• · 

· - · En ba§ta Rumlar· gelir: Soıı · 
ra Ermeniler, daha ıonra Musevi
ler ve en so~ra da Müslüm~n. Türk 
.kızları .. Avr~pacla iyi ai!e k lzlaiI 
,pek ala r~yülerde yer. alırlar. Me 

, sel~' lngil~erede . J?a'ıv~kH!erden 
Makdonaldın ve Çörçiliu kızlar. 

• ~ • f • ' 

revülerde girlslik yapmış!ardır v' 
y~pıyorlar. Fakl\t biide iyi ai~e
ler ·bu hususta çok sikı ~avram· 
yorlar. Kızlarına böyle · yerlerde 
çalı§maları için mijsa.~~:de vermi
yorlar, bunda haklı da , olab!Hr- l 
ler. · , · : , · · 

.__ Bu kızlar kaç. para kazanır· 
J .. • • 

lar? · · 
ğızlarla sinemalarda gördüğümüz j - Gecede 50 kuru§ alan d~ var, 
girls ve ·boyslar, arasın~~- muaı ~ 100 kuruş alan da ... Fakat ~k~r· 
zam farklaı var. · Bizde. bazı de- d~ a~ söylenıiıtim y~: Bizde öyle 
falar a~hnede sağ t~raftaki kiz sol pek ·kıymetli dansözler yok, ç~n
bacağmı kaldırırken sof taraftaki kil.pek az sebat 'ediyorlar. Evvela 
kızın sağ .bacağını kal(lırdığı ve danı öğrenmek için oiıları:n bize 
ortadakinin de· bu 'vaziy~t· karfj- para·v~rmeıi lazımdır: E,eı. onl~
smda şaşırrp iki bacağını birden ı·ın aldıkları para. az ,r '.'.\b\lir. F ~
ayni zamanda "aldırinağa· tejeb· kat itiraf etmeli ki yap~ıliları da· 
büs ederek. yere yuvarlandığı gö- ha fazla paraya da d~ğmdz ! , · 
rülmez m~nzaralarda~. değiid~r ı' - Bu iıte profesörlü!c v:ap_~~-

. Bunun sebebiıii bizde revü ya nm en güç tarafı'nedir? l 

pan kızlara hocalık ed~n S. Atilla- ·_· istidatsız olanları bu işten 
ya sorduğum zaman şu ~eva~ı .ver- vazgeçirmek; 

di: . . - Ne münasebet? 
- B~huiı en büyük sebebi biz- ·- · Çünkü bize müracaat e<len-

tam birimize öpücük işareti gön· 
deri;ken eı;kek da nsözlerden bi
tiyle gö.ıgöze geldi. Hemen öpü• 
cüğü e~nemeğe ç~virdi ve sanki 
esniyormuş gibi yaptı. 

- Size en fazla itaret edenler 
kimler oluyor? · 

- , Nisbeten yaıh kimseler .. Şi§· 
- manlarla gözlüklüler de rr. · binı 

bir ekseriyet teşkil ederler. 

- Peki, erkek dansözlere işaret 
veren Y:a~h kadınlar da oluyor mu? 

Bir kahkaha koptu : 
- Elbette, elbette! Sesleri yük• 

seldi: 
- Son'ra oyun esnasında seyir

cilerin ·ahvaline taallUk eden da · 
ha ne gibi şeyler nazarı diltkatini• 
zi celbetti? 

.- ·Seyircilerin de ekser1ya danı 
esnasında kendilerini musikinin 
ahengine kaptırarak oldukları y~r 
de ·zıı)lainalarr. Mesela biz danset
meğe bat!ar ba§lamaz sağdan ıo} .. 
dan bir çok kimselerin de omuzla· 
~·ı, baıları oynamağa ba~lar. Oka
dar ki adeta biz de kar§muzda 
baıka bir re'VÜ seyrediyo_· gibi o· 
;uyoruz. 

- Bir 'ey daha soray m . Sah· 
r~d~ kadrn erkek vücutlannız çıp· 
:ak · iken birbirinin temaıı ettiği· 
niz halde yekdiğerinize k,·w§ı bir 
: empati duymaz mısın1z ? ' 

de "girls,, lerin durma~ari gelip lerin ·bir kıımı şağın'ı,' solunu bile 
geçmeleri, ve.bu. işte se~atsızlıkla- bilmez. Sağa .dön dersin sola dö
rıdır. insanın iyi dansetmeği ö~- ner. Bacağını kaldırırken yere yu· 
renmesi için brrkaç sene çalışması varlanrr. Tesadüfe bakın ki böyle ~ 'Kat'iyyen ! Eş.1erimi~zin ba.t 
lazımdır. Halhu~i bizde n~rede? leri her neC:lenıe pek inatçı ol~rlar. 1 a cınsten o.lm~la._r~a ragın~~ bız 
Rüzgar gil:ii gelip ,g~çiyorlar. 1 lll .. ... k · I l k • t' • onları kendı cınsımızd'en gıbı sa-e ogrenme , gır ı o ma ıs er- .. . . . . . , y 

- Nereye gidiyorlar? ~ · 1 1 t kt' .... . .. k"' l "' t yarız. Bırbırımıze kartı duydugu-er. ı e çe ıgımız muş u a ın en . • 
- Çoğu daha kazançlt bir iş b•' ..... .. b 1 h 1 . d muz hisler, hiç bir vakit hır kardeı uyugu, un arı eveı erın en vaz . . 

bulup ayrılıyorlar. Bir kısmı hı· · '-'-· hududunu geçemez. Bunun 1ç1n 
geçırmeKLlr. . . • . . " . 

kıyor, bir kısmı da evleniyor, ve sahnede eılerını sevmış gır!s,, ve 
bittabi bu itlen vazgeçiyorlar. Me- * * * ' ~boys,, lara çok ender olarak tesa· 
seli bizde en eski girl nihayet bir B undan sonra etrafımızda bu- düf ediJir. 

Murcul SERTOGLU. buçuk seneliktir. lunan girlslerden Muzaffer, iffet, 
- Asgari ne· kadar zamanda Sofi, Anahit, ve erkeklerden Na.- ________ ___...;_ ____ -::-

revüde rol alan bir girl yetiştirebi4 zım, Hikmetle konu§tum. Bunların 
lirsiniz? hayatları çok enteressan ... Heyhat 

S. Atilla bu sualime cevap ver : hiç birinin ailesi'kendileriniri sah
mek iÇin dü,ünürken etrafımrıı nede oynamasından me1_J1nun de .• 
sarmış olan bale kızlarından b;,ü ğil... Hatta bazrlarıın haberi bile 
cevap verdi: yok. içlerinde iyi tahsil görmüf, 

- Bir haftada! sırf sahne aıkı içi~ daha ka.zançh 
- Girlslerin milliyet itibariy1e iflerini terkederek buraya çahı-

tasnifi nasıldır? .. mağa gelenler de var: 
Girlslere sordum: 
- Siz sahnede dansederken se· 

I 
yircilerden size İ§aret edenler olur 
mu? 

- Çok! diye cevap verdiler. Ve 
şu eğlenceH hadiseleri anlattılar: 

- Bir kısmı bizi alkışlarken 
P,öıleriy le de "Dıtar1da !,, demek 
ister gibi i~aretler verirler. Ba-ıı· 
ları fırsat düşünce öpücük işaret
f .,.ri g:inderirle~. Geçen gün tuhaf 
bir ~ey oldu. Seyircilerden . biri 

I 
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-3-
Leyla, Marsele girince saçlarını 

83 (Nakil, terclını.e ve lktlbos lıakkı mahluzdut.J boyattı.. Kaşlarını inceltti.. ve sol 
yanağına siyah bir ben yapdırdı. -

Muhakemesini en evvel terbi-

ye eden imam ve onun katı, gad

dar ilihiyatı bile maddeye iıtinat 

etmiyordu. Onun Rabiaya tanıttı· 

iı ilk halilci kahhar, muntakim • 

fakat halik. BUtUn intani aevinç

leri, Hvıileri kıskanır. Ve Pereı· 

rini hayatından kaybolunca ıuu

runun alt tabaka11ndaki bu kor· 

kunç itikat yavaı yavaı yükteldi. 

