
Veni patrik 
kim olacak? 
Kadlkly metrepol1dln'n 

namzettltl kuvvetli görUIUyo .. 
, (Yazısı 3 üncüdt•) 

Müsabakamız 
başladı 

Şimdiye kadar çıkmıf resimleri 
tadarlk edemlyenıer ldareha .. 

nemize mUracaat ederek 
l•tedlklerl gazeteleri 

tedarik edebllirıer 
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Amerika Cunıhu 1rreisi Ruzveıt Alm,anlJa, AvusturlJayı 
ilhak için ne bekliqor? 
Muhtemel bir Avusturya hadisesi 

Sulhu tehdit eden-
lerden bahsediyor 1914 dekinden daha müthiş 

bir Avrupa harbi mi doğuracaktır 

Bunlar, ltall}a ve Almanqa mı? Bir Ingillz diplomat muharriri bunu ve 
Ingiltere siyasasının ne olması 

18.zımgeldiğini anlatıyor 
Diyor ki: 
~-------~ 

Dahilde esaret, 
hariçte tecavüz 
demek olan bu 

müstebit devı et .. 
leiin inkişafına 
mani olmalı! 

Laval 
Yeni bir sulh 

teklifine 
h.azırlanıyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

ltalyan 
A A 

gem isinin ası 
. tayfaları _ 

venedikte tevkıf f 
edildiler j 

Röytt:r cıjansımn bildirdiğine 

iÖre, geçenlerde limanımızdan ge
ç.en ve tayf ası isyan etmiş ohm 

Korona F errera isimli ltalyan ma· 
(Devamı 2 ncide) 

Rri.zvelt'in müstebitlik ve haı·pçılık 
telmihinde bulunduğa Hitler ve 

Musolini, altta Ruzvel.t 

Italyanlar Mısır 
kızıl ayını da 
bombalamışlar! 

Kafalarının kesildiği iddia edilen 
itaıyan tayyarecileri için Habeşler 

diyorlar ki : 

"Bu başka tfirlü hareket edemiyeceğimiz· 
dendir. Çünkü ıtalyanların ellerindeki. 
modern silAhlara ve boğucu gazlara karşı 

yalnız kama ve mızraklarımız var.,, 

b l d ~ .. /enen Mahalle önünde 
H b l tarafından sarılmaya aş an ıgı soy 

a e§ er • 
ltalyan askerlerı 

o· azısı 1 ÜnC'Üdc) 

:::::==--------:--:-:~~~ 
Murad sertoğlu'nun 

CEM SULTAN 
Adlı büyük tarihi romanı 

Varın başlıyor 

Talebe 

Habeşistan meselesi daha bitme- -------------
mişken, A vrupada meydan alacal< ikinci 
bir tehlikenin yani Almanyanın Avustur 
yayı kendisine ilhak etmeğe teşebbü:. 

etmesi ihtimalinirı akisleri şimdiden, 

yel' yer, dünya matbuatında yer bul
maktadıl'. 

Muhtemel bir Avustu .. ya hadise-
sinin 1914 deki gibi, belki daha müthi~ 

bir biiyük Avrupa harhi doğuracaı}ını 

göze alan bazı İn giliz poli6ka muhar
:rirleri, İngilterenin, ileı·de bu tehlike-

den ka'.iınahilme;;İni düşünerek. J.awılİT1 

bugünkü çekingen siyasetinin devnm 

etmesine taraftar görünüyorlar. BugÜn· 
küFransız hükumetinin diişmemcsir.: ha 
yırh bulan "Deyli Skeç,. ınuhnrriri 

"Kandius,, diyor ki: 

"Mösyö Lava!, İngilterede sevilmi
yor, çünkü iki tım~flr bir oyun oynadığı 
kanaati hasıl olmu,tur. Bir taraftan, 
Milletleı· Cemiyetini daha mii es~ir lula· Kahvel fre, J;3rJara 

ld cak vasıtalara itb.;z ederken diğer tA-
g emf yecek . raftan Milletler Cemiyetine müzaheret Meşhur sinema yıldızı Marlen Dit

rih'in de çocuğunun Amerika haydut
ları tarafmdan kaldırılmaması için A-

Talebe kabul eden 
kahve sahiplerinin· 
müesseseleri en az 
üç ay kapat•lacak 

Son 7amanlarda 18 yaşından 
daha ufak mektep talebelerinin 
kahve, gazino hatta barlara. de • 
vem etmekte oldukları nazarı dik
kati celhetmiş, ve Kültür Bakan .. 
lığının işareti üzerine polis mari -
fetile yapılan sıkı bir araştırma 
neticesinde bunlardan kırk beı ta· 
nesi yakalanarak menıub olduk -
ları mekteplerin inzibat meclisle• 
rine verilmiılerdir. 

ediyormuş gibi :.f::irünüyor. 

Eğl'r Laval son itimat reyindc kay· 
betmi~ ve düsmü~ olsaydı lngilteredc 
bir çok kimseler' menı.nun olacakt~. Bil

(Devamt 2 ncide) 
1 

mcrikayı t.erketmek mecburiyetindt' ol
duğu söyleniyor. Buna dair telgra f 2 in
ci sayfamıı.'dadır. 

Şoförler cemiyeti 10 kuruşa 
müşteri taşımak meselesinde 

Niçin karar 
veremedi 

istemeyenler . arabala~ı yeni, . 
Bundan sonra polia bu gibi ta

elbeleri muntazaman takib ede - 1 

cek üstelik bu talebeleri kahve, 

gazino ve.barlarına kab~l e~en isteyenler eski olanlardır 
kahve, gazıno ve bar sahıplerın~ • • • . 
de ceza verecektir. Bu ceza aıga.- Şoförlerden hır kısmı 10 kuruşun zarar vere• 
ri üç ay kapatılmak olacaktır. ceğini bir kısou da kar getireceğini söylüyor 

Diğer taraftan der.s zamanla - Her şeyden önce taksi arabalarının 
rmı kahvelerde geçiren talebele- tahdidi IAzımdır 
rin kahve sahiplerine ayrıca otuz 2 . Şoförle~ ve otomobilciler cemi
kırk lira borçlu olmaları da naza· o o o yelinin evvelki akşam toplanarak 
rr dikkati celbetmiş ve bu, talebe- .. . on kuruşa müşteri taşımak mese-
leri ihad eder mahiyette görüldü· Liral ı k büyü k lesi ·eı"afında görü~tüklerini, ·bu 
ğünden kahveciler hakkmda bu hususta kat'i bir karar veremedik· 
noktadan da takibata giri~llmiş • m Ü saba kam. z !erini dün yazmıştık. 
tir. NO: S Cemiyet ·idare heyeti önümi.iz· 
Kültür" neşriyatını r......................................................... (De&Jamı 2 ncide) 

çoğalt:mak için : ~~ Efgan Dışbakanı 

Mükafat i Ankaraya 
konuluyor ! geliyor 

Bu mükafat her ! Ankara palasta 
sene 12 esere i büyük bir suvara 

verilecek ~. verilecek 
Yıum, Efganistan Dışbakanı f e; ı:İ 

Ankaradan gelen haberlere l;ö· ~ Muhammed Hfm Anknraya gelccclrt r. 
re Kültür Bakanlığı, memlekette i Dost memleketin Oışbakanı şerdir o 

k "lt"' h d k. · : "' Ankarnp;\]~sta, Dışbakanımız T cvf!'c u ur sa asın a ı neşrıyatı ço . • 
v 1 k d h f d ! Rü!tÜ Aras tarafrndan büyük bir M t-ga t.ma ve a a ay alı bir s.ekle vare verilecektir. 
sokmak için her sene muhtelif Efg"n Dışbakanı altı ay kadaı ıİİ• 
mevzulara dair yazılacak olan 12 Bu kimdir?... i ren bir seyahate çıkmaktadır. Bu ıniJ. 
eserin sahiplerine beşer yüz lira • ................................................ : n a::ebetlc, Efganistanın samimi dostu °'" 
dan aşağı olmamak üzere para Tanıdmızsa adını buraya yazınız : lan Tfö·kiycye de gelmektedir. 

mükafatı vermeği kararla§ttrmış _ Bedavadır. ~ Bu suretle hem bir dost devlet ti-
tlr. .................... · · .................. l calile fl\hsi müna:ıebetler teıiı edcrdit 

.................................................. : hem, lrn.n - Efgan hudut ihtiJifınc!a 
Eserleri, Kültür Bakanlıg"' ınca : ............................................ "................ hı:.kemJik eden Türkiyenin gösterdiji 

seçilecek bir heY.et ayıracaktıl'. (Tafsilôtı 7 ncide) adalete te~ekküı· e decektir. 

p 
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a 
:.\' ryayı 

ilhak ıç.in· ne 
bekliyor 

(Ba§ torafı 1 incide) 

hassa biz kendi l>ışbaka~ımız Sir Sa
moel Honı istifaya mecbur cttilden 
sonrn ... 

Fukal il::?ride ne olacak ? 
f.nknt ileriyi düıünerck diyorum ki 

Lnvalin düşmeyip de mevkiini muhn · 
faza cttnesi, ntt?mleketinüı:in mcnfantlc· 
rine yanyacak en 111Üsalt bir hadise 
olmuştur. 

ll"'nyi düşünerek diyorum ki. çün
kü Habeşistan dolayı&ile A vrupada bir 
harp olncnğındnn endi,e etmiyorum. 
L.;Hin ilerde Avusturya yüzünden bü· 
yük bir hıırp tehlikesi meydan alaca~ın
dan kuPnıdayım. Habc,'•tnnda adale
tin hakim olmasını herkesle beraber İs 

ttrim. Ancak ben~ dnha çok düşündi.iren 
mesele şudur ki: Büyük harp gelip ça
tıncn, lngiltere halkı derhal vaziyetini 
tayin mecburiyetinde kalacaktır. Bunun 
da ne olması iuzımgeldiği henüz tayin 
edilmiş def ildir. 

llarp n~ıl gelecek ? 
Büyük harp tehliltesi 1914 deki şe· 

kilde gclmiyecektir. Her Hitler, A vus 
turyanın günün birinde ilhak edilmc~İne 
karar vermişti. F'akat bu meselede, -
eğer mümkünse - ingiltereyi kendi a
leyhine çevirmemeği de,prensip edinmiş 
bulun:ıyor, bu noktadan Avusturyayı 

istila etmiyccek, ve A vuaturynlılardan 
bir çoğunun Almanyaya iltihakl:mnı 

istiyecckJeri bir 7.nmnna kadar bekliye· 
cektir. 

Bu halde ingiltere ne yapacakbr 
itte bu, sulha en büyük tehlikedir. 

Böyle bir vaziyette ne yapmakhğımızı 
burada ve -~imdi söylemek liızımd,.ğil. 
Fakat biz 1ngilizlerin, bu vaziyette ta
mamen serbest bulunmaklığımız İcap 

eder.ingiliıı: hükül\ıctinin de Avrupa sul 
hunu muhafaza dn tnm mnnnsilc serbest 
ve sarfo~tiği gayretlerde bir yere bağlan 
ınnmış olarak hareket etmesi cerektir. 
Fransız kabine i dU mUş 

olsaydı 

Tnst'IVV.ur ednJ.:1!"4ci?ransız Baııba
kanı Liıval, bu son itimat rcyinde dü • 
ınüs, ve yeni bir Fran,ra· hükumeti ku
rulr.:ıu: o!ayds .• Ve yeni gelen Fransfz 
hü'~\ıccti de ltnlynya kaı·şı petrol yasa
ğının konulmasına dair teminat versey
di •. Bu siyaset muvaffak olsuydı, Muso· 
lini de biz İngilizlere hücum etseydi. ve 
Fransa da sadıkane bizden yana çıkarak, 
bizimle birlikte hnr,,edeceğine eöre 
müşterek donanmamız Musoliniyi nn· 
lnşıJa!.>ilir bir mantık çevresi içermne 
sokabilseydi .• Bu takdirde Milletler Ce· 
miyeti tam bir zafer kazanmış olurdu 
Fakat böyle bir hadise, Almanya ile. 
Milletler Cemiyeti ve A vuııturya arasın· 
da çıkauğını tahmin ettiğim mesele Ü· 

zerinde ne netice tevlit cdebil!r? 

lnglltercnln dU~cceijl mUşkül 
vazıy t 

Tabji, kendis'n~ imtisııl edilmesi 
!azıntGelcn bir örnek ortaya konulmu~ 
C?luyor. O znma!1 Fransa dn. diyecektir 
ki "Biz Fransızlar, Hnbeş meselesinde 
ltalynya. karşı sizaen yana hareket et
tik. İşleri savs~kfodığı ic;in Baıbakanı· 
mızı dÜ§Ürdük. Şimdi de sıra sizindir. 
Siz de yardım edeceksiniz,, 

lngllterede o zaman zecri 
tedbirlerden sakmacak 

r 

(Baş taralı 1 incide) 
deki cuma günü tekrar toplana -
rnk bu meseleyi görüşecektir Ev
velki akşam azalardan bazıları ta· 
rafından harzılanan ve reisliğe ve· 
rilen bir hesaba göre bir otomobil 
günde Taksim ile Sirkeci arasın • 
da yirımi sefer ynpsa ve bu sefer 
lerde hiç boş gitmese otomobil 
kullanan sahibi ise eline 185 ku · 
ruş kalacah.'1.ır. 

Otomobili yevmiyeli veya onda 
lıkçı bir {.Oför kullanıyorsa 160 ku 
·ruşu ela bu alacakt•r. Otomobil 
sahibine kala, kala günde yirmi 
beş kuruş kalacaktır. 

Otomobil sahibi bu para ile 
kazanç vergisi mi verecek, yoksa 
geçinecek mi? 

f şte on kuruşluk taksiyi istemi· 
yenler böyle bir hesap yapmışlar, 
cemiyete vermişlerdir. 

Diğer taraftan gene cemiyet i
dare heyeti azasından bir iki aza 
da bu hesapta masrafların çok ge· 
niş tutu1duğunu, on kuruşa müş . 
teri taşımanın pekala kar getire · 
ceğini iddia etmişlerdir Bunlar da 
bir hesap çıkarıp cemiyete vere . 
ceklerdir. 

Bir arkadaşımız geçen akşam· 
ki toplantıdan evvel bütün idare 
heyeti azalarile görüşmüştür. 

Cemiyet idare heyetinde olc:ın· 
lardan lüks taksisi olanlar on ku· 
ruşa müşteri taşımayı istememek· 
te,arabaları yeni olmıyanlar ise 
bunu bir an evvel istemektedir. 

Yalnız azalar bir noktada itti
fak etmektedirler: 

fstanbulda taksi adedinin l<at•i 
urette tahdid ·edilmesi. 

Bu olursa piyasaya her zaman 
yeni, yeni arabalar çıkmıyacak1 
eskilere rekabet edecek 'Vasıtalar 
olmıyacağına göre de eskiler müş· 
teri bulabilecektir. 

Bugün piyasaya çıkan bir oto· 
mobil, beş altı ay sonra daha yeni 
bir taksi çıkınca adeta demode 
oluyor, otomobilleri taksi yerle , 
rinde bol, bol bulan müşteriler de 
tabiatile en yenisini tercih etmek
tedirler. 

Piyasaya çıkan her yeni taksi, 
diğer on, on beş taksinin elinden 
e1'.ıneğini almaktadır. Bu yapılrp 
da bugiinkü taksilere çalışmak 

f ırsah verilirse, garajlarda duran 
veya taksi durak yerlerinde müş
teri bekliyen bir kısr.m otomobil · 
lere on kuruşa müşteri taşımak 
müsaadesi verilebilir. Bu takdir
de saatle çalışmak iı:tiyen otomo· 
biller piyasaya yeni çıkacak bir a
rabanın tehdidi nlbnda bulunmr 
yacakları gibi muayyen noktalar 
araıımda müşteri taşıyan otobmo
biller de kendilerine zarar vere · 
miyecektir. 

Arabaları yeni olanlar, on ku • 

Açıktan açığa söyliyelim. Doğrusu 
bu vaiiycttc ne cevap vereceğimizi ta· 
yin edemiyorum. Bilmiyorum, Frnnsa
nın siyaseti bu takdirde harp mi olur?! 
Fakat böyle bir vaziyette bizim siynsc
tinüzin sulh siyaseti olması lazımgcldi
ğ:ne cn:konu knoiim. Yani, son birkaç 
ay içinde M. Lavalin takip ettiği siya- ================ 
setin hemen nyni olacaittir. Milletler Ce· 
miycline sndık kalmağı istiycceğiz. Fa
kat ayni zamanda bizi bir hnrbe götüre
cek zecri tedbirlCl"den de sakınacağız. 
Ve bir harbe girmek gibi tehlikeli vazi
yetlere düşmeden önce mümkün olan , 
her tiiı'lü :uzlaJmn yolunu nraştırncaV'ız. I 
işte. bunun için, Lavı;ı.lin düşmcmit ol
ması umumiyet itibari!~ bizim için de-

• ha iyidir, <lc~ştiın. Bizim için dah;. iyi
dir, çünkü: Hakiki tehlike baıgöstcrdi-, 
ği zaman, bizi dahn müstakil ve serbest· 
çe h.;rcket edebileceğimiz bir mev!tide 
rt:~:.u:tıtı.ınıt:ııı·li.r, 

tng!ltere h rbı durdurmak 
istemiyor mu·? 

Şimdi §Öyle bir iddia ileri sürü1ebi· 
lir: "Fnkat Fransa bize yardım etmek 
taraflısı olsa, sen kendin, J tnlyanın, I 

Eritrc ile olan deniz münakale yolunu 
keser ve harbi durdurursun.,, 

Evet, bunu yapanm. Zirn bizim 
Franannınki ile müıterek deniz kunet
lerimiz, kat'i ve seri bir muvaffnkiy~t el
de edebilir. Fakat benim Almanya ile 
Avusturya arasındaki muhtemel ihtHafa 
dair düşündüğüm meselede denizden 
hareket bir fayda vermez. V c Almmıya· 
yı Avusturyaya sahip olmaktan alıkoy
maz. O, geçen hnr'bıumumi uihi bir 
Avrupa harbi olacaktır. Ve başbdığr 
vakit, denizde, k;ırad3 ve hnvada r,•rt· 
lağımıza kadar bu hnrbe &irmiş bulunn· 
cağız. Eğer Lnval, son parlamento lr' 
lnntısındn düşmüş olsaydı. lnr,iliz ha1 kı, 

vaziyetini tayinde daha az serbest ka!a
caktı. Şimdiki halde daha çok serbest
tir,, 

a e 
iUŞa müşteri taşıyacak arabalar · 
dan saatlerin ]<aldırılması ve~ gi • 

. dip gelecekleri mıntakaların tah· 
didi neticesinde bu işin tatbik ka
biliyeti olduğunu da inkar edeme· 
mektedirler. Hatta, otomobil ka · 
roserilcrinin de3iştirilmesini ve 
kamyonet şeklinde yapılacak ha· 
roserilerle tekiz kişi taşıtlığı tak
dirde on kuru.a :rr..üşteri taşıma · 
nın karlı olacağını da ilave etmek 
tedirler. 

Şoförler cemiyetinde, esnafı 

ucurumdan kurtarmak icin düşü-. . 
nülen çare, on kuruşa müşteri ta· 

bipleri, bunları i.dare eden şoför
ler aç mı lcalsın? 

Bunu hiçbir lüks otomobil sa· 
hibi istemez zannederiz. Çünkü 
bir kaç sene sonra kendi arabası 

da ayni hale diişecektir ... 
O halde ... Bir an evvel on ku

ruşıı müşteri ı "'.rınmaım1a müs&.a· 
de verilmeli, hem harice pa· 
ra çıkmasını önliyecek, bir 
yandan ela içerdeki yeni ara· 
baları zarardan kurtaracak olan 
tnhdidin konulır.nsmı temine ça· 
lışmalıdır. 

• • • 

a 
A merikadaıı ayrılıyor 
·Kaçırılacağmı andığı kızman 

muhafazagı ıçln iki senedir 
kulıandığı muhahz kıl'asmın 

masrahna ve vergilerin 
ağırlığına dayanamıyormuş 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter 
ajansını Hollivuddan · bildirdi • 
ğine göre, meşhur sinema artisti 
Marlen Ditrih, Amerikada oturma 
masrafı ile vergilere ve altı kişi • 
den mürekkep muhafız kıtasmın 
icabettirdiği masraflara dayana " 
madığmdan Amerikayı terketmek 
niyetindedir. Marlen Ditrih çevir
diği her film için 180 ila 200 bin 
Türk lirası almaktadır. 

Kendisi kızının kaçmlecağı 

hakkındaki ilk tehdit mektubunu 
bundan iki yıl önce almış ve o za· 
mandan beri kızımn muhafazası 

şımak değildir. 

lstanbulda otomobilleri tahdid 
etmek, plaka resmini indirmek ça
relerini, imkanlarını bulup tatbik 
ettirmektir. 