Bu etki inanııının tesiri altında 
bir hayli inledikten ıonra, onları 

tadil eden, zehirini ıideren daha 

yeni bir tesirle tetelli bulmaia 
çahıtı. Büyük babasının kuru 

naslarını İnsantlettiren Vehbi 
efendinin telkin ettiği, seven ve 

müşfik bir kuvvete yüzünü çevir
di. Fakat birdenbire hurdahaı o

lan büyük dileğine hangi cephe

den baksa ayni neticeye varıyor
clu. Peregrininin anneıinin ölümı.i 

ona göklerden gelen bir alamet. O
nu seven bir halik, günahtan ha

las etmek için bu ölümü vaktinde 

yapmıştı. Şimdi töbeden, ibadet
ten başka çare yok. 

ve hepsinin üstünde Eminenin ha · 
şı görünüyordu. Bu, Rabianın en 
çok ürktüjü hayaldi. Bir hortlak 

ıarmilt ıibi kalbi ıUmbUr ıümbüı 
atıyor. Ne kadar çirkin bir riiyay 

dı. Her zaman Rabianın ıiSzleı · 
ana11nın ajzına bakıyor, tüyler• 
ürperiyor. Yüzün bir tarafında11 

CSbilr tarafına uzanan, kıtık, mor 
dudaklar. Bir tek, yeni kapanmıt 
bıçak yaraıı ıibi. Bazan bu atız 

açılıyor, Rabia daha çok korkuyor 

Alzrn tavanı da, içinden çıkarı

lan ve Rabia ile ejlenen dil de bi,. 
timsah dili ıibi paılı, beyaz. iman• 
da bu rüyalardan pek ektik olmaz. 

dı. Onu, hep kendi oda11nda, kö· 
şe minderinde görür. Batında be

yaz gecelik takkesi, vaktile Ra
biayı o kadar korkutan, cehenne· 
me ve ukubete dair ne kadar iyet 

varsa kalın, kudretli seıiyle, t~
vitli, gunneli uslubiyle okurdu. 

Sabahları "belki,, diyor, "Emi
nenin ruhu fatiha istiyor. Elile
min ölüsünün ruhuna (Yaıin) oku. 

yorum da, anamı unutuyorum. 

Eertesi günü hapisane·ye koştu! 
- Ah .. Çok tetekkür ederim, Aralarında tek tük beyaz teller 1 Leyli.nın hayatında bir dönüıa 

Nevzat! Vallahi sen bulunur ada11 ıöriinen koyu kestane renkli ve noktan teşkil eden bu gecenin eı· 
değilsin! Kör olsun fU tali in ıa. parlak saçlarını sanya boyatma - rarını biraz .anra öirenecefiz. 
zü .. Hiç yoktan beni senden ayı:- ta, katlarını batka bir kılığa ko~r "' • • 
dı ! mata, sol yanağına bir ben oturt - Ertesi günü Leylayı bu yeni kı-

- Yalnız benden mi ya .. ? Ne; m#~a mecbardu. yafetiyle Sultanahmetde hapisha· 
rinden de ayırmadı mı? O zaya)- leyli, bir rece evvel Münir Şa ne kapısı önünde biriken ziyaretçi 
lı kızcaiızm da her ıün sözleri habı öldürdüiünü unutmuyordu kadınlar aruında rörüyoruz. 
yolda .• O da benim ıibi her ıast O, bir katildi .. Kendisinin şiddet- Kapının önünde elliden çok ka .. 
Hni bekleyip duruyor. le arandıjını biliyordu. dın vardr. 

Leyli tahte bir tee11ürle içini Aktam ıazeteleri yeni çıkmı•- Bunların kimiıi ojlunu, kimisi 
çekerek paralan çantaıına yerlq- tı.. de kocasını veya erkek kardqini 
tirirken, Neyzat bey her zamanki "Katil lıaılın ıitldetle aranmak- görmeğe gelmitti. 
ıibi yalvannaia batladr: '""•r. Zabıtanın, hüviyeti meçhu! Sıra Leyli.ya gelince, ıardiyan 

- Şu hayırtız heriften aynltan Jıatlınm izini solı yakında bulaca ıordu: 
da ıene birlepek olmaz mı, Ley- juu amayonu.,, - Hanım, ıiz kimi görecekti· 
il? Öuüz ıibi her zaman boynu Leyla ba tahrları soğuk kanlı- niz? 
bükük duran yavrucaiımızı da bu lıkla okuyordu. - Üçüncü kovuıtaki mübendw 
tontuz ııtıraplardan kurlaJ'IDlf o- Maneİ; ıirdiii zaman benzi Ziya beyi ... 
budun l Ha1di ıel, söz ver bana.. sapsarıydı. Berberin önünde üç sa- - Neyiniz o ıizin..? 
Eıki, temiz yuvana dön artık, ne at durdu.. Leyli gülerek cevap Yerdi: · 

olur? Saçlarını boyattı.. - Akrabam ... 
Leyli Beykozdan dCSnerken, kı- Katlarını hilil ıibi inceltti.. - Elinizdeki pakette ne nr? 

zının te1i kulaiında çınlıyordu: Ve sol yanaimın ortasına mer- - Paıta.. Buyurun, bakm ! 
"- .Anne, bir daha ne zaman cimek büyü1düiünde bir ben yap Gardiyan paketi açtı .. Paıtalan 

ıeleceluin?,, tırdı. birer birer gözden ıeçirdi: 

Belki çektiiim hep anama iıya--
lki uzun ay kızın kafasında, d 

nı~ an.,, 

.Vapurda kendi kendine: Leyli ayaja kalktıiı zaman, o- - Kıyafetinizden earar kaçır-
- ZaYallı Nesrin... nu veznede oturan Rum kIZı bile mak umulmaz amma .. Kuaura bak· 

bu içini parça parça eden mücade- Rüyasında onu tazip eden ru-
!e hüküm cüı:dü. Bereket vers1n hu teskin için akşamları (Yaıin) 
günleri doluydu. Şehrin her kö- okumağı adet edindi. Dükki.nnı 

şesinde talebeıi vardı. Şehrin bir üstündeki odanın kö!e pen~ 

ba!ındaı\ öteki batına kotuyo:, nin önüne oturur. Emineyi tabut 
ak~amları bitap, soluk alamıyacak içinde geçerken gördüğü yerde 

kadar yorgun ve sesi kısık eve dj- okurdu. Mahalle, onun aeıinin o 

nüyordu. kadar yanık çıktığını liatırlıyamı-

Diye söylenerek içini çekti.. tanıyamamıttı. mayın! Vazifem iz herkeai ve her 
Leyll o aün de Nevzat beyi al· Leyli genç kıza ıordu: feyi iyice muayene etmektir. 

da tarak iki yüz elli lira koparlmıı- °' ··- Çok deiittim, değil mi? Leyli pasta paketini tekrar sar• 

tr. ,:. - Sizi biç tanıyamadım, ham. ~~· Hapishanenin bahç..U.. 8İl'-
Şimdi nereye gidiyordu? mefeDdi ! O güzel ıaçlarınızı ne 
Köprüye kadar, gözleri yarı a· den papatya gibi sararttmız? Mühendis Ziya bey, Leylanıit 

çık, yarı kapalı, vapurun güverte- Leyli yavatça genç kızın kula- iki ıenelik tutkunlanndandı. Fa .. 
sinde dalım oturdu. Vapurun köp- ğına fU sözleri fıııldadı: kat, onu Leyli. da seviyordu. Za • 
rüye yanathğının farkında bile _ Kocam böyle istiyor .. Ne ya- ten o, sevmediği erkeğin semtin~ 

Rakımla Penbe, onun sessizli- yordu. Sokak satıcılarına kadar 'değildi. payım?! mi uğrardı? ! 
ğini, somurtkanlığını yorgunluğu

na atfediyor, kendi haline bırakı
yorlardı. 

İki katının arasında, eskiden 

sade düşünce dakikalarında pey

da olan, şakuli hat oraya yerle5-

rnişti. Gözleri çetin bir bilmece 

halletmeğe uğraşanların uzak, fa

k at sabit bakışlarile doluydu. Pen
be ile Rakım derılerinden bazıla
rım bırakmaıı için israr ettiler. O
muzlarını silkti. 

Kızın geceleri, tahammül ede-

gelen geçen, pencerenin altında 

durur, onu dinlerdi. 
Çok bunaldığı geceler nadiren 

Vehbi efendi de rüyasına giriyor
du. Kestane rengi aözlerindeki 

merhamet, azıcık kıza ıükUn ve
rirdi. Harmanisine aarılmıı ayak

ta dururken, Rabia onun dizlerine 
atılır, çocukluğunda yaptığı gibi 

ellerini bulup öpmeğe çalıtır, ya
Vaf ya vat: "Ne vakit gelecek, söy

le de artık dönsün,, diye yalvarır
dr. 

Ayakları birbirine dolaııyordu.. Gülüttüler.. - Ziya üç aydanberi lıl;"nbul ha· 
iskeleye ayak baıar basmaz, bir Leylinın ıırtmda siyah bir man. piıhanesinde yatıyordu. Altı ay 

polis elinin omuzlarına değerek: to vardı. Halbuki bir gece önce hapis cezaıına mahkum olmuıhı. 
"-Sizi kanun namına tevkife- Büyükdereye gittiği zaman arka Cezasının bitmesine daha üç af 

diyorum!,, sında ıarı bir kürk manto bulunu- vardı. 
Dediğini duyar gibi oluyor, tüy yordu. O, toförün onu tarif ett;- Mühendiı Ziya centilmen ve te-

leri ürperiyordu. ğinden bambııtka bir kadın ol miz bir aileye mensup bir gençti. 
Köprü üstünden bir otomobile mutlu. Bir gece barlardan birinde Leyl& 

atladı: - Şimdi o şoför le kartılaşıam ile otururken, nasılsa çok kıskan-
- Şoför, Beyoğluna.. bile, füphe yok ki beni tanıyama7. dığı bir adamla karşılaıarak, ba-
Otomobilin içinde son kararım Diye mırıldanarak, tekrar bir o şına bir tite indirmif, adam kan-

vermitti: Hemen Maraele giderek tomobile atladı. lar için yere dütünce, polisler Zi· 
her feyden önce saçlarını boyala- O gece Leylinın nereye gittiği- yayı yakalıyarak karakola götür• 
cak, katlarını inceltecek ve yana- ni, geceyi nerede ve kiminle ge-· müşlerdi. 
ğına sun'i bir ben yaptıracaktı. çirdiğini kimse bilmiyordu. (Devamı var) '(Devaml var) 

miyecek kadar fena geçiyordu. -================================================================================================================
Kitap okumağa batladı. Dersle- . 

rinden dönerken Babıiliye, yah~t 
Beyazıt • Sahaflarına uğruyor, 

koltuğunda bir alay kitap, eve ge
liyordu. Artık gece yarılarına ka

dar odasında gaz ycınıyor, Penbe 

homurdanıyor, homurdanıyor. Fa

kat inatçı kıza laf anlatamıyordu 

Çok zaman Penbe dalıp uyandığı 

zaman hala Rabianın kitap yap
raklarını çevirdiğini duyuyor. Ba

zan da tanyeri ağarıncıya kadar 
okuyor. 

Uykuya dalınca da Rabia pe· 

dinlenemiyordu. Gözünü kapadı· 

ğı andan açtığı ine kadar rüya 

görmek esasen onun adetiydi. Fa

kat §imdiki rüyalarının ekserisı 

birer kabustu. Onun benliğini vü

vuda &etiren zıd kuvvetler müte

maciİJ- birbiriJle çcırpıfıyordu 

Şuurunun alt tabakasında en ko- · 

kunç. ve karanlık düşünceler: ha 

tıralar yavaş yavat yükseliyorlar 

Tefrika No. 3 

Ali Bey bu sözleri büyük bir nezaketle aöyledifi 
halde onun benim işlerimi pek de üzerine alm.\k is
temediğini sezmiştim. 

Dudaklarımdan mahzun bir tebessüm geçti: 
- Ben sadece Samiye Ekrem Tok'um .. Hepsi 1.;u 

kadar. E•li değilim. Arif Nedretten bahsedildiğini, 
bugün birinci defa olarak i§itiyorum. 

Ali Bey bir müddet pşkın şaıkm yüzüme baktı . 

Sonra sesi birdenbire sertleşti: 
- Haydi çocuğum .. Sen ne söylüyorsun. Şi:ndi 

latifenin sırası değil.. Dört ıenedenberi... 
- Fakat latife etmiyorum Size yemin eduim ki 

ben evli değilim!. Nüfus cüzdanımda bir isim yanlı2· 
lığı olacak .. Dört sene.Nasıl o1ablir.Ben leyli mel:tcp 
te yetiştim. Adana lisesinden çıkalı daha dört ay <'1-
madı bile .. Diplomamı alalı üç ıene oluyor. F•ll-ıt ha
yatta hiç kimsem olmadığı için vasimin arzusile h~p 
mektepte pansiyoner oiarak kaldım. Mektebimin 
eski öğretmenlerine sorunuz. 

Çocukluğumdan beri mektebiml kat'iyyen ter· 
ketmediğimi ve daima kendilerile birlikte bulunduf\l· 
mu söyliyeceklerdir. 

Sustum. Sözlerime inandırmak için ne söyliyc~c
ğimi, ne yapacağımı şaşırmıştım. Zira Mlıkavr!dt 
muharririnin yüzünde okuduğum itimats·zlık L::ni 
birdenbire §a!ırttı. Üzerime dikilen yarı kapalı gr;z. 
leri sanki bu gibi masallara inanmıyacağını sC:ylüyc,r
du. Bütün anlattıklarım ona olmadık §eyler giL\ g::
liyordu. Sonra dudaklan üzerinde müsamahakilr 
bir tebeasüm belirdi. Tekrar aöylemeğe ba§lJdım: 

- Yarabbim sözlerime inanmadığınızı anlıyorum. 
Ne yapayım ? 

Kelimeleri tane tane töyliyerek: 
- Sizin evlenme kağıtlarınız daha dün elime geç-

ti. 
- Dün mü!.. Benim evlenme kiğıtlarım mı!... 
Demindenberi gösterdiğim hürmet ve nezaketimi 

bırakarak bir kahkaha salıverdim. Evli olduğumu bu 
adamın ısrar etmesi artık cidden komik olmağa bat
lamıttt. Bu hal evvelce beni fena halde ü.zmüıtü. Bat· 
ka bir adamın yerini tutmak umumiyetle hoşa gider 
bir ıey değildir; Fakat timdi vaziyetin eğlenceli tara
fını görüyordum. Bir mukavelit muharriri bu kadar 
ciddi ve mühim bir adam naad oluyordu da bu derece
lerde aldanıyordu ! 

Fakat odanın sükunetini bozan kahkahalarımla 

Ali Bey hiç istifini bozmadı! 
Kltibi çağırmak· için zili saldı: 
- Bana Samiye Arif Nedretin dosyasını getiri

niz! dedi. 

iki dakika sonra bana her ıeyi anlatacak kağıtlar 
Ali beyin elleri arasında idi: 

- 1ddian·z çok kat'i görünüyor! dedi. Benimki de 
öyle, §imdi şu kağıtları beraberce bir gözden geçire· 
lim. 

- Size yemin ederim ki ortada bir yanlıtlık var .. 
Söiümü keserek: 

- Öyle olsun! Farzedelim ki ortada bir yanlı§· 
lık var. Tabii bunu meydana çıkarmamız lbım. Bir 
kaç aene geriye döne!im. Yalnız sizden büyük bir ri· 
cam bana bütün bir samimiyetinizle doğru olarak ce
vap vermenizdir. Ben bir hakim gibi sizi sorguya çe• 
kecek değilim. Fakat i! son derece mühimdir ... Daha 
çok gençsiniz. Sizin için bir baba, bir dost olacağım. 
Sizi iyi bir yola aevkedeceğim. 

Mukavellt muharririnin bu ciddiyeti benim uht• 
ne1emi birdenbire aöndürüvermi1ti. Derin bir heye
cana tutulmuıtum. Teıekkür ederim 1 dedim. Bana 
iıtedifinizi ıorunuz. Size olduğu gibi cevap vene .. 
ğim. 

Gaı:lilğünü düzeltti. Maudaki kağıttan kanıt rdr
Sonra benim doıyamı alarak aöze batladı: 

- Bu sabah aldığınız mektupta yazdıfım ad ta· 
mamen ıizinki midir? 