Bir müddettıenberi gnz~temiz 
için yanında 6 kişi bulundurmağa tramvayların şehir halkını naklet· 
başlamıştır. meğe kafi gelmediğini ve bu nok-

1 
______________ _ 

Yok ... Bunlar yapılmazsa se • 
neden seneye azalan 'adetleri beş 
yüze kadar inen taksi ot'Omobilleri 
bir kaç sene sonra yarıya inecek, 
ellerinde arabaları olanlar bun . 
ları hurdacıya satacaktır. 

Düşünüyoruz: Şoförler cemi • 
yetine mensup lüks otomobil sa • 
bipleri de haklı, arabaları eskimiş 
olanlar ca haklı ... ikinci sınıf so • 
Jörler ise yerden göğe kadar hak·. 
h .... 

Lüks olanlar nisbelcn iş bula · 
biliyorlar. Ya arabası eskice ve 
lüks olmıyanların hali ne olacak? 

Ekseriyetini teşkil eden bu a .. 
rabalar hurdacıya mı satılsın, $n" 

U··ıu··ru··. 

sanı tamamlamak için şehir içinde 
1 O kuru§a taksi ve otobi.is işlet il · 
mesine müsaade edilmesini ileri 
sürmektedir. 

Haber verildiğine göre beledi
ye de bunu göz önüne alarak bir 

ara şehir dahil inde otobüs servisleri 
nin ihdas mı düşünmüş, fak at her 
nedense bundan vaz geçmiştir. 

Bundan başka bir gnıp da Fa
t ihten başlamak üzere Yeni bahçe 
Topkapı yoiile Maltepeye de oto· 
büs işletmek İşini düşünmüş, fa · 
kat Yeni bahçe ile T opkapı ara · 
&ındaki 300 metrelik bir yerin fev. 
kalade berbatlığını göz önüne a -
larak bu işten vazgeçmiştir. 

Bu son karar bura halkını çok 
müteessir etmiştir. 

y land 
Yamah Nurinin oğlu 

uzun zamandanberi bu 
meşgu muş 

Dün gece polis memurları Eyüpte 
eski hocalardan yamalı Nurinin oğlu 

ismilc maruf üfünjkçülerden lbrahimi, 
üfürükçülük yaparken cürmümeşhut 

halinde yakalamağn muvaffok olmuş

lardır. 

Otakçılarda Çelebi mnhallesinde, 
Mcı:cit sokağında dava vclcili Halidin 
28 numaralı evinde oturmakta olan tb
rnhimin hiıln üfürükçülük yapmnktn ol 
duiu birkaç def11 polise ihbar edilmiş 
bulunuyordu. Bunun üzerine polis me· 
murJan da kendisini cürmümeşhut ha
linde yakalnmak için dün gece teı·tibat 
almışlardı. 

üfürükçü l'ı ahim bittabi her şev· 
den bihaber dün ucce davet edilmiş ol
duğu Namnzgah sokağındaki 35 nunıa· 
ralı eve giderek mürekkep alat ve ede· 
,•atile üfürükçülük yapmai!a bntlamış
tır. 

Fakat lbrahim en hararetli bir za· 
manda birdenbire odaya poliı ıncmur· 
tarının girdiğini görünce yakalandığını 
anlamıştır. 

Polis memurları az bir zamanda 
cürmümeşhudu tespit etmişler, üfürük
çü lbrnhimi alat ''e edevatile birlikte 
yakalıynralc mcrke1e götürmiişler, hak· 
kında kanuni takibata girişmişlerdir. 

-·----- --------------------
Aftan istifade 

edenler 
Giridi arıştırmliya 
çalışıyorlarmış 

Yunan Başbakanı Demircis sa· 

raya giderek kralla Dış ve İç si • 

yasa dıırumları üzerine konuşmuş 

ve milli müdafaa şurasına riyatet 
etmesini kendisinclen rica elmiş • 
tir. 

V cnizelos yılbaşı dolayısile krn
lı tebrik etmiştir. 

lntihabnt ayın 26 sında yapı -

lacaktır. Girit valisi, umumi aftan 

istifade eden ve Giritte bulunan 
altı şahsın ortalığı karıştırdıkla · 

rını ileri sürerek bunların haşka 

bir yere göndf'!rilmesinl hükumet-! 
ten istemi"t; ... 

• 
tal yan gemisi nln 

asi ·ayfaları 
(Ba§ taralı 1 incide) 

zot gemisinin, İtalyan olan kapta· 
nile makinistten başka bütün tay
fası Venediktc tevkif cdilmi§tir 

Gemi İtalyan bandıralı olma• 
sına rağmen .tayfa Romen ve Yu· 
nanlı idi· 

Tayfa, Köstenceden gelirken 
Karadenizde bir fırtına esnasında 

isyan çıkarmışlar, fakat kaptanla 
makinist gemiyi lstanbula getir
mcğe muvaffak olmuştu. lstanbul

dan 'l\f enediğe giderken tayfa ve· 
niden isyun etmiş, fakat kaptan, 
pnları limana ~okuncıya kadar ha
kimiyeti :ıelclen bırakmamış ve 
neticede asi tayfa tevkif edilmiş
tir. 

Ma edon a 
komi eleri 

• 
idare heyetleri 

seçiyorlar 
Sofyn, 5 (A.A.) - Hükumet 

neşrettiği bir beyanname ile, Bul
garistanda kanunen müsaade edil· 
miş olan bütün Makedonya teşki· 
!atlarına, 20 kanunusaniden evvel 
yeni idare heyetleri teşkil eyleme
lerini bildirmiştir. Bu heyetler, 

iç işleri bakanlığı tarafından tas
dik olunacaklardır. Bu beyanna· 
menin sebebi kanuni teşekkülle· 

rin başından bütün eski Makedon
ya komitecilerini kaldırmaktır. . 
Rodnn Za çita fa 1 t t şkllfttı 

ı ğvedildl 

Sofya, 5 (A.A.) - Bakanlar 
kurulunun bir kararı ü~erin ha· 

rekct eden iç işleri oaka,,plığı Bul· 

gar milli lejyonu feclerasyonu ile 
Rodna Zaşçita faşist teşki!at.nı 

lağvetmiştir. 

Bulgar milli federasyonunun 
40 bin kadar azası vardı. Ve bun· 
lar hassatan üniversite talebesi ae 
lise talebelerinden teşekkül eyle • 
mekteydi. Rodna Zaş.çita ise 1933 
denberi ehemmiyetini kaybede • 
rek ikinci safa geçmiş bir teşkilat• 
tı. 

Muht: çlara to um 

dağıt:ııacak 

Tarım Bakanlığı geçen yılkj 

kuraklıktan dolayı ektikleri lo· 
humları elde edemiyen Sinop çift· 

çil erine dağıtılmak üzere 100 ton 
tohumlt.k buğday göndermiştir· 

Buğdcylnr teşkil edilen bir komis• 

yon tarafından muhtaçlara vett" 
lecektir. 

ıtalyayc-l m ı E r 
art:ı döviz. 
ukabilınde 

veriiece 
ltalyaya yapılacak ihrac:ıl iç11J 

İtalyanın buradaki bloke alacak" 

ları karşılık gösterilmi1ti. Son gi.Jı> 

lerde bu alacaklara mukabil mala· 

lındığından bundan sonra İtalya• 
ya gönderilecek malLr döv' :nu• 

kabihnde verilecektir. Bu hususltl 

inhisC\rlar bakanlığından gümrük· 

lere bir tamim gönderilmi~tir. 

n satişları 
Borsadaki un satışları hanı • 

retle devam etmclttedir. Dün" şeh • 

riınize 155 ton buğday ve J 2 toJ1 

un gelmiştir. Bu yüzden un fiyat • 

farında hafif bir clüşüş göze çarp ' 
maktadır. 



J3enim q.ö.cüşüm: ......... ----~~ ,_,_ -~ 
Ü u='~ÇD 0 O~ 
~® 

Gı.~su ırJaşto ırma 
Şehrimizde tabiiyetsiz kalan H<ıbcr gaze~esinde dün, krsırlaş

tırm:ı lehinde bir mütehassıs yazısı 9k
tı. Genç ve kıymetli arkadaşımız Mu
rat Sertoğ1u. bu mevzudaki anketınc 

devam ed::rc~: münevverlerimizin fikir
lerini soracak ve "Nesilleri maddeten 
manen fena doğacağı fence muhakkak 
olan insanları kısırla§tırmak için bizde 
de bir kanun yapılmalı mıdır?,, sualini 
herkese soracaktır. Aldığı cevapları da 
Hab~r okuyucularına bildirecektir. 

Yeni patrik 
kim olacak? 

Kadıköy metropolldl-
Beyaz Ruslar hudut 

!!_al~nı~enkı ak_!!hhk tnı 

Akının gazeteıinde, "Politik 
Ruzveltin son nutkunu hülaan et~ 

.. J d' tı sonra ıoy e ıyor: 

. H~lc ."Tevere,. gibi .~ta!yan Caz 
len, bu~~k başlıklarla: lçı İsveçli, 
hut tngılrz dolu, hatta tedbirci s3 1 
devletle dolu bir Salibiahmer Çad 
bir İtalyan neferinin tek saçına 
mez.,, gibi §eyler va.ı:arlarsa dünya 
karını büsbütUn aleyhlerine ktşkı 

lar. Bu asırda, tek başına bir i gör 
leceğini sananlar - siyah gömlekJj 
olsalar • pek akıll: sayılmazlar. 

Ercüment Ekrem Talu üstadımız, 

buri\inkü yazısında bu fikri tenkit edi
yor: 

·• u il itler yo/; mıı: IJe;:erİ)( ıi11 
ln~ma ne İ!j/cr açtı.'. Almmı ırlmmı 
ta'ifi~·,..si için onun icat <'ltiği !.ısır· 
la.tırma ıNıliinii ~imdi de bir 'fıir/; 
tlo!.ıoru lwllm11~. bizde tnıbik 1'/1111•/; • 

i.~t i rnr. 
İlıı u~uliirı b<'l/;İ sO\Wıl. 111>1,;. ı·ıı 

ıt/ııi<ıı:" lmfmmlmı bir<.;ok f aydalıın 
rflnlır. n,,,11..; 11izmn n• iuti:;ımı darı<'· 
ı;imlc tatbik cdilrcl'l; olur.vı lJal.·rt·· 
/;öv timarlıarı<'sİ bira::. /cralıfor. Maz· 
ha~ Osmmı iistmlımı;; Fl'ncryolmu/a. 
ki gii:.:Pl balıt;f'silc m('§[!lll olm(IPıı l'a· 

/:it bıılllr, Varidiicr.:;rnirı <ılıİJ1si:; ço· 
rul:lnr Jlaı:;_,·01111 ba::ka mulıta~·lnra 
ıalı i$ olımur· J:c!!.i l\ı;;ıfay cl!mİycti 
lu•.,f<'mrl• :arnreıi11d<' lınlclt'ğı m; ~n· 
,.11/darda11 t..11rt11/ıır. llcl/.-i mcmlf'l•ct· 
ti' serseriler. ymıl:esicilcr. l•ntillf'r. 
miitert>tltli in.~·mıhır a-::alır. ortnlrl: 
(!. İilliil•, giilisıan/ı/,· olur .. 

Ve. Ercüment Ekrem, ırkı m.<.nevi 
yolda 11lllh için J;iiltür re,·iyesinin yük· 
seltilmcsini teklif cdivor. 

Evvcfü: 

Evlattan evlnda intikal ederek ge· 
lecek ncaillcri kör eden bir frengi çeşİ· 
di, yahut balknbağı gibi bir koca kafalı 
nilenin ziiriyeti vaaz ve nasihatin, mek· 

tep, medrese. konferans ve radyo ile 
nasıl uJa'h ccfilir; bu çeşit insanların 

züriyetleri, ne )·azık ki, çürümü§ nğa
cın meyveleri gibi hep bozuk çıkacaktır. 

Fa!<fıt, bunu söyliyol'uz diye, Hitler· 

dliğin tesiri altında kaldığımız iddia 
olunmamalıdır. Zira, nice neşriyatımrz· 
la a:uini isbatn uğraottık. 

Hitler, ırkçıdır. Onun "nc&li ta&fiye
!indc., bir Ccrmenlcştirme gayreti ,·ar
dır. Halbuki Kam:ılist Türkiycnin altı 

oku iı;indc ırk~ılık değil, milliyetçililc 

vardır. Biz, kii!Hir'ii !candan daha ılcri 
tutuyoruz:. E1a&en, dünyada ıuıf ırk kal· 
mamı~tır. Alm<tnlar da, bugünkü saf· 

laş :ınna cereyanlarile, ln::.rruza u~ra· 

clıktan sonra kapıyı mandallayan de· 

li kız:t bcm:iyorlnı· ! 
Heyhat! Olan olmu§tur! Asırlann ha

liUıl~mndan, bugünün mükemmel tip İn• 

1 Uhur Ctnlistir. Binacnalyeh, san nrı z , 
''heyhat,, bile değil ... 

Bütün bu cihetler b:ı!lkadır. lrkçılar 
· .,_ · · c kan!ll•nnama· kuıırla, tırmayı bırı.,ırın ". · 

1 d H·tı . b 1 lıarekctlerıne kızıp ı ır. ı crın az 

d Al h·çbı'r tecrübesinden İsa. manyanın ı . . ~. ? 
·r d t kte ayak mı dınyeceg17 .. 

tı a c ememe • . . . .. 
D"' •... 1.. Hitlercılik bıle, duı-

UJ'.ınu urse, 
Jd - M rksizınden neler tJe ne· man c. ugu a .. 

1 ··- ,,. t• Lakin bunları kendı ıh-er ogrenır.11! ır. . . . 
.. degı-· 'tırmııtır. tiyaçlanna gore 

B k 1 ... biz • her memleketten ana a ır-. • 

ld 
_ .b .• Hitler Alınanyasından d:ı 

o ugu gı ı . . F k 
ok 1 ··-renebilınz. a at, bun· birç fey er og 

d . ·ı n'le fcnalannr ayırt ct-lar arasın a ıyı e k 
. . ,_ trrnıai• ır çılık nokta. 

mchyız. Kısm .. ı k .11 .• 
d d 

_ .
1 

de geleee nesı er ıçın 
l';"n an egı k k 
· '.. .. . •-· yetistirıncmc no tasın-
curuk ın58JI.... . . ~ 
·, tatbik etmelry.az. . 
<.an L ki bu nazariye. Hıtlerciler ta-

Kalu• ' 1 ·c t d'I . d fi daha evve ı a e ı rnıı· 
rafından ·ı~- 1

' b'.-çok yerlerinde tatbik 
tir. Amerı...,.nın ı 

nfn oamzetlfğl haricine çıkarılıyor 
kuvvetli görülüyor •• A • 

Rumpatriği Fotyosun ölümü Bunları yalnız Yunan hukumetı 
dolay11iyle yeni Rum patriğinin k b 1 d v • • b•Jd. d. 
seçilmesi itiyle uğraşan Sen Si- a U e eceglnl 1 lr 1 
nod meclisi dün Fener patrikhane Memleketimizdeki hiç bir tabi ı Yunanistana gönderile::ek olan bu 
kilisesinde toplanmıttır. iyete mensub olmıyan beyaz Rus- beyaz Rus ailelerinin mevcudü 

Fakat seçim günü henüz ka- ların milli hududlar haricine çıka· 160 kişidir. Bunlar miitareke yıl -
rarlaşhrılamamıtlır. Ve yortular rılması kat'i olarak takarrür et - larındn fstanbula gelmiş olan Ve
dolayısiyle çarşambadan evvel de miştir. Bu Rusların iskan edilebi- rnngel ordusu ve onların aileleri 
kararlaşamıyacağı anlatılıyor. leceği yerler hakkında müracaat bakiyesidir. 

Şimdiki halde namzetler bir- edilen memleket!erden yalnız Yu- Bu Ruslardan bir kısm! esasen 
kaç kitinin arasında ilı:iyc kad:ııı· nan hükumeti, beyaz Ruslara Yu- lslam ve bir kısmı da Türk soyun· 
inmistir. Kadıköy metropolic..ıi nan adalarından birinde yer ve - dan bulunduğu için memleket içi
Mak;imos ve Tarabya metropofüli rebileceği cevabını vermiştir. ne yayılmışlardır. İ&lam olmıyan 
Yovakim,_ ~a~rik olması muhtemel .

1 

Bunun üzerine bu tabiiyetsiz beyazlardan İslamiyeti ve Türk 
olan iki kı~ıdır. beyaz Ruslara Yunan tabiiyetine tabiiyetini kabul edenler de bulun 

Ger~i, bu vadide kat'i bir neti· girmek ve Yunanistana hareket muştur. Bir kısmı da yalnız Türk 

11 t k ·· h rlanmaları bild·1· tabiiyetine alınarak lstanbulda ce yoksa da, görülen temayü ere e me uzere azı 
b:ıkılırsa, yeni Rum patriğinin rilmiştir. Yunan konsolosluğuna kalmışlardır. Fakat geri kalan bu 

bu hususta bir emir gelmemiş ol - 160 kişinin vaziyetleri kanuni şart 
KadıklSy melropolidi Maksimor 

malda beraber bugünlerde ge • lara uydurulamadığından hudud olması ihtimali yüksektir· 
leceği u •. ıulmaktadır. haricine çıkarılmaları lüzumu ha-

Metropolid Maksimos 41 ya,m- Edindiğimiz malumata göre &ıl olmu§tur. 
dadır. Patrikliğe namzetliği ko· 

ndması ve metropo!id bulunması Beş ayda şehrimiz 
dolayısiyle tabintiyle evli değildir. hudutları içinde 
Diğer namzet Tarabya metropoli
di ayni ya~ta ve vaziyettedir. 

Cemal Hüsnü 
Bu sabah geldi 
Bern elçimiz Cema1 Hüsnü bu 

sabahki ekapreıle !ehr~mize gel
mİf, P:-ırk Oteline inmittir. 

13816 
Köpek 

öldürüldü 
Belediye tehirde sahipsiz dola· 

şan köpekleri öldürtmekte devam 
ediyor. &ş ay içinde şehrimizde 
13816 köpek öldürülmü! olma11na 

r;ğmen hali. geceleri sokaklarda 
epey köpek dolaşmaktadır. 

Dayak yemiş Temmuzdan son tetrinin sonu-
Galatada Limokon radyo mR. na kadar geçen bet ay içinde Fa

ğazası sahibi Bodos poliıe mü • tihte 1879, Bakırköyünde 337, Be· 

racaat etmiş, ve Yorgi aleyhinde yoğlunda 3870, Beykozda 1065, 
Açtığı bir davadan dolayı Nikob Sarıyerde 383, Eminönünde 1602, 
adında birinin Yüksek kaldırımda Betiktaşta 2280, Oıküdarda 1032 

üzerine hiicum ederek kendisini Kadıköyünde 368 köpek öldüriil-
müştür. 

dövdüğünü iddia etmiştir, Nikola 
yakalanmıştır. Köpeklt"r ya zehirlenerek öl · 
Yaralanmak dürülmekte veya yakalanarak ka-

Büyükdere kibrit fabrikası kaı'" feslere konmakta, Hi.mayei hay • 
vanat cemiyetine göderilmekte • 

şısmdaki Hasan Tahsinin lokan · 
dir. Cemiyet, bu köpekleri bir do-

Vapurculuk Şirketi 
ve Denizyolları 

idaresi 
Bu ay içinde her 
iş ı n bitirilmesine 

çalışılacak 
Vapurculuk şirketinin deniz 

yoJları idaresi ile birleştirilmesi 
meselesini müzakere ıçin deniz 
yolJarı direktörü Sadettin ile va~ 
purcululç şirketi direktörü Muata· 
fa bugün Ankaraya gidecektir. 

Müzakerlerin bir haftaya ka -
dnr bitirilerek kat'i neticenin pek 
yakında alına.cağı ümit ediJmek · 
tcdir. 

Vapurculuk !İrketi direktörü 
Ankaradnn döndükten sonra şir . 
ketin umumi idare heyeti topla · 

nacak ve verilecek karardan son · 
ra tasfiye muamelesine ba§lana · 
caktır. 

Vapurculuk ~irketi f esholduk . 
tan sonra 62 acente ile yüzlerce 
memur açıkta kalacaktır. 