- Evet, tamamen ... Yalnız Arif Nedretten ba9k:ı· 
ır ... 

. (Devamı var) 
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Deniz tarihinde en heyecanh m~ceraya sahne otan 

Robenso n 'un Adası 
Şili hükiimeti tarafından 

Bir nevi müze haline getirilerek 
seyyahların ziyaretlerine açlldı 

Uiurulab:lccck bir yer haline /:oyduğu mağarauula Bobeneoır., aadık utaiı ••c..:uma,,ya kitap okutuyor .. 
IJu tablo Alebandr Fraıer'in fırça11ndan çıkmı§tır ve Londranın Ruoayal arti&tler salonlarındadır. 

Şitinin Valparezo kıyılannda· ı •ann latDD4ea dofnaclan dotrDJa bana koıı- 1 

730 kilometre batıda büyük paıifik _,. ......., utaaam-. da iki yabani ~/ 
Oky • 1 • .. ··ı lata11ua konıb7onla. 

anoıunun engın erıne gomu -
.. J F d d b.. .. k Tf'peden ~!'ı>'ll çok kelıanDe bir J"ol.. 

mu~ uan ernan ez a ası uyu ılan inerek kcısanla ı,o,·aııyanlann anume. 

bir ulusal park haline konmakta. dltdldlm ,.0 ko,nna baf,"lrdnn; ba,mı ı;e\'lrlp 
el.. iili..Jl&v&Qia ve iatimlik.a'azı de beni förilncıe, ~ GNata ka. 

rmın emirnameaiyle park yapıla- dar, lııeadm de korktu. Gelmem için 1preı 

cak olan bkuı meıhur Roben 
son Kruzo'nun adasıdır. Danyel 
Defoe'nin kaleminden çıkan "Ro-
benıon Kruzo'nun hayat ve .er 
güzettleri,, romanının mevzuu İ!· 
tc bu adada geçmittir. Roman her 
keain bildiii gibi Alekıandr Sel· 
kirk adlı bir Skoç bahriyeliıinin 

venim. Soma da blrdealılre Dlclıran ea ön., 

de -...ı 18fettmln ~ltlo yere ......._ 

Atet etlDektea ~ 08Dlrll .......... 
da,...._.,.• a.-IJ'Vl'dmn. 

Blrlnalalnl yere 98.rlnce~ onaa arbmı -

dan gelmekte olan durdu, fakat ona yaklat • 

tıkça beni \'Urmak için yayına bir ok yerlef. 

tlrmektc ohJupnu gördüm. tıte bunun için 

nteş etmete meebor oldum n ilk 1'-u..,anda 

deniz kazaıı neticesinde düttüiü onu ülcHlrdllnı. 

Juan F ernandez adasında geçir . Katmakta. olan :mn.111 yabani, clüfman. 

mit olduiu hakiki hayattan alın . lanndan lkhlnin do dUetUklerıaı gördil,:tü \C 

öldllklerlnl sandığı halde kotmakla cle\'alll e. 
mı ıtır. ki derken tttretımın seslndon öyle korktu 

Pa:-k için yapılan plinda, Ro· yerinde mıhlannuoı gibi kaldı. Bana gclme8I 

benson romanını okumuı olanlar.ı. 
hayalen bildikleri yerleri göıter 
mek iti de dütünülmüıtür. Bura · 
ya ı,:,lecek meraklıları kılavuzlar 
kartılıyarak dolatbracaktır. 

Birkaç adadan biri olan Juan 
F ernandez gerçekten 1 .. ız bir yer

için lprcıtler yaptım. 

GltUkçc yaklqtı. Attıtı on, on Ud adınl 
da bir hayatmı kurtannş oklufnmclan do. 

layı mlnnettarbtma lpret olmak tızere )e. 

re diz çök8yordu. Nihayet )ıutıına yaklaıtı· 
Tekrar diz çöktO; topralt üptll, bafllll yere 

sürdü, ayııfmu aJara!ı b~ınm üstllne koy • 

du. Bu, ebecllyyen benim eelrtm ohıc!atm1 

di. Likin 'ucuz nakil vasıtalar ıüetercn lılr •tth• b<'nz~·orclu ... 

buruını herkesin iritebileceii bir 
yer yaptı. Bütün dünyanın bu ye
re kartı olan alikaıı Şili bükUmet\ 
için bir hayli gelir ıetirecektir. 

Sahilin yanında bir tepeciğin 
eteiindeki düzlük Robensonun e· 
kip biçtili yer olarak gösterilmek 
tedir. 

Robemonun her gün Okyanoı
ta bir ıemi görebilmek için üıtü 
ne çıkq> ·da enginleri gözetledii~ 
Yerler umumi surette itaretlenmit· 
tir. 

Atafıda sahilde otuz kadar ya. 
baninin bir yamyam ziyafeti ha 
zırladıklarını, Robenıon tepeden 
bir dikiz aynaıiyle gözetlemitti 
İtte "Cuma,, adlı sadık adamın 
kurtuluıu hadiseai burada cere • 
yan etmittir. Birçolc okuyucuları 
heyecanla titreten bu hadiseyi De· 
foe töyle anlatır: 

"Ya~r hazırhklan :rapr.rken bir 

muddd ser1>1._ ... t 1 al m h11 oı:n nlh ml.ım, lrnm. 

* 
Alekıandr Selkirk'ın Juan Fer· 

nandez adasındaki hayatını dün· 
yaya ilk bildiren adam Kaptan 
W oodes Rogers olup kitabı 1712 
de neıredilmitti. Defoe'nin yaz • 
dıiı "Robenson Kruzo,, ise 171~ 
da buılmııtır. 

Kaptan Rogers, maceraıı ıonra 1 
"Robenson Kruzo,, adıyla töhreı 
bulacak olan Selkirk'i 9öyle bul 

muıtu: 

Kaptan Rosen iki küçük gemı 
ile iıtiktaflar yapıyordu; Juan 
Femandez adumda bir ıtık gör· 

mekle f&fb· 

ilk önce orada lıpanyollann 
bulunduğunu sanarak savat için 

gemilerin güvertelerini botalttır 
dı. Fakat iıtibkim ve gemi gör 

mcdiii için bir kayığa atlıyara..lc 
sahile gitti ve evvelce tanıdığ 

Skoçyah Alekaandr Silk!rk'i gCS • 
rünce tatkmlığı büsbütün arttı. 

Silkirk adada dört sene dört 
aydanberi bulunmaktaydı. Senk 
Port gemisinin 'ilfınci kaptanı idi 
ve birinci ilıe -ııalal'IDd&f ihtilaf 
vardı. Fakat onu Juan Femandez 
adasına çıkarıp bırakmakla iktifa 
etti. Adaya çıkarken ona bir in· 
cil, bir iki kitap, birkaç ayakkabı, 
birkaç ilet, bir tencere, birkaç 
libre tütün vermiıti. 

Silkirk tam ıekiz ay mağarası· 
nı y&f&nabilecek bir yer yapmalr 
ve bayatını düzene koyabilmek i 
çin ujrqtı. Tütünü çabuk bitti 
Bunun yerine otlar ve ağaç kabuk 
larını tecrübe etti. "Yeni bahar 
ağacı sanki bir nimetti. Bunda• 
biber ve güzel kokulu odun, hat 
ti mum yapabileceği bir nevi re 
çine aldı. 

Yanındaki barutun pek çoğum 
yabani keçileri avlamakta kullan 
dı. Fakat oğlaklar tutarak üret . 
meği ihmal etmedi; çünkü hasta 
lık yahut kurıunların bitmesi teh · 
likeai karıııında et bulabilmek is· 
tiyordu. Yabani kediler de tuttu 
Bot zamanlarında bunlara bir ta 
kım oyunlar ve marifetler öğretti 
Kedilerin erzaka musallat olan 
sıçanlara karşı çok faydaları ol 
du. 

Silkirk gözetleme tepesinden 
boyuna denizi gözden geçiriyor· ı 
du. Çok defalar yelkenli gemile~ 

gördü; fakat bun~~r \•erdiği işare 1 
ti görmediler. B r defa bir gemi 
onun itaretini gördü. Ve adaya biri 
kayık gönderdi; faltat bunun bir1 
İspanyol gemisi old··ğunu görünce 1 

öldürülec:eğini bildiği için gizlene 
rek onlara görünmedi. 

Silkirk'i nihayet kurtamıt o 
IP.n kaptan Woodes Rogera a:!acla 
tek batma kalmış adam hakkında 
ıunları yazmıttı: 

"'Za\'allı Udncl lmptan tc:t lm§mn nılıı)a 

blrakdtblr zaman. kederini glderıllkren 110n. 

ra. adını ataçlann ttstnne oymak, oruya bı. 
rııkdcbft tarllıl kaı:maklA ''likit l{r<:'lrm<'kl!! 

Gemilerin 
görüp kendi 
sini kurtaması için 
Jfobenson işte bu sivri ~ ' 
ka11anın üsıüıırle ateş yakardı. 

hv_,..! •• ~on t.<'ı ı...c a11aK ı .. terı göru .. ce 
bunları takip etti ve vahl}ilerlc kar 

~ıla§tı. 

---~ 

Deniz üaUJntle bir yelken görebil 
mck ic•n Robemıon hergün oturup 

. <'nginlcrt gö:c.tlcrcli. 
Bu tablo sanatkar 
J.C. Dollman'nındır • 

.A'8fl de yenlı.llar a. 
?acın ... iki talata parta
lml dld lr.tlnde drtü tll.. 

rerek yakaı'dL Az makta 

olan köçllk kuUlbeıdc t!l"l.U. 

kmı muhafaza eder, bli;1 l'
'tllncle de yatıp kalkardı. 

Onu ilk gt>mlye aJdılt

~ da konupm.11 o kll. 

ılar unutmuıtu ki l&kınlr., 

tarını güç anbyordnk. BI. 

üın lçkllerimld lçmf'fe bit 

rıınaıım:ıdı; tllnlril ad.-ıda 

'IOdaat ba,kn lllÇ bir f!l"'f 

lcullaaunalmlh. Yemeldt-rl. 

llllzezor~ 

* 
Silkirk lnıilte

·eye döndüiü za• 
-nan Bristol teh-

• rinde Madam Da• 
mariı Daniel'in eYinde Daniel De· 
f oe ile tanıtmıt ve ona hikiyeıini 
anlabmftı. Sonra notlarmı da De
foe'ye vermit olduğunu Madam 
Daniel ıöylemittir. 

Def oc ona bu hikayenin iyi bir 
kitap olamıyacai•nı aöylemit, ba1· 
buki bir yandan da kendisi bunu 
bastırarak dünya edebiyatının en 
büyük romanlarından birini orta· 
ya koymutlur. 

Defoe, hikayeyi çok deiitlirdi, 
f evkali.de güzellqtirdi. 

Gemiciyi olduiundan çok da
ha zeki ve becerikli bir tahıı yap
tı. Silkirk hiç bir vakit yamyam· 
lardan bir tehlikeye maruz · kal• 
mamııtı. "Cuma,, adlı sadik a• 
dam hakkında da hiç bir söz ıöv
leqaemit olduiu gibi Robenıon. 

uğr8.fttı. önro kedi , ... sıçanlardan fena halde ıebze ve erzak için bir bahçe ya• 
ı.-ık ldı. Bunlnr nd:ı)a su \'O odun ICln np. ratmaıı meselesini de kendi ai" 
nıııı grmllerdt•n tılınrak urcmı~ıen1ı. zından anlatınamııtır. Silkirk ada .. 

Sıt:ınlar uyurken onun ayaklanın ve rı. da bulunduğu bütün müddetçe ek
bl!lll'erını kemlrl) ordu l~kl bunun IÇlndir ıcı mek bulamamıftır. Köpeii de yok
lceılilcri lt~I dile lıt'sll)erek enli yaptı; on. 

lar da adada sıçaıılann kükUne kibrit ... ,;ı tu. 
döktüler. Defoe ise gayet güzel maıalnr 

K~ilerl de terbiye <.'!11. Eğ1Pnmek""1çln da kahramanını bir ıemi kaznze · 
anı ıura ttırkU 11iJ~lt'r, keçi \'(' kedileri~ 

oyn:ır:lı. 

f!nP!ll yoktu: yalnız. bir çh1sl \'ardı. Bı. 

ç~ körlenlp parça parı;a olunc:ı, kıyıya bı. 

ralulmıı demir parçalarından bıçak )"aptı. 

1 Rnmıla k t.en beıl oldul'undan çh1 De ken. 
dl ine gömlek dikti bu ı, lı;:ln iplik olarak 

çorap•ıınndıuı tıöktUğU 31lnlerl kullandı. 

Çek balık tutabilirdi: fak!t tuz olmadı. 
jtı için bun!an yl) emez.dl. tstakoı: büytlldll. 

ğlln:lr. bir elnı deniz blSceklf'rlnl ya kayna. 

tnr.ık. :ı nhut kız.ı:ırtaralı ~ lyordıı. 

deıi yapmakta, ona ıemiden b:r
çok malzemeler kurtartmaktadır. 
Fakat Silkirk yukarda anlattıfı " 
mız ıibi acınacak kadar az mal • . 
zeme ile adaya ayak humıttı. 

Genit koltuiunda oturan De
foe ~ıız bir adada tek başına kal
mıı bir denizciden tabiatiyle çok 
daha zengin bir hayale malikti. 

Bütün dünya dillerine tercüme 
edilmit olan Robenıon Kruzo ro-

oraib bulunc111ğu mlldc1t'tı;:e liOO k~I 
manının kahramanı gerçekten ya• 

kesmı, \(' bir o kadnr da tutmuştu; bunları 

k'•I l<hnm mıırk:l \'Urduktr.n &onnı Baln"t". f&mlf Ve l .. IZ bir adaya dütmii' 
rlrdl. bir adamdı. itte timdi bu ad3 bü· 

"l' nl"'~'l~r •. Rltnrmın f" "t"''\rm1<>n '' ı yük b~r park haline konm~ı.· - • ı~-. 
lt"tl lbe ;\"llJltı lr.:11 '"" nz.•ın r•·'\rla örttll. Jç. ı 
lt'rlnl dl' kl'4;'1 dcrllı•r:ıl' do~dı. -
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H 
Çiller· 

n ~cı bader1ı yağı kren 
ve lekeleri kat'iyyen ve • sv eder 

Dünyada mevcut kremlerin en :.lefis!:·ri, en sihhilcridir. !\azik cildli kaa.ınlarm hayat arkadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir t.aravet veren Hasan Acı 
yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu ;;o, tiip halinde 20, Türk iyede yapılıp ta Avrup.ı etiketi ;ra;>rştırılan ve halkr aJ da tan kremlere vesair ıtnyata al 
yuuz. HASAN ismine ve marka~ma ı..11kkat ediniz. HASAN DEPOSU : Ankara - lst:anbul - Beyo~ıu 

·-------.ı 

l D~ 
OO N E Z L E Ye KARŞI EN MÜKEMMEL 

Si GARA 
YENiCE PAKETLERiNE 
~ •:[•Jll.~•l!l[•I•] 

LiRALIK iKRAMiYE 
KUPONLARI KONDU 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 6450 kilo muhtelif kaynak 
teli ve elektrotlar 12 Şubat 1936 Çarşamba günü saat 15,30 da 

kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacak -
trr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ve saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
ve Haytlarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdüı·lüğünden dağıtılmak-
tadır. (12) 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 15000 tane porselen telgraf 
izalatörü 11/ 2/ 1936 Sah günü saat 15,30 da kapalı znrf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
ieteyenlerin 281,25 'liralık muvakkat teminatr ve kanunun tayin 

ettiği vesikalar ile tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermelerilazımdır. Bu işe ait şartnameler Anka
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. (13) 

. ısuın hfiı~~~~B~~aı-- '. ~~ı~~Il~lli · , -t.r 
. . ' , . " .,.,:· :.<•~ .•~. • .. > "" y . "",.u: . '"'·/·' . :ı.• ' ... ' ·, ~. ıı ... .,., .~. ~. ''il". ... •• • ~. • .• ·~· . \ ''- . l , 

• ~ • ::.. -•(: -4 ........... ~ .... ... ~~., ... ~!.'"' • ~ .... •J • ı.- •I l'' •."',6" ,4: ~ '• Y • ~ ~,., .ı . . f 