Vapuı·ların teslim muamelesi· 
nin bu ay sonuna kadar biteceif 
ümit edilmektedir. 

tasmda garson Enver, fabrika me· laba koyarak gazla öldürmektt- _ 
muı-Iarının evlerine yemek ırörn - dir. Oton:ıobil ve 
rürken ayağı kayarak dütmüı, kr Sokaklarda öldürülen köpek - otobUslerin 
rılan yoğurt kasesi sol elini yara· lerin kuyruklarını da bunları ö! • muayeneleri başladı 
lamıttır. d "I d Kaza üren çöpçu er ve iğer memurlar Polis altıncı şube memurları ev-

belediyeye göndermektedir. Mu - tk· ·· d b 
Rizeli Ali kaptanın idaresinde- ve 1 gun en iti aren otomobil 

kabilinde para almaktadırlar. b. ı lb 
ki Hilai ır.otörü ot yüklü olduğu --o- ve oto us eri Y• aşı dolayısile 

sıkı }lir muayeneye tabi tutmağ:ı 
halde Arzuhal tatı önünden ge • Ertu~rul Muhsi · 

M D bat!amıılardır. Altıncı tube me · 
çerken çamur kayığma çarpma· Berlfne gitti murları otobüs ve otomobil durak 
mak için manevra yapmıt fakat yer1erinde seyrüsefere engel ol • 
b d la t i d Şehir tiyatrow rejisörü Ertugw. 

u sıra a taı ra çarpı ın an mo· ma·'an bu muayeneyi yapmakta-
törün arkası delinmittir. Ali kap· rul Muhsin dün akıam Berline git- dırlar. 
t .... L-·ta ka d k ka mittir. lki ay kadar yeni tiyatro M 1 b' kt an motoru ~ n ra e ere • uayene er ıtti en aonra yol 
raya oturtmak suret ile batmaktan faaliyetlerini tetkik ettikten sonra da geçen otomobil ve otobüslerin 

olunmu!tur. 
(Yl·NQ) 

kurtarmı9tır. dönecektir. karneleri sonılacaktır. 
--~~~~~~~~~~~~~------~--~~ 

-------~------------Y-e n_t_B_u ı gar elçisi . 
~· kolan Bulgar elçis 

Deıııece . e Mikof isminde 
Pllvlof~n Byerlıgnar diplomatınn\ ge-
d· - b•r u k ıger ~. h b r ~eritme tedir. 
•irilecegı a e -o-

Fail< Kur~ıot~ıu 
t.Dktlnelı e ıcaret mu-

•~= imsalıyan ~konomi Ba
ı.aııtı mu.tetarı Fa~ Kurdoğlu 
Metclritten Lonc:lraya gıdecektir. 

( ŞEHRİN DERDLERİ _] 

Melek sinemasının sokağı 
Beyoilundaki Melek sinemasır.dan hnlk ç karken bü

yük bir müfkü?itla kartılatmaktadır ki bu ır.i;~külat oto-

mobillerdir. 
· Çünldi ...... talr dar olan bu sokafın yannnı otomo-
biller inal etmektedir. Oıtelik bu otomobiller ekseriya 
linemtıda bulunan lrimaelere ait husuıi otomobiller oldu-

ğunclan hallı ıinemadan çıkarken bun!aı:m otomobilleri de 
hareket ettiğinden aokalı: tamamiJe kaplannııı olmaktadır. 

Bu vaziyetin ne derece halka mütkiilit verdiii mey. 
dandadrr. Bunun için bahusuı otomobillerin burada bek
ianeleri mened!lmeli, yabud da otomobillerin ıinema ta. 
mamile boıanmadan evvel hareket etmeleri menedilmlidir. j 

armagam -----ltalyada nitan yüzüklcriru harı 
çin iane verdikleri malümdur. Pey 
Safanın yazdığına ııörc, Cnrr~c.ra D 
Sera ismindeki ltalyan gazetesinde. 
kiyeli iki Yahudinin de, nİ§an yü:z:.•· 
rini ltalyan orduiuna teberru ettik 
okunmu§. 

lzak ve tlda Sen Nahmiyna i 
deki bu iki Muaevi şöyle demitl 

"Bu unutulmaz eünde italynn 
raimdn bulunmak bahtiyarlığına n 

olan bizler nikaJı yüzüklerimizi ı tn 
ya sonsuz bir heyecanla sunnrıs'ı• 

Pcynır;. pek hakir olarak şöyle 
zıyor: 

Bu teberruun kıymeti, iki yüziıl' 
maddi bahasrndan ibaret değildir. 

yük bir ltnJyan ~a2eteai tarafından 
1 

nası ve ehemmiyeti düşünü!erck nıi 
larca emsali ara~ındn :zikredilnıid 

~ 

* ,1 
ıntakt hak mı ? .... ~ -~ 

Hilanet Feridun yazıyor: 

Dün ne derecelerde cahil, ne cie 
celerde bilgisiz bir adam olduğumu 

Jadım. "Vah, vah, vah ... Pek geç J. 
mışsın .. ,. diyeceksiniz amma ne yaı 
yım? .. 

* SUleyman • Soleyman 
.. p=;q ,_ - .--._--... 

Kurun rcfil\imizde İmznsız olar:ık 
kunmuttur: 

Dostlarımızdan biri soyadı olar 
( (Soley) ismini almış, resmi olaı 

kaydedilmek üzue Kasımpaşa nahiy 

sine müracaat etmiştir. J<'akat nahiy 

bu iş ile vazifedar ohın memur (Solc 

isminin kaydedilmesinde tercddUt r.o 
termistir. Cünkü (Soley) kelimesi rr 
sızca (güne~) t:Jcmek olan (So 

§eklinde kullanıldı~ından soyadın 

türkçe olacağına dair olan kanun h.ı 

mü ile telif edilemiyeceğini dü~ünmu 
tür; "bu ismi knydedcmiyeceğiz,. Ç 

kü frons·zcadır.,, diye cevap vt'rmi ti 

Bunun üzerine müracaat sahibi taleb 
de rnrar ederek: "Solcy kelimesi .. , 

da tlirkçedir,. dediği için tetkikat ı• 

pılmasına lüzum hissedilmiş, nihn.., 

(cep kılavuzuna) bakıl:ırak orada 

kelimenin türkçe olduğu tasrih edi' 
ği görülmüştür. Bundan sonra (Solc 
ismi soyadı olarat: kaydolunmu,tur 

Hakikat halde (Soley) kelimes 
esası dilimizde bugün bile kullanıld:ğ 
mesela (Süleyman) isminin (Soley) iJ 

(man) dan mürekkep bir mürckfcp le 

lime olduğu, manasının da ( güncı 
dam) demek bulunduğu anla,·hyor. 

* lnaanları kıaırla•ltrmamalı I 
-- 2-1 ~- ~-=---Ercüment Ekrem, dün bizim &az 

tede ortaya atılan b:Z. meseleyi mül 
lea ediyor: 

Kmrlqtırma, belki bir takım fa 
dalar verebilir, lakin ben, doktor ol 
mama raimen, buna muanznn! -
yor ve ili ve ediyor: 

Bence neslin, ırkın ıslahı için ha 
ka manevi yollar aramak, mektep' 

arttırmak, halkm seviyesini yükseltm 
sosyal yaraları tedavi etmek varken, 

bilmem nerede, bilmem kim tatbik 
''>rmuı diye, insanlığın vahıet ve bcd 

viyet devirlerini hatırlatan bir u" 
baıvurmak bugünün çerçevesine sı • 
yan bir hareket olur. 

Bu mevzua dair, (Va - Nü) nun 
nüıbamazdalri yazıımı okuyunuz. 

.(Hat - SUr). 
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~talyanlar cenup cephesinde t aı 
ruza geçmeye hazırlanıyorlar 

r ltalyan tayyaresi ateş alarak düştü 

ltal,ıanlar Mısır kızllayını da 
Amerika Cumhur reisi Ruzvelt diyor ki: 
---~------------------~-------------------------------------~-------------------------------------------·sulhu tehdit oombardıman ettiler 

<afaları kesilen ıt~ıvan tayy- reelleri 
hakkında Ha e ;ler diyor a .. ki: eden istibdattır Kefalarını kesmi~t, .-k bu başka cUrlft ba

e~;et edemiyeceğimlzdendlr. ÇUnkU onla· 
10 modern siiahlarına ve boğucu gazla- Dahilde esaret hariçte de tecavüz demek olan 

istibdat müesseselerinin 'ilerlemesine engel olmll rına karşı elimizde ancak kama ve 
mızrak larımız var ,, 

Eğer sulh devrilecekse bizim için Dün gelen harp haberleri Ha- 1 

1eılerin Makalleyi üç koldan çe-1 
'İrmeie çalıı tıklarım ve ltalyan
~ın mütemadiyen geriledikleri
u bildiriyordu. Bugün gelen ye
ô haberler bu çevirme hareketin-

'D hiç bahsetmemektedir. 
Bu vaziyet cephelerden gelen 

taberlere pek de çabuk inanma -
uk lazım geldiğini bir kere daha 
ıbat ediyor. 

Cenup cephesinden gelen ha • 
>erlere nazaran orada yakında, 

talyanların taarruza giriıecekle -
ine dair mühim faaliyetlerin 
•evcut olduğunu gösteriyor. 

Cenup cephesi kumandam Ge-
eral Granziani kuvvetlerini 45 
~inden 75 bine çıkarmaktadır. Bu
:-ada bulunan Röyter ajansı mu
ıabiri Lugferrandi mevkiinde pek 
.. ok yiyecek ve mühimmat bulun-
3uğunu söylemektedir. 

J.ugferrandi, Dolonun cenubu 
arkisinde olup müstahkem bir 
nevkidir. İtalyanlar burada gü
ıel tayyare meydanları ve birçok 

eaisat yapmıılardır. ltalyanlar 
burada dört köşeli bir mevzi al -
'11tlardır, etrafları mitralyözlü 
zırhlı otomobiller tarafından mu -
hafaza edilmektedir. 

Büyük İtalyan taarruzunun bu 
cepheden ve pek yakında batlıya -
cağı zannı kuvvetlidir· 

Söylendiğine göre General Gra
ziani Raı Deıtaya kartı sol cena
hını kuvvetlendirerek müdafaada 
bırakacak ve asıl taarruza mer
kezden baılıyacaktır. 

ltalyan reaml teblljl 
88 numaralı İtalyan resmi teb-

liii ıöyledir: 
Mareıal Badoglio, T embiyen 

bölgesinde keşif yapmakta olan İ
talyan karakollarının Habq müf
rezelerini püskürtmış olduklarını 
bildirmektedir. 

Bu esnada altı İtalyan ile iki 
rerli aakeri telef olmuştur. Uçak
lar, İtalyan hatlarına doğru ilerle
mekte olan Habet müfrezelerini 
bombardıman etmiılerdir. Bu müf
rezeler Socota ile Selada arasın
daki kervan yohr boyunca ilerli
yorlardı. 

ltalyan uçakları Kafta bölge -
sindeki bir Habeş kampını bom -
hardıman etmi§lerdir. Bir uçak 
alet alarak Kafta bölgesine dü! -
müttür. Pilotla rasıt ölmütler -
dir. 

Tayyareler hiç durmıyorlar 
Tigredeki Habet cephesinden 

gelen haberlerde altı İtalyan uça
iının, Nelkait mıntakaıında Ha
'bet kuvvetlerini bombardıman et
tiklerini bildirmektedir. Zayiata 
ait haber ahnamamııtır. 

ltalyaa keşif uçakları, yeni -
den Aıianghi gölü yakınındaki 
Ouram bölgesi üzerinde uçmuılar
dır. 

ltaıyanlar bojucu gaz 
bombaları atıyorıarmıf 

Habeı hükfuneti neırettiği bir 
tebliğde İtalyan uçaklarının ge -
çen bir hafta içinde Makalle bö( -
geıine 10.000 bomba atmıt ol -
duklarını ve bunların bir çoğu -
nun boğucu gazları ihtiva etmek -
te bulunduğunu bildirmektedir. 

Bombaların tesiriyle on kiti 
ölmüf ve on beş kiti yaralanmıt· 
tır. 

ıtalyanlar asker gönderiyor 
İtalyanların T evere tömenin -

den iki bin asker dün aktam Ko -
lombo vapuruyla Doğu Afrikaıı -
na gönderilmittir, bu ıuretle Ha -
beıiatana bir hafta içinde gönde -
rilen asker miktarı beş bini bul -
muştur. 

Habe,ıer lnglllz tayyarelerine 
a tef ettiler 

Londradan bildirildiğine göre, 
25 ve 26 kanunuevvel günleri ln
giliz - Habet hududunda Daua ne?h 
ri üzerinde İngiliz ketif tayyarele
ri Habet kuvvetlerinin ateıine ma
ruz kalmıttır. İngiliz ~andan
lığı Habet müfrezesinin Yunanlı 
olduğu sanılan kumandanına mü
racaat ederek İngiliz ve ltalyan 
tayyarelerinin arasındaki farkın 

askerlere öğretilmesini talep et -
mittir. 
ltalyanlar Mısır Kunlayını da 

bombaladılar 

Adisababadan gelen haberle -
re göre, İtalyanlar Dagabur mm -
takasında, Mısırdan Habetistana 
gönderilen Kızılay hastahanesini 
bombardıman etmiılerdir. 

Bu bombardımana beı İtalyan 
tayyaresi ittirak etmiı ve 1 numa
ralr Mısır 11hhiye heyetinin çadı
rını tahrip etmit tir. Haıtahane
dekilerin çoğu yaralanmıtbr. 

Yaralılar arasında iki de İn
giliz doktoru bulunduğu' söylen
mektedir. 

leveç Kızllhac;ı nasıl 
bombardıman edlld ı 

İsveçli doktor Hylander Adiıa
babaya tayyare ile gelmittir· Dok
tor Hylander lıveç Kızılhaçı bom
bardımanı hakkında verdiği beya
natta: Bombardımandan evvel 

günlerce balyan tayyareleri sıhhi-

güdülecek tek yol 
Bitaraflık, tecavüzden müdafaa 

ile kendimizi korumamızdır 
LBval yeni bir sulh 

teşebbüsüne hazırlanıyor 
Amerika Cumur Başkanı Ruz

velt beklenen söylevini dün Ame
rikan kongresinde vermiştir. Dün 
gazetemiz basılacağı sırada elimi
ze geçen bu söylevin ufak bir kıs
mım okuyucularımıza verebilmit· 
tik. Ruzvelt diyor ki: 

"Silahların azaltılmasını ister:z. 
Sulh iıteriz. Şimdi sulhu tehdit e· 
den birçok milletler değil, birkaç 
millettir. 

Eğer sulh devrilecekse, bizim 
için güdülecek tek yol, iyi tanzim 
edilmit bir bitaraflıktır. Uygun 
bir müdafaa ıistemiyle her türlü 
taarruza karşı kendimi:ıi koru
yacağız ve diğer milletleri de ay· 
ni yolu takibin iyi olduğuna inan· 
dırmağa çalışacağız· Dünyayı 

tehlikeye koyan istibdattır. 
Dahilde esaret, hariçte de !e· 

cavüz demek olan istibdat mües· 
seıelerinin ilerlemesine eng~ ol· 
malıdır.,, 

Yeni blfaralllk kanunu 
Ruzvelt söylevini bitirirken, ni-

zam ve itimadı yeniden tesise 
matuf kanunları himaye etmesini 
kongrede tavsiye etmit ve kong
renin sadakatine olan itimadını 
söyleyip kürsüden inmiştir. 

Hükumet kongreye bir bitaraf
lık kanun layihası sunmak üzere· 
dir. 
Almanya ne tavır takınacak ? 

Ruzveltin söylevinden anlaşıl· 
dığına göre, Amerika bitaraf ka· 
lacak, yani her iki muharip tara 
fa da husuıi surette yardım etmi
yecektir. 

Bu yeni vaziyet üzerine, Al · 
manyanın zecri tedbirleri tatbik 
eden devletler tarafına geçmeğe 
ve lta~vava karçı istemedi~i halde 

ıiddetli bir faaliyete geçmeğe mec sileıiyle düşürmek imkanlarını ber 
bur olmaıından korkulmaktadır taraf etmek istiyen ihtiyat duygu-

Ruzveltln aöylevlnln lnglllz su ve bir de "kan pahası,, kaza-
matbuatmda akisleri 

Ruzveltin söylevi bütün dünya nılacak bir pa!a ile zengin olma-
matbuatında tefıirlere yol açmıt· ~ak endişesinden ibaret ahlaki 

t hır duygu.,. 
ır. 

N" K "ki · · 1. 1 .1. Llval yeni bir sulh te,ebbUsUne 
ı:U~ ron~ ısım ı ngı ız ga- hazırlanıyor 

zetesı dıyor kı: Gelen haberlere göre Franıa 
"Cumur Reisinin teıebbüsü, ıa· Bat ve Dı-;bakanı Lava) ;eni bir 

yet konırenin müzalıeretine maz- sulh teşebbüsünde bulunmak ni
har ol~ak olursa, milletler cemi- yetindedir. Milletler cemiyetine 
yetinin, mütearrız ltalyaya kartı yeni bir sulh teklifi yapacak, f .ı • 

petrola ambargo konulmasını ıı- kat bu sefer, İngiltere ve ltalya i • 
rarla istemekten ibaret olan haya- le daha önceden anlatacakbr. S. 
ti ödevini kolaylaıtıracaktır.,, sebepten, yakında Roma, Paris 

:t- :t-
44 

ve Londra arasında diplomatik bir 
Dedli Herald da ayni mealde faaliyetin batlaması beklenmek -

bir yazı yazmııbr· Şunu diyor: tedir· 
"Eğer, Amerika petrola am • 

bargo konmasına karar vereck 
oluraa, milletler cemiyeti üyeleri 
kendisini bu yolda tak;p etmekle 
tereddüt edemiyeceklerdir. Lakin 
Amerika böyle bir ambargoya ta
raftar olmadı mıydı, harbin deva
mına açıktan açığa müsaade et
mit olacaktır.,, 

• 
Deyli Meyi, söylevin en mana

lı taraf mı alarak töyle yazmııtır: 
"Ruzveltin, A vrupada dünyayı 

umumi bir harbe sürüklemek isti· 
dadını haiz birçok unsurların mev 
cudiyetine dair olan imaya büyük 
bir ehemmiyet verilmelidir.,, 
Fransız matbuatmdakl tesırıerl 

Nutkun Paristeki tesirlerinden 
biri tu yazıdan anlatılır. (figaro) 
diyor ki: 

"Bitaraflığın yeni telakki tar
zında Llci duygu hakimdir. Bir 4-
merikayı, eninde sonunda harbe 
sürükliveb1lecek bir mi'Akiil~t sil-

lnglltere ve Fransa ara•ında 
tam anlaşma 

Müzakerede bulunan Fransız 

ve lngiliz erkamharbiyeleri ara • 
sında tam bir anla,ma husule gel -
diği yazılıyor. Bu müzakereleT 
Akdenizde teşriki mesaiye aitti. 
Erkanıharbiye timdi de kara ve 
hava kuvetleri tefriki mesaisi üze
rine konuşacaktır 

Ecnebi parasını 
kontrol dairesi 
müsteşarlık oldu 

balyadaki ecnebi parasını kon-
trol dairesi, kral tarafından çıka· 
rılmış bir emirname ile müıteıar
lığa yükseltilmittir. 

Bu suretle diğer müsteıarlıklar 
gibi buna da bir müstetar tayini 
lazımken Musolini vazifeyi doğ • 
rudan doğruya kendi üzerine al • 
mııtır. 

Bu yeni müste,arlığın vazife
si, yabancı devletler ekonomik 
münase'-0t~ni teftis olacaktır. 

ye heyetinin bulunduğu civarı mit- ---------------------------------------------• veç aoktorlarmdan ~undstrom öl- ıl"ılaDeşlerm e11er.nde nooucu inen, gerek ıncrı<en ve gerek İn -
ralyöz ateıine almıılardı. Bom · H l gazlara mukabll ancak kama 

l müı, heyet şefi doktor Y ander, dikten sonra Habetleri öldürmek bardıman sabahı ben ame iyat sa- ve mızrak var 
b b heyetten Lundgren ve doktor · · "t ·· 1 · · kull t tonunda iken birdenbire ir om- Adiıababa, 4 (A.A.) - ltalyan ıçın mı rayoz erını anan ay • 

1 Smith Eric yaralanmıştır. l k H b ı k ba yağmuru batladı, yara anma- tayyareci mülazim Titönün kafa- yare ere artı a et er mızra ve 
Mesele halledılmemlfllr 

dan evvel çadırlarımız üzerinde Stokholmdeki salahiyettar ma- sının kesilmesi üzerine mukabelei kama gibi iptidai harp vasıtaları· 
üç İtalyan tayyare filosunu göre- hafil, İtalyanlar tarafından vaki bilmiıil olarak yapılan bombardı- nı kullanarak bunlara hücum et· 
bildim. Bombardıman esnasın- h manlar hakkındakı· İtalyan beya-olan tecavüz meseleainin enüz as- mek ve öldürmek haklarına maJ;k 
da bütün malzememiz harap oldu. nalına cevaben burada deniliyor 
Bu bombardımanın yapılması h:.ı- la halledilmediğini söylemekte- ki: bulunmaktadırlar. Habeıler sey-

~uıunda ltalyanların gösterdik- dir. yar hastahanelere, boğucu gas 

l l l Bu L--sustakı' reım~ı raporlar a- Hab-.ler, kendi müdafaa tecl- bambaları "ıle ve bı"rçok defa bat-eri mazeret er tamamen ası sız- nu -T 

1 d h. b" d" l t"k t b birlerinin beynelmilel hukuk ka dır. halyan tayyareleri bombar- ınma an ıç ır ıp oma ı cıe -
b .. · · ·ı · kt" St kh 1 vaidini çig~ nemekten bir dakika dıman esnasında kendilerine hiç uıe gırı§ı mıyece ır. o · a m 

ta mitralyözlerle hücum etmekten 

çekinmiyen bir düımana kartı her 

türlü müdafaa vasıtalarına müra

caatta h.ıklı oldukları .Kanaatinde-

bir alet açılmıyacağından emin ga .. ~eleri Roma nezdinde şiddet- hali kalmıyan bir mütecaviz tara· 
oldukları için gayet alçaktan uç- li bir protesto yapılmasını ve suç- fından tenkit edilmesini pek yer
mutlardır. lu pilotlann cezalandmlmasınr \1- siz görmektedirler. Habetler şu 

BombaTdnnan esna91nda la - temekteı'irleT. fikh·dedirler ki. hatları arJ..-as,"a diTler. 