1 artı, 1 erazi, Kantar, Baskül ve sair ölçii 
sahiplerinin nazarıdikkatine 

936 senesi Kanunusani ayı içinde bilUınum ö!çü sahiplerinin 
6ulundukları Belediye şubelerine mürE.caatla ayar memurlarından 
alacakları ölçülerin nevini hildiTi!' bir cetveli doldurarak ölçüleri ıl 
muayenesi için bir müracaat vesikası almaları lazımdır. Kanunusani 
ayı içinde bu suretle müıacaat edip vesika almıyanların ceza görecek 
leri ehemmiyetle ilan olunur. (B.) (9) 

Kenan 11111mııı:ııııııııı~ A • '9 

ııımııınm~ sı p n 
-:-;:.: 

~ ~ B Sizi soğuk algınhğından, nezleden :: 
~ gr pten baş, ve diş a~!r~larından -
1 ıı.. ruya-::ı~ en iiy~ ilaç budur . ~~ 
lm~l!~ıill ismine dikkat bu u ~ u m, sı ~W,üfnl~i 

Büyük tenzilat 
Kürk mantolarınrzı 

ay vade ile ve kefaletsiz 

BEVKO 
ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitte sipari~ 

kabul olunur. 
Mahmutpaşa Kiirkçü han 

Tel. 216&5 

İstanbul mahkemei asliye ikim:' 
hukuk dairesinden: 

Beyoğlu Küçükpangaltı Poyraz so
kak Nuri paşa apartıman 2 numarada 
Mustafa Refet tarafından Be§ikta§ Si
nan pa§a mahallesi muhtanevvel sokak 
15 No. da Mustafa Hası Ali oğl:.ı aley· 
hine açtığı fekki haciz davasından do
layı müddeialeyh mumaileyh Musta-

fanın bir semti meçhule gittiği meşru
hatile bila tehliğ iade kılınmış ve dava· 
cının muvafıkı kanun görülen talebi 
vcçhile dava arzuhaline yedi gün zar-

fında cevap vermek üzere 20 gün müd· 
dct!e ilô.nen tebliğine tahkikat hakim
liğince karar verilmiş ve bu baptaki da
va arztıhali sureti mahkeme divanfıane
sine ilsak kılınmış olduğundan müdd~i
aleyh Mustafa Hacı Ali oğlunun müd
deti muayyene zarfında davaya cevarı 
vcı·m«'cH.ği takdirde gıyrıbmda mu:unele 
icra le I.naı:~ğı r.-""'....Iumu olmak i.i::ei'<l 
keyfiyet H.U.M.K. rv.ın 1'11 inci mad· 
desine tevfikan ilan obnc~·. 

rx: VERiCi VE KORUYUCU IL.4.Ç 

GOMENOSTERi 
burun damlasıdır. Nezleyi derh.ı iyı eder ve teneffüs yolu ile geç 

talıklardan korur. 30 kuruştur. 

oBB882.g~~~~ggggm~~~ 

, .. 
'"""" ' Hll&Mll 

;v. ,..,..u. 

Taklit:lerln 
sakınınız 

ım~mım~ıooımııımmııııın111nıımnıı~ıım111mmm o ı K K A T 1n-
i KREM SOLE 
~ Güneşin ve soğuğun tes1ri ile husule gelen yaruklıkl 
iilaklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet v 
= fetini temin eder. 

Umumi satış mahalli: Şark Merke~ Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuru 

WllllUl-llll~llllllllimlll~lllll~llmlOOilW~~lllllWOOIOOllmım 

ParfQm&rl l. T. P 1 V E R A. Ş. 
lstanbul Şubesi 

Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56 
Telefon : 43044 

MAT LiGiNi 

l<AYBETMIYECEKliR: EÖER, 

L.T.PIVER1
" 

TALKSIZ 
MATITE 

GOZEllİK PUDRA.SiNi l<ULLANIRSANIZ iÇiNDEKi BÜTÜN MAD
DELER MAT OLOU~U ICiN O DA MATTIR VE EŞSiZ BiR 

fL TISAK KABİLiYETi YARDIR. 

lstanbul Sıhhat ve İçtimai Muave
net müdürlüğünden: 

Tıp fakültesi ebe mektebinden al
ını§ olduğu 22-3-1930 tarih .,e 337/ 
1022 No. lı diploması 4-8-931 gÜ· 

nünde Meltepenin Bostan soka~dalı:i 

ıt'rile birlikte yanrnı:ş olan Ebe İh!an.ive 
ye Sıhhat ve ı. M. Vekaletince yeni 
diploma verileceğinden önemi kalmıyan 

eski diploması her kimin elin 
ıe alınarak adı yazılı Vekil 

rilmesi veya bulunduğu y • 

Müdürlüğüne yahut hükUıne 

ne veTilmesi ve elinde tutula 

nin de kefalete bağlanarak 

dirilmesi ilan olunur 
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Tabii rneyve u!jarelcrile hazır -

lanmı:;; .regane me} ve tuzudur. 
Mide, barsak, karaciğer, böbrel, 

hastalıklarında fevkalade fnyclalı 
dır. Hazmi kolaylaştırır, inkılmzr 
izale eder. 

Yeni Uf ar 
NE O N'un ne olduğunu kinıse daha 
bilmiyor! 
Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu ışığın 
cazibesini kim hıssetnıemiştir- ? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 

·ve resimlerin karanlık içinde ışılda
masının kim s1hirli tesiri altında 
kalmamıştır ? 
Bu ışıkla go 'dan geçenlerin gözle1 i 
teshir ediln1İşlır. Zorla kendini oku
tur, zihni ezberlemei!e mecbur eder • • 
Herkes biHr ki, reklam muvaffaki-
yefin cambaz fahtas1d1r . 

da, reklamın harikulade a etid:r. 

Tereddüd etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANE. J 

Beyoğlu - lstanbul 
Bugün çok a§ağı fiati, ehemmıyetıiz sarfiyatı ve dehtetli ilan tesiriyle sizi aleme tanıtır. isminiz binlerce ki!İnin aklında ateıten 

harf. gibi yazılı kalır. Malınızın markası herkes tarafından bellenir. 

Tereddüd etmey·niz, S~TiE' de Operatör Dr. 
Selôh SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi Sefi İyi Tenvirat Bürosuna müracaat ediniz. Sizin tarafınızdan hiçbir taahhüdü İcab ettirmeksizin proje hazırlarlar. 

)·ş Tabibi Kemal SUT\ 
istiklal caddesi 

No: 322 
Adres: Necatibey caddesi, Sahpazarı -Telefon: 44962-3 

C Bevoğau Yer li 
Mallar Pazarı 

üstü) 
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tıp u~un zamand.ınlı~ri g(;ı ı.a• .ı met 

resinin kendisini lıeldediğini \C onun 
i~in ı;ece geç ,·akit di>neceğini eğer ne 
gece \"C ne de ertesi gün geri dönmez
se şiiphesiz bir eynhate cıkmı olaca-· 
ğını ·öylcdi. 

İsviçreli hu özler iizerine: 
- Böyle bir adamın me,n• i olma

sını hiç aklıma getirmezdim! Görünü
şe aldanmnmah .. diye düşündü. 

Uu sırada Pardayan epeyce uzak 
la:.mı~tı. Acele etmeden Sen nehrine 
kadar ineli. (<'akut alcı yatmı oldu
ğundan zamanımızda saraf dükkf111la
rının charında bulunduğu için Ponto
§~nj Lmini alan bü)ük köprüden geç· 
rneğe karar ,·erdi. 

Pardayan tem ızca "'ezinerek 
Tampla doğru yol alıp Otel Dömeme
) e \"a rdığı zaman saat de on hir ol
mu~tıı. 