Fı n • • • 
Çakır Osmanm çiftliği, Edirne 1 

taraflarındadır ve her kasabadan 
her köyden hayli uzaktır. Bir or 
manın kuytulukları içinde kaybol
muş gibidir. 

Karısı Fındık Meliha, bu hayat 
içine yakışmıyacak derecede gü • 
zel bir kadındı: Öyle kırmızı 'e 
iştaha uyandırıcı dudakları, öyle 
kömür gibi siyah ve derin gözleri 
vardı ki ... 

Çiftlik evinin bir tarafında bir 
fırın lfolunuyordu. Burası, hafta · 1 

da bir defa yanardı. Civardaki 
bütün tek tüle evlerin e~-ı:meği de 

onu, fırından içeri sürdü. Kapağı 
da, üzerine kap<ldı· 

Duman ve sıcak zavallı adamı, 
bir dakika içinde, boğdu, kavurdu. 

Ne bağırmak, ne çcıt"tırmak du. 
yuldu ... 

Bu sessiz faciadıın bir saat son 
ra, Meliha, ormanın k.yısına gitti. 
Evelce sözleşmiş oldukları §ekilde 

hazırlanmıttı. 
Fakat, hayret ... Kocasını orada 

buldu.· Bir ağacın altına uzanmış 
uyuklama taklidi yapıyor .. 

Meliha: 
- Osman... Osm,:n !... - di"e 

5 

ll®'lfırDka !nlYIMaıral$D: 112 V'a1~©:Hfil: « ~~arNIOI) 
------~-----~~-----------------------=----------$mu es 

avığ 
Geçen kısımlarıu hUUluası 

H ayırsızada ciı·arında 11wharebc 
başlamazdan en•cl, biitürı eski 
düşmanlar birleşiyor. Meğer 
bu11ların dost olması lazınmuş .. 
Uakikatlcr anlaşılıyor-

1 
miyeceğiz. Recebin gözleri açıl 
mıyacak ... 

Tatlı netice 
Nilüfer (Anita) bovnundaki 

gerdanlığı açtı: 

- Hızır benim cntrikal~u-ım 

Üç kişilik aile, böylece, saadet yüzünden ölünce bunu içip inti · 
içinde birleşmişti. har edecektim ... Alın ... İşte pan -

Anita birdenbire: zehir bende var ... 

• • 
Bu sözleri söyliyen adam, di • 

şinden tırnağına kadar silahları • 
nı kuşanmış orta yaşlı biriydi: 

Recep •.. 
Körlükten kurtulmuştu ... Göz

leri övlc canlı canlı ışıldayordu. 
Hcı kese ayrı ayrı bakarak: 

hur:\da pişerdi. 
Ç"1kır, bu işe · ·· · l d. Burada ne arıyorsun? .. cumartesı gunü- 1 t.es e ı ... 

- Saadetimizin tamam olma· Zübeyde, Anitanın aynldarına 
sı için yapılacak başka bir işi.miz kapandı: 

- Ammada değişmişsiniz, ih • 
tiynrlamışsın z ha ... - eledi. - gene 
en fazla tara\•etini muhafaza eden 
knrım Zübeyde ... 

- Senin gözüne hoş görünüyor 
herhalde .. Haydi, güzel güzel g~ 
çinin! ... 

nün bü~ün alqamını ve gecesini( 
hasrederdi. Gayet iri yarı, kuvvet
li, dayanıklı bir adam olduğu için 
böyle durmalcsızm didinmelerden 
yorulmazdı. Komşular içinde kı · 
vırcı1t Emin isminde bir genç ona 
yardıma gelirai. Çalı~tığı için pay 
alır, giderdi. 

var! _ dedi. - Ah hanımcığım .... Ah veli -

Orada gördüğü kendi yüzüğü- nimetim... Sana nasıl teşekkür e-
1 nü Hasnnın parmağına taktı: deyim ... Ver .. ver ... Bana dünya-

ları bağışladın ... Ben şimdiye ka
- Ru tarihi yüzüğü, sana veri-

Ekmeklen fırında um•ltun galiba 
Yanacakl ... r .•• 

Çakır, homurdandı: 

- Meraklanma... Mükemmel 

pişecektir! 

dar sana nasıl düşmanlık ettim? .. 
yorum, oğlum ... Kızımla seni ni • 

Sana nasıl kıyacaktım? ... 
şanladım ... 

Ayni cümleleri, Lidya ve Anita 
Hızır da kendi parmağındaki da Hızıra bakarak tekrarladılar: 

yüzüğü Lidyaya uzattı: - Ben şimdiye kadar sana na· 
- Al, Türkan!... Annen Nilü- sıl düşmanlık ettim? ... Sana nasıl 

ferin söylediklerini işittin ya ... kıyacaktım? ... 
- Nasıl Türkan? .. Nasıl Nilü· Hasan: 

fer? ... Bunlar da kim? - Artık yılanlı manastırda taş 
- Öyle ya .. lkinizin de Türk taş ii&tünde bırakmamalı ...• dedi. 

olduğunuz anlaşıldı ... Artık Ani • Hızır: 
talığın, Lidyahğm manası nedir?.. _ Bili'.kis .•. Zira, artık oradan 
Yeni isminizi öğrenin. Türkan ve adamakıllı istifade edeceğiz ... Ta. 
Nilüfer... tarsurat gizli yolların da bütün 

Sabık Lidya, saadet içinde Ha- planını elde etmiş ... Ali amcanın 
sana yaklaştı. Fakat zihni pek meş kurduğu casus teşkilatımız saye -
guldü, belli ..• Yüzüğünü muayene sinde tekmil manastırların esra -
ediyordu: Taıını açıyor, kapıyor, rına artık vakıfız!. .. Onlar varsın· 

Meliha, bir cesarettir gösterdi. içine bakıyordu. lar f esatlarında devam etsinler ... 
-Emini ortada göremiyorum. - Nedir o, kızım? .. Ne yapı· Biz, hepsini parmağımızda dön -

İş bittiği için savdın mı yoksa? yorsun? düreceğiz ... Kendilerinden istifa • 

• • • 
D:.;.şman hala adanın öte tara

fındaydı ... Hazinenin yerini ke~ • 
fetmek ve ortadan kaybolan Ani• 
ta - Hazan mlfrczc""ni aratmak 
için karaya a"'rer cıkarmışlardı. 
Bunb.ra }.: rşılık ela Türkler hare
kele geçflcr ... H l toprak üze• 
rinde hem denizde epeyce bir mu· 
harebe oldu ..• 

Neticede ... 0 ••• 

Neticeyi sö lem"ğe hacet var 
mı? .. 11. rbarosun mağlub olduğu· 
nu, ondan inlik 1 alınabildiğini 
tarih kaydetti mi?... Znfer, gene 
Türkler tarafında kaldı ... Hasan, 
hazinenin arka kapısından iç ri 
girerek herşeyi, elife koymuş gibi 
yerli yerinde buldu VP. bu servet, 
Türklerin Şimali Afrikayı zaptet
meleri ve orada asırlarca hakim 
olmalarına yaradı ... 

Perişan olan ve kurtulmak yo· 
ra 

1şte bu çocuk, Fındık Meliha 
ile sevişiyordu. Kwırcığm aşkı, 
Melihanın bu tenhalık içinde ye · 
gane tesellisini teşkil ediyordu. 

- Onu düşünme.. Vaziyetin· - Ah, zehirin hepsini dökmü- de bile edeceğiz .. 
den memnundur .. Artık kendisine şüm ... Bir zerresi bile kalımamış.. Hasan: 
"ht" k J d Yoksa yeniden bir şerbet yapa • 5 h" Al. ı N d 

lunu ancak kaçmakta bulan Hı • le 
ristiynn gemileri arasında Düşeı 

ne 
di Piti ile Yaninin bindiği de v r 

Vahşi ve korkak bir sevişme ... 
Orman kıyılarında, çalılık diple· 
rinde, kapı aralarında ... Öpüşme· 
ler, titreşmeler, bakışmalar... Ne 
tatlı şeydi bu, Yarabbi! 

Fakat artık Meliha, bu gizli 
ve yarım yamalak sevişnıeden u -
sandı. Bütün mevcudiyetile deli -
kanlım olmak istiyordu. 

Kaçmak, gitmek, bu muhitten 
uzaklaşmak istiyordu. Kıvırcık 

min, şehirde de çnhşnbilirdi. o? 
parmağında on marifet vardı. lkr 
si birlikte Edirneye yahut daha 
iyisi f stanbula giderlerdi. Ah işte 
0 znmaıı fındık Meliha bu can sı
kıcı muhitten kurtular.ak, öyle bü
yük bir saadete kavuşacaktı ki.. 

Hamur yuğurulan odada ya
vaş sesle bu projelerini karalaş • 
tmyorlardı. Çakır Osmanı şeytan 
mı oraya sürükledi· Kulağına bu 

fısı1t1 çalındı. Durdu. Dört kulak 
kesildi ve di.ıledi. Fakat öğrendik. 
!erini belli etmeden fırsat bekledi. 

:(. :(. :[. 

Ertesi cumartesi, Çakır, f elake. 
tine artık emin bulunuyordu. Hid 
detini gizledi. Fırsat cekledi. 

O gün, iki erkek çahşırken, Me. 
Jiha, yukarıki odada yatıyordu. 

Çok geçmeden, h:Amurlar, tar. 
tılıp somun haline getiı ildi ve bun. 
t.an kıvırcık Emin küreklerle fırı

ı: !çine rıü?'tneğe bashuı. 
Bir aralık, kapağa doğru eğil. 

miş vaziyetteyken, Çakır Osman, 
kükremi§ gibi üzerine ntıldı. Emi
nin af:mı bir hamlede txkayarak, 

ı ıyacım ama ı. - a 1, ı amca.... ere e 
Eve doğru yürüdüler. caktım... o? ... - diye heyecanla sordu. 

Gazanf erin kızı: d Fındık Emine, heyecanlıydı . Merdiven başın a bir ses: 
- Deli misin sen? .. Hani Türk d İçinde fena bir his van-h. Evin her - Buradayım oğlum, bura a· 

k oldugvundan memnundun ... O meıı B l k ·ı b b ..ı yanını dola§ıyor, knpıları açıp a- ;ı- yım... at, va tı e ana unaC!ı • 
pıyor. Aşığının ortadan böyle bir um yılanlı manastırın yere batası ğımı söylüyorlardı.. Yirmi sene 
den bire sır oluşunu bir türlü ken-:li zehirini ne yapacaksın artık?·· sonra, casus teşikl5.tı reisi olduğu
kend ine izah edemiyordu. Çak" Türkan (Lidya) ' Zübeydeyi mu kabul ediyorlar ... lşe yarıya • 

k k gösterdi: "' ı · · d b"l Osman, karısının böyle kor ara cagıma ya nız scnı man ıra ı -
d 

- Kocasının gözleri açılsın · · G ı · .. · gezişini istihza ile süzüyor u. mıştım... e senı opeyım ... 
diye panzehir olarak kullanması lk" k" d k l 1 } Böyle gezinip dururken fırın- ·ı es ı ost uca t aştı ar ... 
için verecektim .. Fakat, ah, ne ya· th · k ..ı " ı d. 

da karııılaştılar. lıyar, yu an cognı ses en ı: 
,.. zık ki kalmamış ... Bu zehir teda- N d · ç } b.? 

Kadı:ı. birdenbire: - e ersın, e e 
1 

• ••• rik edi'.medcn katiycn içim rahat· p 
- Emı"nı"n buralarını böyle hı· - ' es ... 

laır· - ..... ;... H · d l k 1 · d 
rakıp gitnıesine bir türlü aklım 'i Hasa,: epsı e, ayrı ı sene erın e 
ermedı' . dedi. Her sefer, ortalığı başlarından geçen rr.acern1nrı bir-

- Mauemki Yılanlı manastırm b. l · ' v b 1 d 
tertemiz yapar, öyle giderdi. ır erme an.a•.maga aş a ı. 

. O h zehiridir, oradan tekrar bulmanın Biraz sonra, kapı, arkaya ka · 
Bu sözler üzerme, amanın a yoluna bakarız.. Bu yılan yuva • dar açıldı: 

li değişti. sında taş ta§ üstünde bırakmayız H d. 11 L k d 
_ Hmm !... Söyle bakayım .. tJ - ny ı çocu tar... a ır ıya 

d 
d v•ı . 

1 
vermezlerse ... • dedi. fazla daldınrz ... Gazaya geç kal-

yumamı bekliyor un egı mı·... ZübeyC:e: k · · 1 h D 
k d 

... ·ı ·? ma ışıme gc mez a... .. ~r..anı 
Eminle ke.çaca tınız, egı mı ... - Onlar ser verir sır vermez • oözlerı"mle yı"yecegv ı"m 

- Neler söylüyorsun. kuzum? 
0 

••• 

dı. 

Bu gemi, yelyeperek yelken kü
rek uzaklaşırken, Yani: 

- Yaşasın Gazanfer reisin ha
zinesi, değil mi Cülyeto? • diye 
kasaraya eslendi. 

Kamaradan Düşes cevap ver • 
di : 

- Niçin? ... Onu biz elde ede
medik lti ... 

-Fakat onun sayesinde kur· 
tuluyoruz. Zira, Türkler şu daki
kada bu hazine ile uğraşmasalardı 
peşimize düşerlerdi... Haz;nenin 
ikinci bir faydası da seni bana l<a
zandırdı, sevgilim ... 

Kapıyı açıp Cülyetoyu öpmek 
için içeri girdi. f nkat, bu fettan 
kadını bir zenci bahriyelinin kn· 1 

cağında buldu ... 
- Gene mi aldatıldım? ... Ge

ne mi? ...• diye inledi. 
ler .. - diye inledi. - Ah, Eminim Hepsi sesin geldiği tarafa dön-

- Ne söylediğimi biliyorum... bu panzehiri bir daha ele geçire • dü: - S O N -
Geçen akşam konuştuklarınızı din ---------------.:.---------------~--------------
ledim. Uzun zamandır bana boy
nuz taktırıyordunuz. Artık bıçak 
kemiğe dayandı.. Bekle bakalım 
aşığım, gelecek mi, görelim ... 

.Zavalh kadının vücudunu bir 

isyan raşesi sarstı· 
-Gelecek. .. Gelecek işte. Ben Çıl•tı~ı ı;Undcnbtri, en bUJUk gayctıl. o. 

·onu seviyorum... O, beni senden lrnyuculnrına elinden ı;<'ll'n hizmeti yapabil. 
kurtaracak, zalim herif! Onunla mck olan (HAilli:P.) (Rlır.r "orııııu1, •lw er. 

başka bir yere giderek yaşıyacıı- ''"il Hrrllm) ha.şlı 1 altında yeni bir st'tıın 
B!; ı•.ıl•, muhtrrcm o':uyucularına yeni \C 

ğım .... Y aşıyacağım !... tny<l!\lı bir hizmet ôaha ı;örmt'gt du5undU. 
Çakır Osman güid ü .. Ne acı, ıı e I '!!.!'!!!~~!!!!!~~~~~~~:!!!!!~!!!. 

kötü bir gülüştü bu... kavrulmuş kuru kafa çıkardı· 
Uzun saplı bir kürek ynkaJ~. - işte, zamparan burada .. 

dı. Fırının kapağını açtı. Küllni Kurtarsın görelim seni benden!... 
araştırdı. Ekmek çıkarır gibi bir Nakleden : Hatice Si.?reyya 

( lllw orunuz, MU! \'tı\'llP \'Crellnı) sütu -
nu, t..ıun mnııru;lle okuyucuınnmızın blr dert 
orlllıtı, blı· akıl hocası o acnkltr, 

Doktom &itmctc lUzum kaim d!ın akıl 

danışmak lst~ığinlz baetalıklarınızdtı, sılan. 

tı~'tl dU;,tilğUnUz fakat b:r mU§averc için a. 
vuhatıara 3\'UÇ dolusu para vermek isteme. 
dlğlnlz bukuld işlerinizde. merak ettiğiniz 

M.dlscl~rde, akıl er llremcdlğtnlz spor mP e. 
lclrrlnde, 'erS'll<'r, kanunlar, nlznınnamclcr, 

\C:Jtıırc haltlmıd:ı tir derdiniz, bir sorS'unuz 

mu var?! .. 

Hrmcn bize yazınız, ve --orunuz. 
Sunllcrlnlzc, her sahanın en sahibi snlAhL 

yet ylllIBC'k bilgili şc.hslyeUcrlne dl\uışarak 

llu sütunlarda derhal c \'np verce ğtz ve 
mUşkUllcrlntzl hall~tmcye çnlı acnf:z .. 
ONUN tÇ'I!" IltÇ GEQ KAl.,MAYINIZ. 

BlllUn ınUşlcUllcrlnlzi, 15.20 saltrlık kı 

\'C dUzı;tln tılr yazı l'c yazarak: 
lBİl..E Oıt'UNUZ lZE cm Al' \cm·. 

Lli'll.) 

n 
d 
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Makarna nasıl 
plşlrlllr 

Makarnanın ıuyu iyice kayna
tıldıktan ıonra, uf ak, ufak parça
lanan makarnalar bu suya bırakı
lır. Suya biraz domateı sa1ça11 i· 
ti.ve edilmelidir. Makarnalar ,pi
terken ıık, ıık karışbrmalı, iyice 
pittikten ıonra üzerine tavada 
hatlanan yağı gezdirmeli,lir. 

Makarnanın üzerine beyaz ka
tar peyniri dökülerek yendiği gi
bi kıymtllı da yenir. Atet pek har
lı olmamalıdır. 

1 

a .:. Perakende 
\1ADDl':LE1t ~~ Enu 1 Eaçok 

E- ::... Krş. Kr~ 

BAKKALiYE 
Balpr 12 17,5 2'l 
Fuulya ça1I 22-12.35 15 2.1 
Fuulya horoz 15 18 20 
Fuulya afak 10,5 14 15 
Mercimek 20 2'l 25 
Nobat 9 12,5 17,5 
Nollut natürel 12 15 2'l 
Pe)'lllr B. yatlı 26 35 40 
Katar yallı 50 60 80 
Kap.r Odacl 40 50 70 

47. 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 

Yat Tnlıun 70. 80 75 90 
Tereyat 120·200 140 ~ 
Yat yeırnekHk 50. 60 75 90 
Yat birinci 'Urfa 70 85 100 
~ 8 • 3.5 15 48 
lllıkarna 15 • 18 2'l 26 
7.eytln 15. 29 il . 45 ..... 24,5 25,5 . ao- 50 

SEBZELER 
ı.ce lılber 

Bawo ...... 
Ullua 
Yaprak 

Patatee 

~ 
Kerevla 
YetU domaa. 

AJ'ft~---

J'ft 1ıılrlacl 
~lldacl 
XarebLeket. 

Xarddllcl 

l:lmaKandealz 

6·8 
5·8 
3. 3,5 
6 
4 
4. 5-6 
5 
4 - 5-9 

10 

3 
5 

15 
7,/J 
6 
7/J 

10 
6 
5 
7,5 
5 
5 
7,5 
5 

12,5 
5 
5 
1 

20 
15 
9 
12,5 
7,5 

15 
10 
1 
10 
7,5 

12,5 
10 
15 

0,5. 3 1 - 5 
0,5 - 5 1 - 1 
11 - 18 12,5 20 
&8-10 10 15 
4-6 7,5 15 

.tlAHRUKAT 

350-425 2 5 
3,4.5 5-6 

8lml kok 21 

Varlık 
Edebiyat ve Fikir mecmuası 

Varlık'ın 1 aonkinun tarihli 60 ın
CI aayııı Nahid Sırrı, Ahmet Kutai, 
Y qar Nabi, Abdülhak Şinasi, Ne-
cip Fazıl, Vasfi Mahir, Sait Faik, 
Cevdet Kudret, Mekki Sait, Hilmi 
Ziya, F. Celilettin, Andre Mail
roiı, Retat Cemal, Vedat Nedimin 
yazılariyle çıkmqtır. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta katma ı lataabul 214 
Telgraf adresı : ıstant>ul HABER 

Vazı ısıerı teıoronu : Z187Z 
idare ve ııan .. : %4370 

ABONE ŞARTLARI 
Tirlıı•e Eette6r 

.. nelik t~ Kr. 2700 Kr. 
• avtık 730 .. t•llO •• 
3 aylık 400 •• 800 .. 
, •vt•k 150 .. ~ •• 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret 11anıarının eetırı ta.eo 

' Reamf nanterın tO kuruetur. 

Sahihi ve Neşrı9ol Mitlüri: 

Hasan Rasim Us 

UN-i936 

1Eski nişan 
IVevqorkta engınara Sat 1 Ş 1 a r 1 
karşı boykot var! Nişanlar şimdi kaç para 

eteklik- ediyor, müşterileri k;mıerdir? N evyork şehri belediye reiıi ı 
Bay Fiorello La Guardia, . 

bir emirname çıkararak halkın en
ginar ıatmasını, sabn almasını ve 
hatta yemesini yaıak etmiıtir ! 

mak afa.ğısını örtmeyen 
ler .. 

lrlandada: 
1 - Pazar günü gazete çıkar-

mak. 
ispanyada: 
1 -Papaılar 

dan tedriıat. 
ve sörler tarafın-

"Y etli Gün,, den 

Belediye reisinin bu düşmanlı
ğı enginarlara kartı değil, fak at 
Amerikanın en büyük enginar it
halatçısı o!an Ciro Terranova'ya 
karııdır. 

B d 
. 'th 1A 1 ... ispanyada ,evıen-

u ... . a a~ engınar ı a atçı ıgt dirme aahtekArllAı 
meılegıne bır de kaçakçılık sana- B ka ~ 

·ıA · ld ... d A ı •panyanın ouzaı zasın-
tını ı ave etmıt o ugun an me- d bel d' 1 d' 
'k d k d' · "2 l h lk a. e ıye ev en ırme 

rı a a en ısıne numara ı a ' 'kA h .. l . . k d' memuru nı a ucret erını en ı 
dütmanı,, damgası baıılmıttır. 

Kanun kaçakçılara kartı teıir- cebine indirmek için kıydığı ni • 
K • . 4rUryan kahları deftere ve nüfus kütükle -1i bir ıurette mücadele etmesi için 

belediye reiıine kafi salahiyet ver. rine kaydetmediiinden dolayı ken 25-30 sene evvelki eski ıaze-
mediği için o da ancak böyle bir dilerini evli sanan dört yüz kiti teleri kan ... •nyordum. Birinci aay 

günün birinde evli değil, kanun T"--
tedbirle iti batarabileceğini ıan- fa1ann birinci aütununda "Saa • 
maktadır. nazarında beki.r uwwldıklarını gö-

J • detlu.. Filin rütbeden filin nita· 
Sun'i altın rerek hayret içinde kalmıtlar ve 

bütün muameleyi yeni battan yap- m,, diye yazılm11 "MekremetlU, 

S un'i altın yapan Lehiıtanlı devletlA izzetlG •• efendilere,, ve· 
tırmak mecburiyetinde kalmıtlar- .., 

Oqpikoıkiden gazeteler bir rilen nitanlarm isimleri sıralan • 
çok bahıedip durmuttu Şimdi o- dır. .... ... ı. O zamanki dünya hadise -

Bu valca lapanf&da münferit ~ 
nun adı bile unutulmutken Viya- leri ise i,. sayfalarda "ecnebi hs.· 

değildir. Son zamanlarda Eatra- ~ 
nada bqka bir adam çıktı; her vadiıleri,, L--Jıx.. altmcla yazıl· madura vilayetinin Nalle de la Se- ~ •• 
hangi bir madeni altına çevirebi- mııtı. 

rena tehrinde de böyle bir teY ol-
leceğini iddia ediyor. Busünkü ıazetele.n..izde ise 

muttur. Her hanıi reımi bir it için • -
Bu dütünce çok eıkidir ve eski b•• sütunlarda memleketteki kül-hüldimete müracaat etmit on altı -T 

çağlarda bütün ıimyacıların be- tür, ekonomi, tarım, bayındırlık erkek, kendilerinin kanun naza-
yinlerini yormuıtur. Bununla be- sahalarında dev adımlarile aldan 

ı rında beki.r olduklarını görerek 
raber Viyanalı Bay Adalbert K o- hamleler ver alnrnr. 

f&l•P kalmıılardll'. Yapılan tah- ' · •1
-baz hükiimete müracaat ederek Geç•ı.nl• Mr fllld 8.....ım , al k · · h kibt neticeıinde nikih memuru-sun i tm yapma ıçın ru ıatııa- --.. iki tene evvel çalınan nitanlan • 

nun suiistimali anlaıılmıt ve on ·:r-· 
me iatemittir. nın bulundug"' u dükkan sahibinin 

ıene hapse mahkGm edilmittir. 
Bu isteği incelemek için bir gazetemizde ismi gııııw-n1ıt' ti. Bu zat 

im K ispanyada nikih ücreti 15 pe- ~ 
komisyon tayin edi iştir. omiı- biroiiın soma gönderdiii mektun-

kar ~d h'b' · 1 b' ,.eta yani bizim paramızla 240 ku- ·-- .. yonun arı İlü a sa ı ının e ı- ~ ta.Jı&•tliaiacle ~ -1d aifan 
•e çıkacak oluna hemen oturup !Uflur. '9t-d.,.q~iç· ..... bulunduannu söylinrordu. 

bol 1 k b k le çirlPn bır auiist~ taıtılacak •- -;, 
bol a tın yapma tan aı a it Bu mektubu okuyanca merak 
kaim k r ıey dojruau ! 

ıyaca · ettim. Artık hiç bir kıymeti olmr 
OrJlnaı yasaklar Reşat yan etld nitanlan dükkin sahibi 

AlmanyaJan birkaç miaal: ·-· En IS ........ -............. ) ne yapıyordu? 
1 - Kadmlarm ıokakta ve u- Kapalıça11ıda Kolancılarda 

mumi mahallerde dudaklarını bo- Gece KapalJÇ&11ıda Kolancılarda 
yamaları; dükki.nı bulunan Kirkor Artırya-

2 - Cigara içmeleri; Kon u ş t u nı, gönderdiji mektupla buldum. 
3 - Çok dansetmeleri; Camekanın bir yerinde Kazak, Ahlakça sukut etmiş 
4 - Berlinde gece yanıından Çerkez elbiseleri ve eıki ni-nlar 

h genç çocuklann, düşmüş -s--
ıonra gece ayalı; te•hir ediliyordu. 

S B k Al h. ı · d kadmlann reziline yaşa • y 
- üyü man ne ır erın e Gazeteci olduğumu anlayınca 

Y h d'l • ban 1 ı yışlarmı canlandıran içti -a u ı enn yo ama an; ilk ıözü ıu oldu: 
6 ı k h d k mai bir roman ; açlığın, ız - t arama usuıun a a- _ lıtanbulda en çok ni&a.n ben 

d la k ki 1 k b . tırabm romanı ; Türk edıe - :s-
ın rın er e er e re a etı. de vardır. Bir çok eski paf&lann 
FraıuaJalıi ya.alılar: biyatmın en realist eseri nitanlarmı bir kaç el ıeçtikten 
1 - Kısa pantalon ile dolaı- Her kitapçıda sonra ben al.ımn. 

mak; ar ayın 1 Z Eski Pariuefiri general Münü· 
2 - Çıplak günet banyosu al- _ • ·-.. -· .... -_ ................ ____ rün çalınan nifanlannm benim 

- Eıki nitanlan eluer:l etle 
Sandal bedesteninde satılır. Elden 
getirip satanlar da olur. Ben bun
ları alır, aaklanm. Bu auretle al• 
c!ığım niıanlar binden fazladır. 
2unlar yalnız eaki Osmanlı nipr 
ları değildir. Rus, Alman, BuJaar, 
Japon, Sırp, Karadai Ye aair bir 
çok devletlerin eski nitanlandır. 
çok devletlerin eaki nitanlan da 
vardır. Osmanlı nitanlannı aa • 
raylılar ıiderken çok ald11n. Gün
de Sandal becleaten;nde 220 • 300 
niıan satıldıimı bilirim. 

NiıanJan seyyahlar ararlar. 
Pul merakl111 aeyyahlar da çok • 
tur. Bunlar da her memleketin ni
faD kollebiyonlan vardır. Buraya 
ıelince bu noksan nİfan)an ara, 
bulurlaraa abrlar. 

- Nitan piyuuı Yar mıdır? 
- Niıan aabfımn piyuuı yolr. 

tur. Eier altm Ye lümüt H 'buna 
göre bir fiyat verir, abr, aaklanz. 
Bir mütteri çıkınca da bir kaç lira 
farkla satarız. 

Kuyumcular ve bazı antibc:ı • 
lar altın ve IÜIDÜf nitanlan ald .. 
tan sonra bunları eritir, altın ye 
ıümütünden istifade ederler. 

- Nipn alJp satan kaç kiti 
YardD'? 

- Sureti mah.uaada bu iti• 
uğrqan kimse yoktur. Beyoilun • 
da, burada Kapalıç&J'fıdaki anti • 
kacılarda nİf&ll bulunur. 

-~.-.....ı.••-.Wr~ 
tah var mı ve bunlar kimlc;riadi.ttı 

- Nitan bir ticaret mataı de• 
iildir. Babaamdan, dedesinden 
kalan nif&Dlan uman zaman sa· 
tanlar Olur. Yahut da bqka bir 
devletten aldıiı nitanlan seneler 
geçtikten ~nra satanlar da var • 
dır. 

- Eıkiden beri mi nişan ıatar
nnız? 

- Eıkiden nitan •atmak ya • 
aaktı. Sonralan bu ticarete l:at • 
ladım. Bununla beraber bugün 
yalmz nitan ıatmıyorum. 

- En pahalı nitan hanıisidir? 
- Murassa namı verilen şefkat 

niıanları en pahalıdır. Pırlantalı 
olan bu nifanlar 80 • 100 liradır. 
Birinci Mecidiye nif&IU da aan 
altm 10 lira idi. 

Y. R. mak; (plajlar müıtesna) Naşit _ Ertuğrul Sadi dükinımda bulunduğunu yazdı • 
3 - Geceleri ıaat ondan ıonra H A L ı o E Bul ifanlard b" ka -------------

h 1 d k 
nız. unan n an ır. ç İsıa&uı lıltd~'Si Bugun·· matine 

uıuai ev er e muıi i; Şeluadebafl TUR~t \ Tı11alrnıuımln tan~ daha bende vardır. O nıtan- ~ h• m• İı ll d 
4 - Kadınların uzun pantalon Bugün, bu gece lan kimden aldıiı da gösterdim. 'fi il' ııga l'OSU saa~. r~ 

ıi~!:~ki ya.alılar: VE~~~CiU !::.ılanlann tekzibini rica ede • 11111111101111 ~eyaz Y=: lıler 
1 - Mecbur olduklarını iabat Komedi 3 perde 

Her tarafa tramvay - Eski nitanlan ne yap1JOrlU' 111 ııı S d 
etmedikçe kızların ç.alıınıaları; 

2 - Güzellik resmi geçitleri; 
3 - Pariı modelleri; 

___ T_eı_e_ro_n_:_2_2ı_Z'l _______________ n_uz_? ___________ ~ n ... n ~k:eK!::~:: 
Tiirlı sinemuınJa muhakkak eörünüz llHllll ~~~~:~~li 

4 - Şimendifer iıtuyonları müı il 
teana, kadınlann erkekler tarafın
d.an umumi mahallerde öpülme-ı 
sı; . 

BRIGITTE HELM-HENRY ?OUSSEL-FRANCOISE ROSAY ~ ... -

DO 
AR U Saat 14 de ve akşam saat 20 de UÇ U RUM A \:1 SAZ, CAZ Yazan : Ekrem Rqit 

Müzik : Cama! Reıit 

5- Hava ne kadar ııcak olur-! 
ıa olsun erkeklerin ceketsiz tram-
vaya binmesi; ! 

6 - Dizden en ataiı üç par- 1 

Mülhit bir entrika politika a- fevkalide lüks güzel yıldızlar 
damlarımn içyüzü neı'e - sençlik - merak· be,.ecan 

Fransızca sözlü - llbetea tJfa dün,.a haberleri. Busün saat 11 ele 
temilith matine. 

Bugün seyredeceğiniz yegane film 

SA R Av sinemasında 
HERGÜN MATiNELERDE VE SUVARDE Şimdiye kadar sörühnemiı bir mu•affakıyetle sösterilmekte olan 

ALI BABA ve HARUN REŞiT 
Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı Şark opereti 

filmidir. Göz kamattıncı dekorlar, tarlı elana •• baletı.I, nlbud tekrar tekrar sörGlecek muhteıem .... faheserdlr. 

il••••••••••••Bagün saat 11 de tenzilitL matine ftl'dır •••••••••••••• • 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 
Bugün matine 16 da 
Bu akşam 20,30 d 
TELLi TURNA 

BUytlk operet 
Son hafta 

Yazan: Malanwı 
Yeaarl. mUzik: 

Sezal ve Sel/f el
tin ANI 
Pek yalanda . - w..m: ba•ua. 

Puarteai aJqamı Kadık6y Hale tiyat
rosunda: BAY-BAYAN 



HABER - Mtam poatuı ., 
Yeni sene manasebetlle 
.., ... ,,_, ,_~ ~~- - -

Atatürkle devlet başkanlan 
arasında telgraflar 

Uypeşt ikinci maçını 
dün 5-1 kazandı 

Ankara, 4 (A.A.) - Cumurba•ka· tufür telgraftan dolayı majeateluine 
nr Kamil Atatürk ile muhtelif memle- hararetli aurette tttckkür eder ve ken· 
ketler devlet batkanları arasmda tebrik dilerlnden yeni ytl tebriklerimle beraber 
telcraflan teati olunmuıtur: 

EKSELANS TURKIYE CUMUR 
BAŞKANI 

Ankara 
Yeni yıl münaaebetiyle çok aamimi 

temenniyabmm k"bulünü ekte1insınız· 
dan dilerim. 

gerek ıahıi aaadetleri ve gerek Roman· 
yanın refahı için a.ımimi temennh atı• 
mın kabuJünü dilerim. 

Kamil Atatüt lı 

EKSELANS KAMAL ATATURK 

Türlcife Cumur ~•tkan• 
Ankııra Böyle yenllen Galatasaray 

Bugün son maçını Takviyeli bir 

GEORGES 
MAJESTE iKiNCi GEORGES 

Elen'eT krab 
Atina 

Yeni yıl miıııaseWti) le gerek t h· 
ai aaadetleri gerek Türkiyenin r f hı 
hakkındaki samimi temenniyatım ek· 
ıelinsmıza takdim ederim. 

~adi lfar!an diy_2r ~~ 
Te-knik--

Azmi 
Bozdu 

Maarlann seçen sün o,...Jumı ...,. 
re4*lcen, en fazla nuan dikkatimi cıe1. 
..... nokta banJann çok temiz OJUllU 

ola.tta. 
~ .......... kadar selmit o

- ecaeW ıelgmJan içinde hakikaten 
u'Pett OJ11ftC111an kadar t...m OJlll· 

~ airmemittim. Bunlar iri cüıte
-.... " tailun biinJ'e!eriae raimen 
.. .,.. Wr faftle müal .......... i-
p.. ideta titiz denecek derecede r.,,.,ı. 
.... selcinerek oyauyorlardı. 

Biziba oyuaculara hüınimi•• ola· 
l"alı 'fÖ>.ıterilmeie deier diler baıuıi· 
Y•tleri1aclen biri de, kale önünde topa 
~meleri. on sekiz pu çdaiıi 
.P1acle 7akalaclddan top~ misbet 
Wr Deti:e elde etmek İfİn ...;,.et icabı 
lizunce!n ?_..ati sinti kararla ,..,,. 
nıalar.,.m. 

B• itiWJ. fit menzili• pnace 
müsait Wr _.,..t llulclalılan ..ıöt he 
- .....,. ..... .- fit pld,..Jar, 
,....,..,_ i.tila .. .._..tapan ken-
...... p'diiW ...... ,.._ clüna on• 
....... kofa7wlar, topla mücadele 
• Afta onlar üıtün çıkıyorlardı .. 

Belki her birisi ayn ayn tetkik edi-
1ec6'dldit. büyük bir teknik ve kabili
)'ete ... ......,,..,.. t1""' 
OJUDCUlan, Wr araJa seJince talcnD ha· 
linde makine aiM İflİJ'or ve izami ran
dnnanlannı Yeriyorlardı. 

.. .... ziyade plui ..,... .... 
yanarak OJ1111U açmak ... .,.. müMfu 
ıiıt .. imizi ....... iiaeriae kurmak i .. 
terken onlar güzel anlapnalarla bizi 
Jonayor ve daima atlatıyorlardı.. Bi· 
aiaa her oyunumumuza kartı onlar on 
lair kiti oymyormut ıibi görünüyor Ye 
taı.iatile de hilcimiyeti mütemadiyen 

ele a~l)'orlardı •• 
itte kaaca oyun ıiıtem va tekni::i· 

ni yukancla aalattıiım merkezi AYl'll· 
PIUam llu ....u't takımı ö~üade ı.Mahm 
CalatuanJ ne yapabilecekti.Banu me-

rale~ 
Bir ildr....,. siaüai andıracak lra-

-lltif liir ha•acla ,......... dialrii ~
.. .....,. .... bir kadro ile çs1am, 
oLnuıDa rajmen oyunun baf)aqlcmcla 
iri Wr _..ftlMt p.tenli. Hatti tol· 
..... pptıiı Wrkaç pul alem ile haımı.. ._ _.1ar ulafbl1k WJe..Fa
lcat ~ Wr tirli ......... 
'-il. i,ı uJ•p..,..,..Jan clola11aile 
lıı.a lalcamlar kale önünde muJeHf mü._......_,ordu. 

Macarlar atletik kaWJi1etleri Ye 

-.a'i ~ .. , .... ,.."81 ,.. ... 
hilami,eıi ele atm.kta pcikalecliler .. 

Şiali aflrllM ........ pul .., .... 
111aDJar" eeri y wmlar ile a.t.taıa-ra,. bJeeW ....,..,.orlardı. . Gala,_....,. 111idafaumul canaıpa. 

rane ..,...... lla .aa1an durduruyor Ye 

aol m.tı ..,..,or. Bilhaua AYDİ ,,..... 
lralade pseı )curtvqlar ,.apıyordu. 

Vasipt W1'1e iken GalataaaraJd•n 
.., ....... pael bir .... bl.r gol ya
...... Wras ümit cletu p1'i olda. 
Fakat Macarlar müsavab teıiı ettik· 
ta ........... ı.riz Ye kat'i llir biki
... ,.. .,.....ıa batladı. Mütemadi· 
,_ Gelalr'lftJ'I ulattmh!ar· O derece 
ki Mitla oyan .. " lcınnızıblann nıııf 
dlJrıdı de cıenJan etti. Fakat pyam 
tMdir ,..... denilecek bir mü· 
.,,_ ilstıamİ tatbik eden Galata .. ray 

.......... nihayetine kadar dayandı, ve 
ııAaJ.t .. claldatanla canla, ..... 
...W• etdli lraleaine ikinci solla 
....-.ı- m&al olamaclı. 

Birinci denenin büliaunu ,.....,...ır 

takımla yapacak Majeıtelerini1:İn lutufkir tebrik tel
ıraflarmdan ziyadeıile müteha .... ola· 
rak kendilerinden yeni yıl için en ivi 
temenniyatım· kabullerini dilerim. 

UJ'P8ft Macar tabm elin ikinci ma· 
~ Galataıara,. talami,.le yaptı. Ve 
neticede S.1 .._ .. _., suretile • den-
~ bn.tB Wr talmn oldaiaa• - ... 
ıspat etti. 

O,..a tam ... t 3,U de ....... Ga
latuara:r .. kadroda plaaqll: 

ATiii, Udi, a.t., s..ft, ffa,...ı. 
iM, Fam.., D ... ,..ı, l•'llaa•'- QWis, 
Epak.Wiııa, " 

Hakem Ahmet 4.-. 
Oyun Macarlann üatinliii ile ..... 

ladı. Fakat Ga\atuaraylılann candan ..................... 
liiiinia pile..... . .... mbi ... 
yonha. v. ~.. .... 
retleri hiç kim,..ia Wdi olanılriı 
...... 13 ...... , •••• , ........... 
pile netic:elen•i. 

Salimin güzel bir puanı alan •i 
iç EtYak ini bir ıel..-Hde topu yerden 
Macar kelesine loka...m. 

Fakat Macarlar llu solden sonra 
derhal kenclileriai toplaclalar. Ve lııir 
clakika sonra bir ceza wratunclan bera· 
berlik .. ,...... pkarddar. 