Dış görünüşiinc bakılırsa konakta 
herkes uyuyordu. Pencere camlarındn 
hiçbir aydınlık :rol,tu. Pardayan ko
nağın etrafını dolaştı. Arka tarafta 
kibaı·Jık ve asalet alameti olarak et
rafı duvarla çevrili bir bahçe bulun · 
duğunu ,·aktile görmüştük. Çiinkü o 
devirde Pariste bulunan bahçelerin 
bir c;oğunun etrafı çitlerle .~evrilmişti. 

lhtiyar kurt. oğlunun bile kı<>ka
n=' ·ı hir u~talık w ~eviklikle du\'ara 
tırn· ınclı. 

flahceye hakan kilerin kapı ... ına 
l'nrınca hançcrilc ldlitleri açmak iize
re zorlamağa başladı. Güriiltilsiizce 
Yaptığı bu iş için tam bir saat harca • •. 
Par da) an büyük kapıyı açtığı 1.aman 
geceyarısı olmuştu. 

tsir sanıye sonra kunagııı ıçıııc 

rfrmfştf. Ynktfle burada oturduğu sı
rada konağın icini iyice öğrendiği için 
gözü kapalı olarak gezehileceğini iddi
a ederdi. Kilerin öniiııdeki dehlizi. 

12 A Y VADE ile Veresiye 

1ı1ah1.t!ıı J,apı . ..,ının bulunduğu koridoru 
gl·~ti. Hurada yaptığı hüyiik kavgayı 
diişünerek gulüm:sedi. 

Konağın ön kı mına gelince geniş 
bir merdh·enden çıkarak birinci kata 
mrdı. Sonra bir ~ofayı geçerek bir ka
pının önünde durdu. 

Buradan sonra Diik Dam\·ilin hu
susi dairesi başlıyordu. 

- Acab:ı burada mı? Yoksa değil 
mi? Burnda)Sa yalınız mı? 

lhth·ar asker kendi kendine bun
ları :;or.du. Korktuğu sanılmasın, \·ü
cudunun Mr kılı bile krpırdamryordu. 
1''nkat hayatının tehlikede olduğunu 
da inkfu· etmiyordu. 

- Her ne)Se, bir kere başladık 1 
dh·erek kapının kapalı olup olmad1ğı
nr0anlnmnk üzere kolunu uzntb. 

Avni zamanda, bu kapı kendiliğin
den a°Çılarak elinde bir ı~ık bulunduğu 
halde Marşa! dö Dam,·il göründü. Ve 
~·aıdn hir sesle: 

- Var, mösyö dö Pardnyan ~iz 
misiniz"! Zannedersem l:eni arıyor u
nuz? öyleyse liitfen i~eriye gırınız. 

Çünkü hen de sizinle görü,.mek isti
yorum. dedi. 

Pardayan bir saniye kadar şaşkm 
bir halde kaldı. Bir adam ne kadar 
cesur olur~a olsun müthiş bir diişma
nını birdenbire yakalamak istediği :=;ı
rada hu diişman tarafından umulma
dığı hir zamanda yakalanırsa herhnl
cle ;;.'\salar. 

Bununla heraber Parda)'an kendi
sini topladr. Marşalin yalnız olup ol
madığına emin olmak için odanın içi
ne bir göz gezdirdi \'e Mar~alin c:e-
1:'\rnınn karşılık vererek: 

- l\fonsen)·Ör, da,·etinir.i kabul 
edlyorm, ~ünkü ~ize söyliyecek çok 
mühim sözlerim \'ardır. di~ e ce\ ap Hr 
di. 
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Her iş yolunda olduğu için yalnız 
muayyen zamanın gelmesi bekleniyor
du. 

:Marş.al dö Damvil de planını ha
zırlıyordu. 

idare.sinde bulunan yerlerden bü
yük miktarda asker getirtiyor, Han
ri dö Gize, kral Şartın tahttan indiril
me.sine yardım etmek üzere üç bin sü-

nri n dört yüzü tüf ekli olmak üzere 
dört bin de piyade takdim ediyordu. 

Ve tuhaf bir tesadüf eseri olarak 
kral da bu ordunun yola çıkmasını ri
ca etmişti. 

Damvil, Kolinyinin f'elemenkte 
Dük Dalp kumandasında bulunan ve 
Hiignoları mahveden ispanya ordusu
na karşı hazırladığı \'e kumandasını 

üzerine aldığı orduda bir kumandan
lık istemiş ,.e bu kendisine nrilmişti. 

llk önceleri gayet sulhcu iken fiateri
nin zehirli sözlerine kanarak l\olin) i
nin vücudunu ortadan J,aldırmağa 1 a
rar \eren kral dn, Amirali bu harbin 
açılacağına lrnndırmnl, ~arelerini :ırı
yordu. 

Onun için Dam\'il Ilügnola ·ı 
katliam günü Pariste. hulunnrnk Gi
ze yardım edecekti. Ve eğer llanri dö 
Giz bu kavgada ölecek olur. ::ı Damvil 

onun yerine ge~erek hemen I.una ko· 
şacak, kralın elinden snltnnnt tncını 

alarak kendi başına kol acnk tı. 
Eğer Giz kazanırsa, nam\·il dl• hii

kumetin kraldan sonra en sö7.ü geçt•r 

bir uzvu olarak kalacaktı.Lun nehrinin 
iite tarafında bulunan vilayetleri hir-

le~ tircrck bir mııhtnriyet kuracnl, H 

bütün orduların ba~kumandanhğı iin
vnnını kendisine alacaktı. 

Fakat Dam' ilin en büyük istrği 
ağabeyi.sinin ölme~i idi. 

Jan dö Piyen tarafından reddedil
diği günden sonra başlıyan ve seneler-

denbcı-i kalbinde ya~ıyan kin artık 
müzmin bir yara halini almı tı. Dam-

vil, tasarladığı muhtariyeti bile ağa. 
beyisinin mahvı uğrunda feda etmeğe 

hazırdı. Nihayet beklediği fırsat ele 
geçmek üzere idi. Bu fırsatta Dam\'il 
Fransuvanın konağına hücum etmeği 

kendi payına ayırıyordu. Baba~ının 

~ğlığında oturduğu e ki Monmoransl 
konağını zaptetmek ,.e onu yıkmak, 

yakmak şerefi ona ait olacalttı. Ağa

beyisini ynk:ıhyarnk eme öldürecekti. 
Sonra da Jan dö Piyeni nlarak Paris
ten tıkıp kendi diyarına gidecekti. 

Fakat :Monmornn i bu katliam sı
ra ında öldürülebilir miydi? Kcudisi 
Hügno değil! th le ama .. Iliraz şüphe-
1. ' ı. 

Sulh tnrnflısı olanlar pnrti~i onu 
kendi reisleri olarak sayıyorlardı. nu
nunla beraber ölüme mahkum olmak 
için IHigno olmasına lüzum rnr mı? 
• 'asıl ul! a o karga nlıkla her kepaze
lik yapılabilirdi. 

1'al'ih hize; Monmornnsi. ulhçu
lar partisi rebi olduğu için öldi.irüle
cek kim eler arruiında idi diyor. Faknt 

tarih. her se)İ clıı:;ından gören gevele 
bir ihtiyardır. Biz de deriz ld, fonmo-

mnsinin öldürülnwk istenilme ine se
beı> hakkında l s?ent'n kin ,.e dti mnn
lık duygusudur. 

Dnmvil ayni darbe ilt' hem intika
mını almak Ye n~k duygularını do~ ur. 

mak istirorclu. Bununla beraber ihtf. 
yatı elden hırakmıyordu. ~fonmoran

c::fnfn konağına ~irıneğe muvaffak o
lan .Jillo Yasıtru ilr n~nbeyisini 11 ynp

tığı \C söylediği :eylcıi haber alıyor
du. 
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• ., • • .ı.c.oı·un sözlerine kulak vermeyin. 
Merihte insanlar vardll'. Ve oradaki iıçileri kapita
listlerin zulmünden kurtarmak lazımdır. 

14 - Dinleyicilerden biri bağmb: 
- itte biraz fazla içmİf bir adlh! 

15 - Diğer bir dinleyici de eülerek aordu: 
- Oraya gidip ev!enmeğe galiba niyetiniz var. 

16 - ı-..ursuyc muhcndis Los çıkh: 
- Arkadaılar ben bizzat yapbğnn bir raketle 

Merihe seyahat edeceğim. 
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Jillo bütün ustalığı ile casusluğa 
devam etmekteydi. Fakat bir şey Yar 
ki onu bilmediği için amcası Jile ha
ber verememişti. Damvilin bütün pla
nını bozabilecek olan bu şey de: Za
vallı Jan dö Piyenin delirmi;; olma
sıydı. 

Şimdi 1\fonmoransinin konağına 

girelim. 