Bundan aoma GalatuaraJ kalesi 
tam bir homhanlnnan çem1-iae ....... 

o.ur Pi tüller taldan -- kaı.,i -liznnseline llu devnde p)na Galata• 
aara:r midafaatile Mac.im- çarpıımıt· 
br denilebilir. Her aa tehlike atlatan 

Calatuaray milclafaul ardı .,.. ke
lilmiJen Macar hücamlan karptmcla 
o elence buaalmqtı ki •• pyretini 

lcaleaini laartanmia huretmİf, ... ... 
....... de taWatiyk mahacim!ere ,..... 
dan edemmıitti .. 

ikinci ....... ,.. süzel - OJ'8Dla .... 
h)'an CalatuaraJ', sakatlanarak oyun• 
elan çdnnalc mecburi,..tiacle kalmq o 
lan AftlİnİD ,.erine gina kalecinin "e· 
rinde olmıpn bir sıkıp aeticeai lçüncü 
so!i de yeyince artık oruau ne netice 
alae~lı tamamile r.nla.,Jclı. 

Macarlar pne llAIDtPUD lcuralmuıt 
bir s.at sibi itlemai• -.ı.c1ı1ar .. 

B. denede de Wu yer cletittirerek 
paslapmdald mataaretl...ini, chmlanna· 
elan güzel Yole Ydraflanm, lcafalanm 
bllanmadaki aıtalsklanm, topa öldi· 
renk WnDirlerine ~rme.&il hiner
lerini söatercliler .. 

Dinldi maçta teknik ile azim ml
cadele etti. 

TaWatiJle teknik Batla ~11 .. 
Wi Kanan 

delik cletik edi1orda. Ba ara G.latua
,. - .. penaltı ..Udi. 

F•t AYllİnin feftallde o,...u t.aa 
lana Wıbç solle aeticelenamMae mW 
ol ... Yabm 1lu fedakir OJUftD yüria-

......... Ve~ pkank :re
riai S.haheeldiae tenetti. Sahahacldin 

Kamil Atatürk 
EKSELANS KAMAL ATATURK 

Türkiye Cumur batbn.ı 
Ankara 

Yenil yıl münaaebetile ekaelln11nı 
za en bar tebrik\:rimi ve gerek tabii 
eaadetleri gerek Türkiyenin refahı için 
aamimi temenniyatnm takdim ederim. 

BORIS 
MAJESTE UÇONCO BORIS 

Bulpr 11ra1ı 
Salya 

G&ıdermek l\ltfunda bulunduldan 
lfıtufklr telcraftan dolayı majestelerine 
bararedi aurette teıelddir eder ve ken· 
dilerinden yeni yıl tebrilderimle bera\wr 
ıerek phıt saadetleri ve gerek Bulıa. 
riatanm refahı için aamimt temenniye· 
tımm kabulUnU dilerim. 

K.mil Atatirlc 
EKSELANS KAMAL ATATORK 

Türlci,. Canmr Baflranr 
Anlrara 

Yeni bathyan yıl için ıerek phaınız 
•e cerek Türkiye için en samimi temen
niyabmı takdim ederim. 

Eclvard Benet 

EKSELANS EDUARD BENES 

Cumur a.t"a .. , 
PrAC 

GCSndermek lütfunda bulunduk! n 
ltuflc1r telıraftan dolayı ektelins nı-
za hararetli tqeklrür eder ve yenı yıl 
milnaaebetile ıerek phai audtt'tri 
ıerek Çekoalovakyanın refahı hakkın· 

dairi tamimi temenniyatımm kabuhinl 
dilerim. 

Kama) Atatürk 

EKSELANS KAM.AL ATATURK 

Türkiye c ....... Bqkaaı 
Anbn 

Yeni yıl bidayetinde elaelinemua 
ve dost ve mütfik Tllrkiyenin refah te 
menııilerile birlikte en har tebriklerimi 
yollamakla bahtiyanm. 

PAUL 

ALTE$ PRENS PAUL 
KARAGEORGEVIÇ 

Yqo.laYJa knlhiı aaiW 
Altealerinin göndermek lfıtfunda 

bulundukları telımtan ziyadeaile mi· 
tebaaia olarak kendilerinden yeni yıl 

de .. ıit hol .... dın•nrm laqı k01ft. 
Ve IOD clakhıda ablan bataJmu Wr pi 

CAROL için en bar tebriklerimi ve ayni uman· 
MAJESTE iKiNCi CAROL da phat aaadetleri ile doat ve milffik 

... Mtb Mitin titleri batta. 
a ... ,.. kralı YugOllavyanm refahı temennilerimin 

Mapa ilr .. ., .... tekilde 2-1 Ma- Biknt kabalGnU dilerim. 

carlann iiıtünliiiü ne hitti. 
Göndermek li'ıtf unda bulunduktan 16· Kamil Atatirlt 

........................................................................................... 
lklflCi haft:aym 
MN:Hilfta'6' .............. c.. 

.... •• .,. ... -··· ilim ....... . 
~ Ha,.naDalua,..;.. N--.," 
... is ............. u--- aWii ... 
riiWI. 

O,... ıene Macarlana iiatialiiiiJ'le 
b.tlaclı. Bq altı .......... IOlll'& tam o. 
nuncu dalcikacla Macar Rliçi kaleci S.. 
hahadclinin )'enD olarak dıfUI çı1ana. 
uadan iıtifade ederek kafa ile topa i
çiacii defa olarak Galatasaray kalesine 
tokta. 

Macarlar baadan IODl'8 Galatatara,. 
kaluini ideta bir çember albna al4ılar. 
Saiclaa soldan pyet ıiddet& alanlar yap 
mala t.qladılar. Fakat ilanlar Calata-

~~rgCln pi~~cek 
yQnıeklerin tcıtlılcıııı > 
y cı p ı l ı i lc:ırm ı b u 
kıt<:Jbda bulcıcdksıın' 

aara1 kalesinin faD'I :rüdnclen pi ol· Fi-tr 100 "ltJ" . 125 k mu,ordu. ı - • , cı uı urut 

rr inci dakika.. Macarlar ..-1ana. Beş·ıkt tak ,..cliler. Saiclan ............ aoliç ... aş ımı 
.. Wr fitle sol• çnirdi. Rusabah Atlnad 

29 uncu dakilra aol apldan 20 pas- 8 D 
taa kaJeJe _. p.i Wr tüt attı. Top-. geJdf 
tam aai .m,. ... içeri sinli 

Ve orun lla tekilde Calataara O~ maç Japmalc üzere PflD hafb 
S.1 maililliJ'etile Wtti. ym AtinaJa ailmiı olan Betiktaf Wrinci 
Oyun na• 1 1att.o1 ta1amı, ha •hah saat 8,30 c1a, 

ı Oldu? Romanya qpuri'e latultala .. ctet et· 
itiraf etmelc IUandır lci Macarlar miftir. 

çok iJ'i o,auyorlar. Saiaçddan, santrfor --;;;;-;-----::--------
lan, toliçleri, ... trhaflan, aoı haflan" M os kova 
iki WEİ ,._... OJ'UftCUlar. AncaJs 
maçı hu kadar Wyilr bir farkla kazan- m u h te ı ı• t 1 
malan Galata•nyla aralannclaki h .. 
kiki farka lair ölçü olamaz. Bu sol far- F r an s 1z1ar1 n 
la daha zi,..de Galataaara,. müclafauıam R I 
fena O)'DUDUmdan Mfet etmi,tir. as ng tak 1m1 na 

2-1 venlldl 
iki sin ene? Pariıte 1apılaa math 

Franuzlann, en hlllllllUf takımı Ruins 
ile, Moekova mubtaliti ~ ae
ticede de Fransızlar rakiplerini 2-1 

~-

o 
Lir lık 

Hediyemizin 
tafsilatı 

Kartılıtmda C 2,000 ı llralık" kıymetli 

muhtelif hediyeler vereceğimiz bUyUk mi. 
•bakamız dUn bqladı. 

Neırettlflmlz ~mler. birinci aayfada 

rördQltlntız gibi ta:unmuı çok kolay olacü 

ve bu ytızden bUttlD okuyucularımız gazete. 

mialn 3 lncl yıl bedlyelerlnden birer ıan., 

kolayhkla kasanablleceklerdlr. 

Yapdacak teY ıudur : 

HergUn böyle bir ftalmle onun .ıtmda 

bir kupon ~ Bu relllmlert a.tm. 
dakl kuponla beraber, yani kuponu ve rea. 

mi bir arada kalDla. KoJl.C8IUlm: ream1er1, 

guete okuyan bir aclamm tuım•muma im. 
kln yoktur, alZ taadoten tqmı•ueauı 1ılll 

bir arkadqmı& muhakkak tamyacalrbr. a. 
remda klmln rami oldulUDu altmdald kapo. 
na :yasınız. T&mmlJOnanıa ••tanımedmı.t 

diye kaydetmeyi ihmal etmeylntz. 

Bu rulmlertn yekanu kırk bet olacü. 
tır. Kırk bet rami tam&mJadltum A 
buıılann llepldnl muntazam tekilde bir cllıf. 

tere yapqtıraralc v defterin Oseriae adNI. 
lerfnlal açıkça yuarak bize gönderecekllıdıl. 

tıte kıymetli ef>'&larnnıZI kazanmak lehi 
yapaeatını7. külfet bundan ibarettir. 

HMiyel rimLlden kazanmanız ı tn re. 
simi rln bepatnl lanun&l • ıuıum yoktu. 
tıs reelm araıımda 't resim tanımıuıanız da 

mOasbakamru ifttl'lllr ecı.blllraln L 

8u&11nden IUbaren bir hafta m u. 
A.Dkara c:addeliııde VAKiT kUtUpba 11DJ8 

camel&lnmda okuyuculannuza ~erec mm 
bedl191mhn kllqtık bir kıamı tqblr edil k. 

Bütiia o,.ua anauncla Galatasan,. .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _u_r_. ------------
_ ..... _L_ ___ L!- ...L talaını ..&-- L.._:ı_ .·,.• L.L- --&.!-- -L...-L 
---...- t- uzun Ye tenaiz ... ·•- -..... _. - -
l"DfUDU görmedik. Buna mubbit Macar iıti)"Ol'I• bilhassa müdafaa " haf 
hücam battı .... kırmızı müclaf.._ battım e1as1ı w.. tekilde bılm,. ..... Acele satılık kAolr 
allak bullak edirordu. Ve top 90 claki· lim. : " 
kalak oyunun 80 dakikauncla Galata... Dünldi ~ta Calataaaray 1 .,....İ. ! 
n1 ıuuf aahaımdan dıtan plrmaclı. b, 2 hentbol, 1 korner, ız ayt, ıs fa· 

Baadaa aalaphyor ld l.qiin ,..... ..ı, 19 taç, Macarlara iae 2 hntt.ol, 1 
.._. ~ da fevkalUe he,ecanh .... korner, 2 ayt, 21 faal, 17 taç olmaıtur. 
süel olacaktır. Tam,.eli Galataaara7 M. S.vc O. K . 

• 

Aksarayda Çakuıağa maba1Jeı;ı b· 
dullah Ç&Vllf Mkafında 32 nam rah 
m8ceddet altı od.& bahçe elek• ik ,,. 
....,..... havi ~ müncaat. 
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as -
!Leyla kapıyı açmca, uzunca boylu 

(.\'aJ,u. lercümt: {'(: i~·tibos lıa~· malıfuzd~r.ı bir erkekle karşılaştı : _Ben polis 
de~:~~:\~~kt:~~~::~:~~:~i b:~~ mıı~:~1::.::;.du~:i::d::u~:ç ~~ müdüriyeti takibat başmemuru Yllmaz , 
mimiyet ve cür'et Peregriniyi şa

şırttı. 

"Bana c!a sizsiz yaşamak çok 

güç geldi. Fakat nasıl evlenebili-

riz? (Biraz durdu, Peregrini'nin 

bir şey söylemesini bekledi.) Din 
1 • • .er1m1z ayrr . ., 

"Böyle şeylere ehemmiyet veril

miyen bir yere gideriz. Siz müslü-

man kalınız. Ben hiç bir dinin çer-

çevesine girmek istemiyorum.,, 
-

Renksiz fakat kat'i bir sesle ce-
vap verdi:. 

"O halde kabil değil.,, 

Başını pencereye çevirmişti. Yü. 

ziinde b'ir d~mla ka11:. kalmamıştı. 

F aka.t sesinin, her şeyi etraflı dü· 

şünmıü.ş ve kararını ona göre ~l · 
mışluın vuzuhu vardı. Bu, Rabia 

ya taliin son darbesi gibi geldi. 

Kafasının içinde vaziyetini göz 

kamaştıran bir aydınlık içinde gö· 

rüyordu. 

Rabianm bir ruh iklimi vardı 

ki oradan kendini k~parmak im

kanı yoktu. Peregrini müslüman 

olsa bile onu başka yerlere, başka 

bir. hayata götümıek istiyecekti. 

Halbuki Sinekli Bakkal ona, aş

kmdi\n da:, hatfa dininden de kuv-

vetli f!İ:lründü. Kökleri orada, ken 

dini oradan koparırsa, köksüz bi

ot gibi kurtiyacak. 

kıyordu. Çocukluğunda, bilhass~ Sizinle biraz görüşebilir miyim ? 
hayatına Tevfik girmeden evvel, B i r inci k 1 s HTI / rımda tutuşan bu ateşi otuz be J 1 Defteri gardroba attı .• 
dudaklarının kenarlarında daima Ley Uinı 2 5 i . yaşımdan sonra söndürecek b~. ı Masanın üstüne kapandı. 
duran ç:izgiler, kaşlarının arasın- O ~Cl erkekle karşılaşacağımı ummaz. Şakir o gece patronun Yeşil" 

ı d 1 kocası kimdı. dım... köye götürecek ve ertesi günü an· daki şaku i hat erin eşmiş, yüzi.i 
Tarlabaşında caddeye bakan Ses durunca, alt kattaki ihtiyclı cak öğleden sonra evine dönecek· 

sapsarı. Fakat ıstırabını göster

memek için o kadar kuvvetli bir 
üç katlı bir evin üst katında iki o dudu, o sırada işinden gelen oğlu· ti .. 
dada oturan yeni kiracıların gü· na yavaşça fısıldadı: Bu kadının kim olduğunu elbet~ 

irade harekete gelmiş ki... Rabia rültüsü alt kattaki kiracıları sinir- - Ka bu ~asd kavgadır .. Ka. te anladınız! 
lendirmeğe başlamıştı. dın dayak yedikces hoşlanıyor .. ~~ Leyla .. nın genç yüzü li3tünde Peregrini 

şimdiye kadar görmediği bir ıstı-

rap maskesi gördü. Kafasına inen 

darbeye o kadar vekarla, cesaret· 

le mukabele ediyordu ki, Peregri

ni'nin gözlerinden birdenbire yaş
lar boşandı: 

"Rabia, Rabia. Dinin, dinim. İs
tediğin yerde, istediğin gibi yaşa-

mağa razıyım. Beni kabul eder mi. 
. ? 

sın.,, 

''Evet.,, 

Kalktı. Kızın elini öptü, başına 
koydu. Vehbi efendiye gidecek. 

Müslüman olmanın hususi ve res

mi şeraitini tespit ettirecek. Yavaş 
yavaş: 

''Vehbi efendi bana bir gün ec

dadımın belki müslüman olduğu

nu ve benim de aslıma riç'at et· 

mem ihtimalini belki şa~a olarak 

söylemişti. Onu bilemem amma ·. ~ 

sana, evine, vatanına, anasının 

bucağına dönen bir serseri gibi 

Yeni kiracıların bu eve taşın- Biraz sonra Şakir kapıyı şiddet Yeryüzünde eşi olmıyan bir ka-
dıkları on gün bile olmamıştı .. Sık le vurarak merdivenlerden indi . rakter. 
sık bir kadın sesi işitiliyordu. Bel Sokağa çıktığı zaman evdeki kim- Üç gün sonra, mühendis Ziy~ 
liydi ki bu kadın kocasından da· cılar suspus olmuşlar, perde arkcı.- hapishaneden çıkacaktı. Ona söz 
yak yiyordu. sından gözetliyerek yavaş yava> vermişti: Tekrar birleşekleri za-

En alt katta oturan ihtiyar bir konuşuyorlardı: man onunla evlenecekti. Halbuki 
Ermeni karısı her akşam yürek - Şakir, zengin bir adamın şo- Leyla yirmi beş yıldanberi aradı
çarpıntısından bitap düşer> şez-· förü~.ir. Ona çatmağa gelme~ ğı erkeği yeni bulmuştu. Şakirden 
longa uzanarak mütemadiyen kor. Hem eli maşalı.. Hem de güçl;i onu kim ayırabilirdi? 
diyal içerdi. · kuvvetli bir adam. Leyla, mühendis Ziyanın da 

- Ka yavrum, altmış beş yaşı~ - Ne~iz.e gerek zo .. Kedi g~- kendir..i tatmin edecek bir erkek 
na geldim. Saçlarım bembeyaz _ol- hi varsınlar birbirlerini yesinler. olmadığını hapishaneye son gidi· 
du .. Bir kadının böyle hayvan' gİ · :r. ~ 11- şinde anlamıştı. 
bi dayak yediğini ilk defa görüyo- Şakir sokağa fırlar fırJama7, Leylanın mühendis Ziyaya bel 
rum. kapının önünde duran otomobi!e bağlaması boşuna değildi. O, Zi· 

ihtiyar dudu kendi kendine söy atladı ve Taksime doğru geçip git- yanın kuvvetli bileklerini ve geni! 
lenir, dururdu. Genç kadını gör· ti. göğsünü gördükçe: "işte, tam a· 
dükçe: radığım bir erkek!,, diyordu. Hal-

- Bir şey tınmağa gelmez. Ko- buki, son defa kendisiyle gor&.1-
cası çok zorlu bir adamdır. Bu yaş şiirken, Ziya, ona: "Kadma da· 
tan sonra oeni de dövmeğe kal- yak atılır mı? Bunu yapan, erkek 
kar. ' · değil, bir canavardır!,, demişti. 

Diyerek, uzaktan acınır lşte, Leyla, o gün hapishane• 
du. den dönerken, Ziyanm aöz erııu 

t,t~ gep~ ~ aes~. • tı.. tekrarlıyor ve kızının cihaz para· 
Yeni l<iracilar kavga eÖiyoHm sından aldığı iki yüz lirayı Ziyayl\ 
Genç kadın ağlıyarak bajfıtt- kaptırdığını hatırladıkça; hiddetid 

yordu: · den dişlerini gıcırdatıyordu. 
dönüyorum. Ne zaman evlenehili- - Oooh ... Kemiklerimi birbiri! Mühendis Ziya üç gün sonra 

Halbuki Peregrini böyle bir c~ ne geçirdin, Şakir! Çok insafsız hapishaneden çıkınca, !1.üphe yolt 
riz? Ne zaman beni evine ... Evime :r 

vap ihtimalini de düşünmüş, ka

rarını ona göre vermişti. Rabia· 

nın köklerinin bu kadar sağlam 

olması onu en cazip yapan şeyler

den biri" değil miydi? Onu yaban 

cı bir toprağa dikip yeniden filiz 

saldırn'lalc imkanı yoktu. Halbu 

ki Pcregrini'nin kendisi ezeli ser· 

seri. Bütün maniaları atlayıp kıza 

ulaşmak ona düşüyor. Rabiayı a· 

lacaksa yalnız onun dinini kabu. 

etmek kifayet·etmiyecekti. Onuıı 

yaşadığı sokakta, evde, ayni tarz

da yaşamak lazımdı. Bütün bun· 

ları göz.üne aldıktat' sonra, Sinek

li Bakkala . gelmişti. Rabia, eski 

sevgililerine benzemiyen bir sev 

giliydi. Onlara karşı içinde en 

bariz şey hırs, cinsi İptila!. Rabia ya 

orıu bağlıyan bağ, vaktile onu ana 

sına bağlıyan bağ kadar sağlam. 

Bütün bir hayatın tatmin edemi

yeceği, ge~iremiyeceği bir rabıta 

Kızın kafasındaki salabet, ka!· 

bindeki doğruluk onda huşua ya· 

kın bir hürmet uya_ndırıyor. Ra 

biariın fakir muhitindeki insani . 
kıymetleri kendi zengin, medeni 

ve san'atkar muhitindeki kıymet

ten yüz defa daha esaslı, devam· 

lı ve elzem addediyordu. 

Başka başka dinlerin, hırsla 

rın, medeniyetlerin mahsulü ol

dukları halde gene Rabia ile onun 

anası arasında mii§terek noktalar. 

benze~işler buluyordu. 

·alırsın ?,, 
sm vallahi sen! Bu kadar da kıya- ki, ilk işi Arnavutköyüne gitmek 
sıya dövülür mü bir kadın .. ? olacaktı. Halbuki Leyla oradan 

"Ne kadar çabuk olursa, o ka Erkeğin sesi işitilmiyordu. Beyoğluna taşınmış ve izini kay-

dar iyi.,~ Kadm sesi bazan duruyor .. -Son· betmişti. 

Kapıdan çıkarken döndü: 
ra tekrar acı ve tüyler ürpertici bif Leyla bunları düşünürken, bir--
inilti başlıyordu: denbire kapının zili dönmeğe ha,• 

"Bir kere annem beni dünyaya 

getirdi, bir kere de sen bambaş-

- Ahhh ... Kollarım tutmuyor. ]adı. 

Şakirciğim ! Yeter artık.. Be~i pes. Leyla kapıyı açınca uzun boylu 
tile çevirdin!... Şimdiye kadar yir- bir erkekle karşılaştı: 

ka bir dünyaya beni getiriyorsun, d • 

Rabia. Yeni adım ne?,, 
mi beş erkekle yaşadım .. Sen bun- - Ben eniz polis müdüriyet.ı 

"Osman.,, 
ların en zalimi, en insafsızı, fakat tahkikat baş memuru Yılmaz ... Si· 
en cana yakın olanısın, Şakir! Şi\· zinle biraz mahrem olarak göriit· 

(Devamı var) kir ... Kıyasıya vurma bana! Seit kocam o- mek istiyorum, hanımefendi ! 
eşsiz bir erkeksin! Ah ... Damarla lacak ... ., (Devamı var) 

"reTrika No. s 
Kagıtları tekrar Mukavelat muharririnin nıas::ısı 

üzerine koyarak: 
- Görüyorum 1 dedim. Görüyorum ki evli imi-

şim. Adım hep Arif Nedret adıvla birleşmiş. Zaten 
siz bunu söyledikten sonra benim görmekliğim nevi! 
yarar. Fakat her şeye rağmen size yemin ediyorum 
beyefendi: Ben bundan bir şey anlamıyorum! Hiç bir 
şey bilmiyorum! Ben değilim! Belki başkasmm ismi . 

Gözya§larım Ali Beyi heye:;ana getirmiş gibi idi. 
- Sükun bulunuz <(ocuğum ! dedi. Eğer bir yan

lışlık varsa düzelteceğiz. Şu Arif Nedret Beyin nıe,;e
leyi bildiği muhakkaktır. Eğer r.iz bir şey bilmiyorsa
nız kendisinden öğreneceğiz. 

- Fakat evlendiğim bu adanı kimdir? Sanati ne
dir? Acaba namuslu bir adam mı? 

MukaveJat muharriri bilmediğini anlatan bir ha
reket yaparak: 

- Burada yalnız işaret edilen nokta kenc1isinin 
bankacı olduğudur. Bu kelime çok müphem •.. Hak
kında bir ~ey ifade etmiyor: Memur mu, amir mi, kıt
pıcı mı, banker mi? .. Fakat sizinle evli bulunduğu 

müddet zarfında sermaye olarak kullansın diye ke::ı-

disine teslim edilen yüz bin liradan ve sonra her seııe 
size gönderdiği altı yüz liradan anlaşrldığma göre hu 
zatın epeyce hali vakti yerinde olduğu anlaşıhror .. 

Sözünü keserek haykırdım: 
- Ne altı yüz lirası 1 Ben kat'iyyen on para bile 

almadım! 

- Nasıl almadınız? Elimdeki kağıtlarla !!clefoa 
Bilal beyin kayıtlarından kocanızın iki senetl!nlıc.:-1 
size senevi altı yüz liradan iki senede bin iki yü:ı: li:a 
gönderdiği görülüyor. 

- Asla. !. On para bile almadım. İ§te bu ortada 
yanlışlık olduğunu, mevzuubahs olan kimsenin brı~
kası olduğunu gösteriyor. 

Mukavelat muharriri gene müphem. bir hareket 
yaparak: 

- Bilal beyin istanbuldan parcıyı aldığı, vtrdiği 
senetlerden belli .• iki defada alt-şar yüz lirad::ın bin 
iki yüz lira almıştır. Görüyorsunuz ya sizin v JSin:z 
izdivacımzdan haberdarmış-. Demek ki o Arif Nedreü 
tanıyordu. Ve ikiniz arasındaki rabıtadan haberi var
dı. 

Alnımı iki ellerim arasında s kıştırarak: 
- Yarabbim aklrmı kaçıracağım!.. dedill", Si>::i 

nasıl inandırayım beyefendi? Benim 2.2. hazi:-an1a 
evle:ıdiğimi söylemiştiniz değil mi? 

- Evet tam o gün .. 
- Halbuki ben ayni senenin tcsrinicvve1 a~·mcla 

bakaloryamı vermek üzere Adana.va ~elmiştim. Ho-

calanma sorunuz. Ben ki onların elinde büyüdüın. 

Onların elinde yetiştim.. Mektebi bitirinceye kadar 
asla onlardan aynlmad m. Sizin söylediğiniz tarih1e 
nasıl olur da evlenebilirim? .. 

- Hocalar bildiklerinden gayri bir şey söylemez
ler ki.. istanbula gittiginiz vakit onlardan bir fırsat 
bularak biraz ayrılabilirdiniz. 

- Evlenebilirim öyle rr:i l? diye şiddetle sözü•:i.J 
kestim. 

- Bunu belki net!ceyi dü§Ünmeden yaptım-.. 
Ne diyeyim! Bir çocukluk. Bir gaflet.. Belki .lı saF· 
yetiniz suiistimal edildi! 

- Denim adımı alan bir k::!dın da böyle bir §CY 

yapabilir. Niçin bunu hiç nazar· dikkate almıvorsu· 

nuz? 

- Çünkü ortada şüpheye ver bırakmıyan bir S<"Y 

var: Bu da sizin tam o tarihte İstanbulda bulunır.a· 
nızdır .. Bunu kendiniz de zaten itiraf ediyorsunuz. İf' 
te o tarihte evlenmişsiniz. 

Bitkin bir halde: 
- Evet. dedim. Bu tesadüf pek müthistir. 
- ikinci bir nokta daha var. Bu da Arif Nedret 

Beyin sizin karısı olduğunuzu tamamen bilmesidir. 
Öyle değil mi ya: Mademki si.ıe bir maaş tahsis et
miştir, birkaç gün evvel vekilinden Bilal beye yazıl· 
mış bir mektup aldım. Bilal bcvin yerini bugiin ben 
tuttuğun;ı için tabiidir ki mektllbt; a~trm. Mektupda 

( De:.tJamı var) 



Kaybolan cıgara 
tabakası 

ı rr111 n cı 
Neron'u 

asrı 

öldü 
8 . IA k ••Jı Dört milyon kişiyi korku ile titreten 114 çocuk sah :: 

ır ıv.ıacar ızını ŞO ret Bu adam, memleketinde vergileri kaldırm 
ve servete kavuşturdu! fakat onlar yerine "işkence oda:arı,,nı koymu~ 

Venezüella diktatörü General ı Budape!teden yaz.ılıyor: 

Macar devlet merkezinin ıyı 

hemşerileri yirmi beş yaşmdaki 
güzel Bory Magyar'm tramvaya· 
rabasrnda kaybettiği altın cigara 
tabakasını bulmasını can ve gö · 
nülden dilemektedirler. 

mek beni bahtiyar edecektir. E
ğer bugün öğleden sonra saat dört 
te yazıhanemi şeret1endfrecek o . 
lursanız, arkadaşım ve komedi 
muzikal muhaı1·fri şaiı· Ladislas 
Szilag·yi ile de görüşürsünüz.,, 

Gomez'in macera dolu lıaqa 

Macar gazetelerinin ilk t;ayfa

larm da vermekte oldukları ha • 
be1'lere göre kızcağız bu altın ta· 
bakayı bir talih muskası olarak 
yanından hiç ayırmamakta imiş. 
Fakat şimdi güzel Bory kaybolan 
altın tabakasına pek de üzülemi • 
yecek ·kadar meşgul ve bahtiyar 
dır. Cünkü bu talih muskasını kay 
betn;emiş olsaydı belki de kome· 
di muzikal bestekarlığı gibi par · 
lak hir meslek bulamıyacaktı. 

l!a.yan Magyar'm istikbalde 
!'ahneye melodiler yazan parlak 
birbestekar olup olmıyaacğı he · 
nüz belli değildir. Bununla bera • 
her meşhur maestro Sando1' Mar· 
ton bu kıza büyük Emitler bağla· 
makta \'C hafif ~arkılar yazmakta 
bir gün kendi yerini alacağını söy· 
lemehtcdir. s~.ndor aşağı yukarı 
bütün Macar şarkılı revü ve ko • 
medilerini yazmış adamdır. 

Kız cok meşgul ve sevinç için· 
dedir. Çünkü şimdi meıhur san • 
atkar Lndislas Szilagy ile bir ko· 
medi muzikal yapmaktadır. Bu 
p:ırçanın sözleri san'atkarın, mu· 
sik isi de kızındır. 

Meşhur bestekarların melodi • 
lerine zengin ve şakrak mısralar 
yazmış olan Bay Szilagy alhn ci. 
gara tabakasının, bu kızı san'at 
alemine tanıttığı için, bir milyon 
lira değerinde olduğunu söy~e· 

mektedir. 
Parlak muvaffakiyetini temin 

eden hadise, Bayan Magyar'ın bir 
gün arkadaşlarının davetine gi• · 
mek için evinden sokağa çıkma • 
sıdır. Çok güzel piyano çalan ve 
arasıra da şarkılar besteliyen Ba· 
yan Magyar bu davette arkada,· 
larınm kendisine yeni yeni par -
çalar çaldıracağını bildiğinden 
büyük bir evrak çantasına bir kaç 
parça nota ile birlikte el çantasını 
ve iyi talih muskası sandığı altın 
cigara tabakasınr koymuıtur. 

Evden cıkar çıkmaz bir tram
vay araha;ına atlamış ve acele 
ile tramvaydan indiği zaman ev • 

rak cantasıpı içinde olan herşey
le bi;likte unuttuğunun farkına 
varmıştır. Ertesi gün Budapeş
te gazetelrinde şöyle bir ilan 

görülmüştür: 
"8 nuınarah tramvay hattmm 

Mektubun alt köşeıinde de 
Macariıtamn meşhur tiyatro ve 
komedi muzikal maestrolarından 
Sandor Marton'un adresi yazılı 

idi. 
O gün öğleden sonra Bayan 

Bory Magyar yazıhanede piyano
nun ba§tJ1& geçti ve kendi parçala. 

Kaybolan bir cigara tabakası ıa

yeıincle zengin olan Macar kızı 
Bory Magyar 

rmdan bir kaçtaneıini çaldı. Ba· 
yan bu yazıhaneden çıkarken el 
çantasında da kaybolan altın ci • 
gara tabakası yerine koyduğu zen 
gin bir kontratı tafıyordu. Macaı· 
revü ve komedileri için şarkılar 
bestelemek iizere angaje edilmiş
ti. Kaybolan talih muskaıma ar • ı 
tık tasa cekmiyordu. Çünkü bu te
sadüf o~a para ve şöhret temin e- ı 
decek parlak bir meslek getir· 
mişti. 

- Sı :c ı;ornlduk arkadafmu tak. 
dim edeyim. bayan .... ke11disile bcra. 
1't•r biiyiidiik .' 

bir arabasında, nota, el çantası 
ve bir altın cigara tabakası olan 
b ir evrak çantası unutulımı;tur. 
Bunu bulan içinde ne kadar para 
varsa kendine alakosun fakat sa
hibinin çok değer verdiği cigara 
tabakasını 13oriy l\fogyara iac!<? et. 
!"-:>in., , 

l::rlesi günü genç kı:z. evra k çan· ı rn~• 
tasile notaların parklardan birin· 
de bulunmuş olduğuna da ir bir ı 
mektup almıştır. Elçantasile ciga· 
ra kutusu yoktu. Mektup şöyle Je
vam ediyordu: 

Venezüellanın yirmi yedi yıl 
başkanlığını yapan General Yu • 
van Viçente Gonez geçen ay öl· 
dü, 

Kendisine son çağın Neron'u 
adı takılmı!lı. Boyuna öldürül • 
mek korkusu içinde yafryan bu 
generalın tam yirmi altı yıl yeme· 
den evvel yemeklerini tattırdığı 
uşağına verdiği paralar bir mil
yon İngiliz lirasından fazladır. 

Venezüellada uzun zaman 
yaıamıı olan bir İngiliz 
Sunday Ekspreıs gazetesine yaz· 
dığı makalede 4.000.000 kişiyi 
korku ve dehtet boyunduruğu al
tında tutan bu müstebidin hikaye· 
sini anlatmaktadır. 

* Neron adı ile de çağırabilece· 
ğimiz general Gamezin ailesi hak
kında hiç birteY bilmez. Fakat a· 
na ve babaaınm çok fakir kimseler 
olduğu muhakkaktır. Cumhur baş 
kanı general astro Avrupada 
dolatırken isyan çıkanp onun ye
rine geçmeden çok evvel General 
Gamez dehtetli bir servet birik· 
tirmitti. llk ıervetini aığrr ve da· 
var yet:ştirmekten kazanmıt1 son· 
ra İ5e Venezüellanın varidat kay. 
naklannı eline geçirmi!ti. 

Bu adam Venezüella bankası· 
nm bütün altun ihtiyatını Markay 
da sarayının kasalarına latımıfh. 
VnezüeHanın yalnız gaz maden
lerine lngiltere ile Amerika be! 
milyon lira sermaye yatınnıı bu
lunmaktadır. 

Gamez sulh ve uayif i idame et. 
tiren, yol yaptıran, uluıal bütçeyi 
müvazeneleıtiren mektep, Üniver 
site ve fenni enstitüler açan akıllı 
bir devlet adamı idi. Bunların hep 
si doğru olmakla beraber Genera
lin bazı itleri de insanı deh~tten 
titretecek biçimdedir. 

Sarayında işkence odasından 

baıka bir iıim verilemiyecek bir 
tiyatroıu vardı. Her hafta bilhas· 
sa gözde olan arkadaşları , Kara
kas, Marakaibo ve Puerto Kabello 
hapishanelerinden getirilmiş mah. 
puslara nasıl i!kence yapıldığını 
seyri için buraya davet edilirdi. 

Zavallı mahkumlar ~ iyasal 
suçlulardı. Kahvede, umumi yer
lerde muhalefet gösteren mah i • 
yette ağızdan kaçm !o.cak bir iki 
söz insanı hapidıaneye, sonra dn 
bu İ!kence odalarına sürük!eme • 
ğe kafi idi. 

General nadiren b ir adamı kur· 
§Una dizdirirdi. Çünkü kurşunla 
ölümün pek tatlr olacağrno. kani-
di. 1 

General Gomez 

ltkence odaıma getirilen mah- ı 
puslar ıorguya çekilir ve dosdoğ· 
nı cevap vermedikleri takdirde 
akıl ve hayale gelmiyen ıztrrap • 
lar çekerlerdi. lıkence odasından 
her nasılıa kurtulup yaşıyabilmit 
birkaç kiti ile görüttüm. Bunların 
anlattıklarının yanında İspanyol 

engizisyonunun mezalimi hiç ka· 
lıyor! 

* Generalin bir vakitler hapis • 
hanelerde on bin siyaıal ıuçlusu 
vardı. Böyle bir adam tabiidir ki 
daimi ölüm korkuıu içinde yaıar
dı. Sarayda iki yüz kadar hizmet
çisi olmakla beraber kendiıi:ıin 

güvendiği bir tek ufağı vardı. E· 
fendisine olan bağlılığı dolayııile 
bu adam boğazına kadar ıcrvete 
gömülmüıtü . Karun kadar zengin 
olmaıına rağmen her gece gene • 
ralın yalak odasının kapıa.ı önüne 
serdiği yatağa yatardı. General 
ona tattırmadan hiç bir yemeğe 

General tam 114 çocuk ha -
ba11 olduğu halde sarayında hiç 
bir kadının yaşamasına müaaado 
etmezdi. Sevda işlerini çiftlikle -
rinde çalışan amele kızlar arasın· 
da arardı. 

Evli kadınlardan kaçardı. Yu
va bozmak, mevcut bir atkı ha • 
rab etmek istemezdi. Sevmiş ol 
duğu kızlara hemen bir koca bu • 
1ur ve onu bütün hayatı müdde . 
tince yaıatabilecek zengin dra • 
homa verirdi. 

1911 seneıinde yirmi bef erkek 
ve kız çocuk babası olduğunu gö
rünce hunların istikbal ini düşün
mek mecburiyetini h:uetti ve bun 
larla iatikbalde doğacak çocuk • 

"l\lu~iki notalarma bakmış ol
duğum için kusurumu bağışlama· 
nızr r:ica eclerim. Notalarımz ben
de ~ok derin tesir bıraktı. Eserle
rinizden daha bir kaç par~ .. 'l gör · Yılbaıı gereıincle: lçhi aleminin bcıılansıcı ve ıonu! 

ları için memleket kanun 
bir takım maddeler ilave eı 

Çocuklarını analarının 
rinde ziyaret eder, bunlar 
ya gelmelerine müsaade ,., 
Uk doğan oğlu bu kaidede:~ 
teana idi. Bu çocuğa yüz ~ 
olduğu için gene:ral ~ok p 
oldu amma İ§ itlen geçtikter 
ra! 

Çocuk büyüdükcc hıraı d 
nitledi ve amcası Yuvanko'y 
şetli kııkanmağa başladı. Ba 
la kardeşi biribirinden ayr 
iki kardeştiler. Ve bir saba} 
vanko yatağında kalbine sa1 
mıı bil' hançel'le ölü bulur 

Amcaımı öldüren delikt 
viçreye nefyolundu ve orada 
çen ay veremden qldü, 

* General Gonez'in kudrr 
vetinde idi. On bin kişiden • 
olan ordusunun her neferini. 
ayrı tanırdı. Ho~una giden 
lere verdiği en küçük mükaf 
lerce lira idi, Bundan ba§ka 
da her türlü zaptüraptı kald 
nüfuzunu büsbütün arttırnn 

En küçük bil' nefer bile 1 
dosdoğru Cumhur ba§kan! 

derek şikayetlerini söyliye~ 
Sivil ahaliyi bütün vergi! 

tadan kaldırarak kendine 
mıflr. Gazyağından al•nmali 
Jan ulusal gelir bütün masra 
yetiyordu. 

En büyük bir jumala bile 
dolusu mükafat veren gene 
hafiyele1'den müteşekkil r r L 

la balık. bir de gizi i or · 

* Ş. d 0 d ,. 
ım ı e gene,fo_ 

hayatını anlatı emen 
Daima aabal neme 

kardı. Y ataktan'ki at 
§ağı elinde kah'Yndn 
girer. Hunun Üz(ıdnr 

- Tat şunu P le· 
iıtediğim kada <nhat 

Der, uşak da l 
!erin 

Kahvaltıdan . 
ı. 

raymdaki hayvar 
nerdi. Burada deı~,;,. 

de en yırtıcı hayvanlar oe. 
mekteydi. General korkunç 1 

vanluile konuıur, mutbaku 
tirilen parçaları onlua ataı 

Kahvalt111m daima yeme 
lonunda yaptıkta.n sonra kr 
azalarını birer birer kabul cd 
Bunlara kartı hiç de nazik c. 
ranmazdı. Nazirlardan sonra 
du kumandanları, bunların a 
sından da ahalinin ziyaretleri 
lirdi. En sonunda hafiye alay' 
nm şefleri odaya alınırdı. 

Bunlar itiraflarda bulun."11 
mahpuılarla en son tevkif edi 
lerin listelerini verirlerdi. B · 
üzerine Cumhur basl<anı a. 
kalkarak: • 

- Saraya getirin de biz o 
rı ıöyletelim !. 

Emrini v~rirdi. 
Ve :zavallılar ya ııöylerler 

hut ta can verirlerdi! 
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i! Gayyur usullle ~i 

Bnsızlık, arızaları ~ 48 derste kendi 11
1 iif kendine i! 

l tedavisi çareleri li!Fransızca~ 

. ,,,, ~r" 

/ . " 
.,1/ Aksırmak 

/ Soğuk algınlığının 

walıim muhtelif tipleri 
"I Bu yazıda size en basit 
. .la yani, ·kanın ya kemiyet, 

~eyfiyetinin eksilmiş olma
,.den bahsedeceğiz. 

iyetin eksilmesi kan kay· 
inden ileri gelir. Bu da 

&dan fazla kan akması, ya-

2 ~senden uzun zaman zar • 
~untazaman azar azar kan 
111i1mesidir. 