Evvela şö·rnlye dö Pardayan ile 
J.ui·'- dö l\lonmoransiden bahsedece
ğiz 

Hil'ibiı·Jerine sevgilerini söyledik
leri gündenberi pek az görüşcbilmiş.

Jcrdi. Artık söze lüzum rnrmıydı? 

Şövalyenin hiç bir düşüncesi yoktu ki 
tuiz onu haber almasın. J,uizin de 
kalbinin vuruşları bile şÖ'ıralyenin ku-
lağına geliyordu. Biribirlerinin her 
halini biliyorlardı. Ta,·ıı· ,.e hareketle
ri, en adi bir şeyden bahsettikleri 1.a
mnnki söz söyleyişleri, kısaca her 
şeyleri aşklarını gösteriyordu. Her 
ikisi de başlarının üzerinde kopacak 
olan fırtınadan korkmıyorlardı. Luiz 
için bu adi bir şeydi. Böyle bir şey O· 

lursa cvgilisinin yanında olduğu i<;in 
öldüğünün farkında bile olmıyacuktı. 
Şö,·alye burada bulunduktan sonra o
na ötesi tazım değildi. 

Şö,·alycyc gelince, ı~uiıin a~kın· 

dan emin olduğu için taliinden şikfı

yete hakkı olmadığını dü:> ünüyorrhı . 

Bununla beraber hu kızla evlen~ceği

ne pek de emin değildi . Çünkü l\farşal. 
kızının Kont dö Janjan iye nişanlı ol
duğunu söylemişti. Ger~i şö,·alye dö 
Pardayan bu Kontu tanımıyorsa da 
.. rutlamak ve kılıciyle nişanlısını 
'8Ylaşmak için dünyada her ne müm-
1r0n lc;e yapacaktı. T~z1mgt']irse hu hu
susta Marşal ile de çarpışırdı . Simrli· 

Jik biraz daha rahat ) a~ıyo'rdu. Fakat 
duygulan düşüncesi daima tetiktey
di. Bu şeyleri düşündüğü zaman Lu
iz tarafından sevilmiş olmasını pek 

nomal buluyor ve bu suretle de işlerin 
yoluna gireceğini tasarlıyordu. Bazan 
da bu aşka şa~ıyor. tıpkı karanlık bir 
odadan aydınlık, gürültülü, göz ka
maştmcı bir salona giren bir kimse 
ye dönüyordu. işte bu suretle şöval
yenin kalbinde aşk ışığı, aşk kokusu, 
a:.k ahengi vardı. Fakat kendisinden 
geçme.si bir kaç dakika yerine bir kaç 
gündenberi sürüyordu. 

Bununla beraber, gt•ne ıki şeyi a
raştırmaktan kat'iyyen ge~emiyordu 

ki bunlardan biri Luiıi kat"i surette 
kurtarmak. yani Paristen çıkarmak. 

öbiirü ise Luize koca olmak üzere Mar 
şalin seçtiği Kont dö Marjansinin kim 
olduğunu öğrenmek çareleriydi. 

Bu sırada ihtiyar Pardayan da 
itiyle ve tedbiri elden bırakmıyordu. 

Jilloyu alet ederek yakında gözümüıün 
önünde tatbik edece.Yi bir plan kuru
yordu. 

Bizim ihtiyar tilki biraz endişeli

dir. Bir tehlikenin yaklaştığını hisse
diyor fakat ne olacağını kestiremiyor
du. 

Zavallı .Jan itala deli .• Bundan da
ha f tıla ne denilebilir belki de içle
r inde en mes'udu oydu. Delilik onu 
gençliğinin ilk günlerine götürmü;;tü. 
Kendisini hep l\larjan~ide sanıyordu. 

Sıhhati hir mucize eseri olarak düzel
miş, nefes darlığı geçmiş, kalbi mun
tazam ~ urette atmağa tmşlamıştr. 

Henüz sulh yapılmadan evvel. 
Hanri dö Bearnın teşehbilslerfne yar. 
drm etmemekle hernher Jlügno rei~le
rinC' lıitarar kalacağına dair söı ,.,.~, .. 1 

18 - Lot gece gündüz Merih yıldızına 
için planlar hazırlıyor. 
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Marşal dö Monmoransi, protestanlar 
• hakkında insanca davrandığı için sa

ray halkının düşmanlığına uğramııttı. 
Diplomatlar da onun bu hareketine 
bir. mana nremiyorlardı. Kendisi kuv 
,·etliydi. Bu kuvvetin iki taraftan bi
rine yaraması lazımdı. Hi~ kimseyi 
ezmek istem iyen, her kesin hakkını ta
nıyan bu adam tehlikeli bir mahlüktu. 
Ne kurt ve ne de kuzu olmağa razı 
olmamak herkesi hayrette bırakan, 

korkutan tuhaf bir haldi. 
\ 

Fakat Fransuva dö Monmoransi, 
kimseye hürn1et etmediği için kiruse-
den hürmet beklemiyordu. Saltanat 
tahtının etrafında dönen bir ~ok en
trikaları, bir çok zalimce düşünceleri 
bir çok riyakarlıkları, ,.e nhşetleri, 

kepaıelikleri gördüğü için biricik iste
ği şatosuna çekilmek idi. O, uğradığı 
acılarla yorulmuş. bir kimse olduğun
dan şimdilik gayesi kendisini seven
lerin içinde mes'ut ve rahat bir hayat 
sürmekti. 

işte, romanımızın kahramanları

nın vaziyetleri bu haldeydi. Fakat bu 
halin üzerinde sakin bir fırtına bulu
tu dolaşıyordu. 

Böyle bir fırtınadan evvelki feci 
dakikalarda ormandaki ağaçlar kımıl
danmazlar, hiç bir ~es duyulmaz gibi 
olur, deniz bir ölgünlük gösterir, gök 
berrak olmamakla beraber korkunç 
olmıyan bir hal alır ve lacivert rengi-
ni örten siyahımsı bulutlar sönük ışık
s:z bfr güneşin kun·etslz tesirile he
men dağılacak gibi görünürler. 

Fakat birdenbire gök karımr. det> 
fetli bir bora havayı sarsar, fırtına 
ufukları kamçılar, inletir, ar.aı;lar 

dehşetle kükrerler, deniz şiddetle kö
pUrflr ve kabarır. 

-11-
DAMVIL iLE PARDAYAN 

Şimdi okuyucularımızı ağustosun 

ilk günlerinden birinin sıcak bir ge
cesinde Monmoransinin konağına .so
kacağız. İhtiyar Pardayan, konaktaki 
odasında muharebe elbisesini giymiş.-
ti. Yani meşin zırhlı sütresini giymif, 
uzun kılıcını takmış fazla olarak Mon
moransinin hediyesi olan Milan işi bir 
hançeri beline takmıştı. 

- Hay Allah cezasını ,·ersin! Bu 
zırhh elbise içinde boğuluyorum. Fa. 
kat kısa bir zaman sonra bunu ar
kamdan ~ıkaracağımı umuyorum, diye 
homurdandı. 

Bu sırada saat akşamın doku
zuydu. Yaz mevsiminin ağır karanlığı 
Parisi bürümeğe başlamıştı. 

Pardayan tamamen hazırlandığı 

zaman bir koltuğa oturarak ayaklan
nı biribirinin Ustüne attı ,.e düşünme
ğe haşladı: 

- Acaba ŞÖ\·alyeye haber vereyim 
mi? Hayır! O her zaman kendi fikrin· 
den başka bir şeye aldınş etmediği İ· 
çin beni takibe kalkışır ve onun i~in 
bu küçük işi görmek için yalnız baş1-
ma bulunmalıyım. Hakikaten iki şey. 
den biri! Ya Jillo bana söylediği gibi 
Damvil yalnız bulunacak ve o nkit 
bir yardıma ihtiyacım kalmıyacaktır. 
Yahud da bir tuzağa düşeceğim ki 
şövalyenin de benimle birlikte ölmesi 
boşuna olacaktır. Jvi ama ya ben öle. 
cek olursam ? .. Oğlumu herhaldP bir 
kere görmeli}im? Adam Sf'!nde .. Gör
mesem de o!ur. 

Pardayan, aat onu çalıncaya ka
dar dilşünc~fne devam etti. 

O vakit giirültii"Üzcc ncaöı: :- rc
rek kapıcı ls'i~reliyc kendisini tn nı-