ı kaybedilmesinin ıe • 
1.r kere bulunduktan ve te -

eıe haşladıktan sonra kanın 
t~abuk toplanmağa ve r·l tekrar kazanmağa mü-

!E
~nı keyfiyetinde fakirlik i

ızı küreyvatın eksilmesi -
al olarak her kan dam· 

7-f- bunlardan 5.000.000 bu -a' Bundan batka demir ihtiva 
• Ç !.e kana kırmızılığını veren 
ı lıclobin,, de ekıilmiş demek
ge. 

gi.irı.sızlığın bir çok sebepleri 
rJOf:' Meseli ağır ha vah yerler· 
el\ oturmak, harekebizlik, de-I 
hfiier vaırtasile vücuttan dı ·ı 
~ ı atılması lazım gelen pislik
nı ~""'edilmemesi gibi... "Pek
. bu neticeyi doğurur. Bugü
ın 

tülü ve tasalı yaşayış tar-. 
ıt ve yorgunluk; kanın 

. zehirlenmesi ve mikrop-
nn 
u kanda üremesi gibi hallerle 
• -te yahut kızıl humma gibi 

sı l i ~lılar kansızlığın bat ıca se-
c;.ıkt arasındadır. 
Rö,uzlık çeken hastaların yüz
an-9 iir tey gözükmiyebilir; fa
e ~ göz kapakların içi ıapsa • 
nı lıöyle adamlar çabuk yoru· 

di: 
lulf ağnlan, göz kararması, 
\t~esi, baygınlık, kulak u· 
1Df.'I ve belki de sinir buhran . 
nııi- 'kansızlıktan ileri gelir. 

k< ·ken, merdiven tırma· 
o'r.esilir. Kalbin çarp· 

denalb hastalığı fÜP

cı bir ~albuki bunlar 

saJdıraııavadan kafi 
ki Peı<ekememesi yü

. r izlerdir. 
serı. 

vazifesini elve • 
uJaş~apamıyacakla -
lacaksa.uızlık ve ha -

etmek 1i-ir ekseriya da 
yaşadı!klere, abur cu-

da Y8ittek vardır. El 
ları \'iibidir, ayaklar 

·y\e~ ııter çatlak ve yaralar olur. 
aT • • • 
• c 
sın :n.nlığın muvaffakiyet1e te-
n k · · ta b" bü' . ıçın yaıama rzmı us -

leTlljittirmek lazımdır. Tebdil -
iTlll hatta hafta ıonlannı bir 
Bu, geçirmek fevkalade iyi te
\•yapar. 

~ ':havaya veya hafta sonlarını 
~ de geçirmek imkan olsa da 

da aıağıdaki öğütlere ku-
1emıek lazımdır. 

akjer gece en qağı on saat uyu· 
Q1' muz. Gündüzleri mümkün 
, fil kadar uzun müddet açık 
ııo . d ... baT. ncerenın yanın a ıt gorme-
at,Jıtmalıımız. Fakat cereyan
roj .dmmıalnmız. 
aflll ltia yazıhanenize, yahut 
paa giderken yolun bir kiı • 
.,aya yürüyünüz ve tedricen 
_:plrlttrınız. Derin soluk alma- l 
IJleneyiniz. BO! vakitlerinizin 

• .. • 1 il Bay M. Gayyur tarafından!: 
~ır çogunu ~ç':1' hava~a ıeçırme· ıH yazılıp gazetemizde tefrika e i! 
ge gayret edınız. Yagmurlu ha - ii clilmif olan ( 48 derste kendiaİ 
v~larda bile ıırtmızda ıu geçme! ii kendine lransızca) notları bu~ 
bır muıamba ayaklarınızda da sag ii Jela Va/ııt matbaası tarafın· H 
lam ayakkabı olunca açık havada g elan kitap halinde çıkarılmıştır g 
dolatmaktan hiç zarar gelmez. E- H Memur, işçi, talebe ve herke&U 
ve döner dönmez üat baıınızı de- ii irin faydalı olacak olan bu ki.H 

" ~ " w. t• • • . ı• :: 
gıf ınrsınız. :! taba, 320 sayla olmasına rağ :; 

* * * İ"i: men, yalnız 75 kurUf fiyat ko- 55 
D · · "ht• d ki • n emın ı ıva e en yem eer :i nulmuıtur. Tevzi merkezi Va- i! 

en mühim şeydir. Bunlar buğday ii kıt kütüphanesi Ankara caJ.iS 

ekmeği bilhassa havuç ve ıspanak H desi, lstanbul'd~r. ii .. ı. 

Olmak UZ .. ere sebzeler meyvalar :: ................................................. ._.... •• ' ............ ·-·······························-···---·· 
ve az p·şmiş kırmızı ettir. Hayvan --

Kayıp aranıyor 
On bet sene kadar evvel Kava~ada mü
badele sıralarında kaybolan Kavalab 
yeıilbat hocanın torunu Mümine ve ıon· 
radarı Nazike ismini alan kardeıimi an· 

1Gripin 
alınması lüzumunu ihta 

eden ılk tehlike 
şaretidir. 

GRiPiN 
Bat, diş, adele ağnlarile diğer ağ nları en kısa zamanda ve en 
kat'i şekilde dindirir, nezleye, ıoğ u~ algınlığına, gripe ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

Gripin kaıelerinin 10 taneHk yeni ambalajlarını tercih ediniz. 1 

ve tavuJ< ciğerleri bilhassa iyidir 
ve haftada bir iki defa is kara, 
çorba yahut sandoviç halinde yen
melidir. Sütle peynir de gayeti -
yidir. Bunlar kir~ "kalsyum,, 
muhteviyS:tı zengin olduğu için 
kansızlığa ka111 en iyi yemekler

yoö~rendiğime göre ı.tanbuıd. ha- Zevcinin aşkını muhafaza 
ediyor! 

iç·n 
miyetli bir zat kardeşimi kendisine ev- mu·· cade~e 
lat edinmiştir. Annemizin ismi Emine • 

dendir. 
Çay, kahve, yağlı ve tekerli 

pastalar ve tatJ.ıtlardan hiç olmar 
sa muvakkaten büsbütün vazg~ • 
çilmelidir. Bunlarda maden ve vi
tamin yok denecek kadar azdır ve 

ve babamızın adı Hüsnü çavu,tur. Kar
deıimin bulunduğu yeri bilenlerin adre
simize bildinnelerini lnaaniyet namına 
rica ederim. 

Küçükayasofya Mehmet paşa yo
kuşu kasap Osman sokağı 29 numarada 
Ayşe Sabahat. 

daha faydalı yemeklere kartı it - ------------
taha keserler. 

"Dışarıya çıkmakta,, intizamı Operatör Dr. 
temin ediniz. Elveritli bir gıda SelAb SUN 1 

tarzı ve lüzumu kadar egzersiz bu- Deniz hastanesi Cerrahi Şefi j 
nu gerçeklettirir, olmadığı takdir- Diş Tabibi Kemal SUN 
de iae lazım oldukça hafifçe bir isti ki Al caddesi 1 
müshil almak lazımdır. No : 322 

Eğer hazımıızhktan ıztırab çe-l ( Bevo{ll u Yarli 
kiyorıa, bir iki gün için yalnız 1 Mallar Pazar:.J 
süt ve meyva suyu içmek sureti le Ü st:ü ) 
pehriz edilmelidir. Sonra da ya· .. •••••••••-

----~·---------

vaı yavaı başka yemekler yenebi-
lir. 

Eyüp sulh hukuk mahkemesin· 
den: 

Methur bir sinema yıldızı; "hiç bir 

erkeği muhafaza için mücadeleye gİrif· 

mek zahmeti deimez,, diyor. Halbuki, 

bir çok kaelmler bu fikirde değildirler. 
Onlar, HYcelerin.in hqka kadınlar üze· 
rindeki dikkat nazarlanm kemali ha§· 

yetle takip ederler. Fakat bunlar ayna

ya bakarak biraz da keneli kabahatları 
oldqjımu biliyorlar mı? 

Bir erkelin, beyaz ve yumuşak bir 

cildi, taze ve genç bir teni takdir nazar

larile seyretmesi pek tabiidir. Bir kadm, 

yüzünün buraıtuiana, siizelliğinin 

solduğunu göriiace nnll zevcinin na· 

zan dikkatini celbedffek hir genç kız 

tazeliiiai ikti1ap etmek çaresine teves

sül etmelidir ki, bu, hali hazırda her ka

dın içbJ kolay ve ~dür. H.- ak

tam yefniU:&an enel y8buz pemlMı ren• 

gindeld Tokalon kremini kullanınız. 

lerini kuvvetlendirir,buruıuldarı ·de 
rir ve cildi gençle~tirir.Sabahleyin yi 

zünüzde husule gelen ,ayam hayret 

tebeddülü nazan takdirle ıeyredinb. 
Gündüz için beyaz rengindeki ( Yai• 

ıız) Tokalon k<"emİni kullanınız. 

bettirir. Bu gençleşme tedavi tarzı Kansızlığa kartı en iyi tedbir
ler: 

Arsenik ihtiva eden haplar, 
homoglobinli ciğerler, balık yağı, 
Malta birası (Malta hülasası) 1 kim 

Mehmedin Cibalide Osküplü 
caddesinde 2 / 1 No. da sakin Sa -

Siz uyurken ensac:mız üzerinde icrayı 

tesir ederek Jiizün zayıf düpniit aclale
lim zimmetinde alacağının temi -

Sayesinde zevcinin aıkmı yeniden 
kazanmağa muvaffak olmtqlur. 

yevi gıdalar, kalsyum tabletle'ri 
ve maya hülasalan. 

Çok ağır kansızlık vak'alarm
da bir müddet için yatakta istira
hat lazımdır. Tedavide sebat edil
melidir. Eğer bütün yaptıklarını -
za rağmen bir salah görülmezse 
hemen doktora müracaat edilme
lidir. 

Kansızlığa uğramıt bir adam 
hastalıkları ve bilha11a soğuk al
gınlıklarile enfloenzlan çabuk 
kapar. itte bunun için kansızlık 

hafif bile olsa hemen çaresine 
bakılmalıdır. Yoksa daha aiır has 
talıklara yol açar. 

lrad almak 
isti yenlere 

Beyoğlunda Y enitehirde Hü -
ıeyin ağa mahalleıinde Y eniıehir 
caddesinde 92 numaralı ki.rgir 
büyük kahvehane binaıı satılık -
tır. Üzerinde iki odaıı, altında 
mahzeni ve tulumbası vardır. Ye
ni yapıdır. Almak isteyenlerin aa· 
zetemiz idare memurluğui. mü
racaat etmeleri. 

Ucuz lisan dersleri 
50 KUl'Uf& derı 

F elaefe ve ed'ebiyat prof eaörii 
bir Alman beher derai elli kuru
ta olmak ü:;::ere aeri bir usuhe Ai· 
cnanca lngilizce ve Fransızca lisan 
ı:leraleri vermele taliptir. HABER 
ie K. E. adresine mektupla müra· 
-.at edilmeıi. 

ni iıtifası zımnında merkumun 
ikametgahı meç.bul olmasından 

dolayı bu bapta tebliğatın hukuk 
usul muhakemeleri kanununun 141 

ve 144 üncü maddeleri mu<:ibince 
20 gün müddetle ilanen icrasına 
kar~r verilmiş ve .yevmi muhake· 
me olan 30 - 1 - 936 saat 14 de mu
allak kılınmış olmakla yevmi mer 
kurda bizzat gelmeıi veyahut ta -
rafından musaddak veJcil gönde • 
rilmeıi aksi takdirde gıyabında 

mahkeme yapılacağı malum ol • 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(18734) 

DÜZELTME 

lıtanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

14 - 12 • 935 tarihli gazetenizin 
12 inci sayfasında münderiç 4 ün-
cü icra memurluğundan başlrklı 
934/ 2008 dosya No. h muameleye 
ait satış Hanında birinci arttırma· 
nın 20/ 1/ 936 tarihine mÜ$adif 
pazartesi günü yapılacağı ilan e· 
dilmesi lazım gelirken sehven 20. 
1 • 935 tarihine mü.ıadif pazartesi 
denilmiı olduğundan düzeltilmesi 
istenilmektedir. 

latanbul Aaliye mahkemesi Al· 
tmcı hukuk dairesinden: 

Rütdü kızı Nimet tarafından 

kocaıı Sultanahmet Cankurtaran 
mahallesi 17 No. da Nazmi aley
hine açılan boşanma davasında 

Tt::J Q KiVE 

l 1 Q~6.T 
BANKA51 

-DAo.A 
BiRiKTiREN 
QAı-IAT-{;D~Q 

müddeaaleyhin ikametgahınm 1----------------------------
. meçhuliyeti haıebile dava a~ • 
halinin on gün zarfında cevap ver 
mek üzere on beş gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmit ve 1 

arzuhalin bir nüahası da mahke -
me divanhanesine talik kılmmıt 

olduğundan latanbul Asliye altın
cı hukuk mahkemesi 935/ 1819 No. 

b dosyasına ilan tarihinin ferda • 
undan itibaren on gün zarfıntl.a 

cevap verilmesi lüzumu tebliğ ye
rinde olmak üzere ilan olunur. 

. . 
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a 
CO N E Z L E ye KARŞI EN MÜKEMMEL ŞiFA 

J'ERICI VE KORUYUCU iLAÇ 
Büyük tenzilat 

GOMENOSTERiL 
burun damlasıdır. Nezleyi derhaı iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has 

tabklardan korur. 30 kuruştur. 

088 8 

pevlet Demiryoll~ı ~E l.i~anları 
işletme Umum idaresi Ilanları 

Tesviyeci~ Tornacı, Kazancı 
Devlet Demiryolları atelyelerinde çalışmak üzere muktedir 

teıviyeci, tornacı ve kazancı alınacaktır. lsteklilerin veaaik ve iki 
fotoğrafı iie Haydarpa,ada Cer Ba,müf ettişlik kalemine müra • 

Kiirk mantolarınızı 

ay vade ile ve ketalctsız 

Güneşin ve soğuğun teslrİ ile husule gelen yanıldıkları, çat 
laklıklan ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· 

fetini temin eder. 

~ . . ' ~ • • • • 
Istanbul Belediyesi . ·ilanları 

Tahmin edilen muvakkat 
bedel teminatı 

Cerrahpaşada Davutpafa mahaJlesinde Bı
yıklı Hüarev aokagında eski 3 yeni 4 N. lı 
ev ankazı 60 4,50 

caat etmeleri. "23,, 

--· ı•ı ' l 1 t ıı ıl 1 lı 
1 

' ı 1 

' 

'!· '' ı '1i''1'I 'l;ı' I' ' .ı"!'ii": 1." ı " , 
BEVKO 

Sullanahmette Cizdariye mahallesinde Cir 
dariye yoku!u ıokağında yeni 6 N. Iı Cizda
riye medresesinin ahtap odalar ankazı 
Oıküdarda Valdei atik camii bahçesinde su 
bentlerinden çrkarıLm~ muhtelif boyda ke. 
resteler 

100 7,50 .1, 1
1 'ıl'ı ! ,I ' r;, ıl: l;ı' 'ı 

1
1

11
! 1 1 + il) J ' 

\ 1 t ', ıl, 1 '1'1 11 ' ' 

Türk Hava Kurumu 
ticarcthanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şcraitJc sipari~ 

kabul olunur. 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi 

zengin etm~ıtir. 

Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

120 9 
Yukarda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı yazılı 

olan ankazlar satılmak üzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmur 
tur. Şartnameleri leva;nm müdürlüğünde görülür. Arttırmaya p 
mek iıteyenler hizalarmda göıterilen muvakkat teminat makbuz 

vey~ mektubile beraber 6 1 936 pazartesi günü aaat 15 de daimi 
Vergiler 

3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır 

Ekonomik ve Finansal kanunlar 
serisinden 1 nei kitap 
Yazan Hakkı Yeniay 
(Sümer Bank şeflerinden) 

encumende bulunmalıdır. (8.) (7865) 

Kurtuluı Kmalı Keklik sokak 70 No. lı ev harap olmaıından 
ve ıahibinin adreei meçhul bulundqğundan ihtarname yerine ka· 
im olmak üzere 15 gün zarfında mahzur izale edilmediii takdir 

Ayrıca; 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
Jer ,e ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

Bfitiln Terrt kanualan 

TORK HAVA KURUMU PIY ANGO DlREKTORLOCONDEN: 
936 Yrlhatı piyanıo ketide liıteıinde üç bin lira kuanan nu • 

ınaralar araamda (15298) numara aebven (18298) olarak çılmııftır. 
~yh (15298) numaralı bilet hamillerinin ikramiyelerini 

al.P flsere direktarliiie ıniinQ at eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

1/10/935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararları, nizamname ve izahname 
leri ile bf r arada. 

de Belediye tarafından yaktırıl.ııcaiı ilin olunur. "8.,, (63) 

Hususi ve pratik bir tasnif 
522 bUyUk sayfa, iyi kitıt 

Resmf neşriyat kadar ucuz. Basın Kurumunun çıkardığı 
'' ' ' 1 1 

' 1 
1 

1 1 ,1!' 
' ' 1 1 1 1 1 , ı 1 .ı ı t 1 1986 Almanağı Flatı: 180 kuruı 

lı mm;:Dç I• ıhı• eki mı ıı 'ı ıwl Göz Hekimı 

Dr. ~ükrü Ertan ii Ratip Türkoğlu 1 

Mall7e memuru, avukat, mUkelle 
tere, bukak ve ticaret hoea ve 

talebesJne bUytlk kolaylık 
Umumi tevzi yeri: 

En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 
B~tün ıaylavlarımızla gazetecilerimizin reıim albümü içindeJi,. 

' ·• AlaJni.li. . 4 nk•n cadcleai No. 6" .. 1 
Telefon: 22586 ı· Ankara cadde•• Meserret 

Ankara ud. Hafta idarehanesi. 

C 1KT1 Satıı yerleri: 

Salı günleri meccnnendir.. .: otell Kar•••• numrara (88) ı 
il--••••ı•m••••lli :=................. .. ..... --.......,..·-· =················· ·····----------

Ahmet Halit, ikbal, Haşet 
kitaphaneleri 50 kuruş 
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Dam\'il, h:tt:L hiddetle titri) en bir 
sesle: 

- Onu asmak mı? Bunu mu düşü
nüyorsunuz? Bu serseride öyle bir sır 
vardır ki, Şevketmaap kralımızın men 
faati için bu sırrı öğrenmek lazımdır. 

_ Duna işkence etmek mi lôzımge. 

lectk. ? 
Pardayan uzun bir ürperti geçir-

di 
_ Hay haY? işkence memurune 

vaktile haber gönderilmiş olduğu i~in 
bu ceza sırasında ben de hazır buluna· 
mğım. 

_ öyle ise bunu nereye götürelim:' 
_ Tampl zindanına! 

-12-

MUCiZE MNASTIRI 
1290 senesinde Pariste bir Mucize 

olmuştu. Aşaj'ıda okunacak satırların 
taıaaınen anlaşılması i~in burRda on
dan bahsetmeğe mecbur olacağız 

O devirde, Notrdam kilises: eiva
nnda oturan bir çok dinsizler uasrn
da Jonatan isminde bir Yahudi vardı. 

Şunu da söytiyelim ki, bu Jonatan 
fflebinin, etrafı gayet güzel bahee
leıle çeniJi bir lı.öşkü vardı. Fakat e
ve bitişik olan manastınn papazları 
bu bahçeleri Yahudinin elinden ıorh 
almak istiyorlardı. 

ffomşuları bulunan ııapazJan•ı 
irl : ·ma gÖl"e bu yahudi, hirhıtivan· 
Jıl, ~ inine pek biiyük bir fenalıkta bu
Jun ınustu. 

Ne yapmıştı? 
1290 senesi paskalyasına rasth

yan bir pazar günü, bir kadını kand•· 
lkı aK ıoaaet ctııı~K uzere Notrdam 
1111.stne glndermişti. Bu kadın. veri
len mayasız ekmeği alarak yiyeceğf 
,Jerde Yahudi Jonatana getirdi 

Yahudi şeytanın verdifi bir hid· 

detle hançerinin ucunu bu ekmt>ğe sap 
tadı. Ekmekten hemeır kan akmağa 
başladı. Kan, kıpkırmızı ve sıcaktı. 

Kadın bu mucizeyi görfince kor
karak hemen papazların ayaklanna 
kapanmağa koştu. Manastırın bütün 
papazları böyle qhftlik etmişlt'rdir. 

Yahudiye gelince, kanın akması 
hiddetini yatıştıracak yerde büsbütün 
arttırdı. Vaktile Mesihi çarmıha ger
mek için yaptıkları gibi bir çivi ile 
bir çekiç aldı. Çiviyi ekmeğe batırdı. 
Tekrar mucize baş göstererek kan Rk· 

mağa başladı. 
Yahudi hiddetinden kudurarak 

ekmeği ateşe attı. Fakat ekmek 
alevlerin Uzerind,. yanmadan sıçrama
ğa başladı. 

Jonatan, bununla kaımıyarak son 
bir çare olmak üzere yeisle n ümitsiz
likle ateşin Uzerine bir kazan su koy. 
du. Su kaynamaia başlayınca t>kmeğ! 
içine attı. Lakin < kmek dağılacak yer
de beyaz ve saf bir halde kaldı. Yal-
nız durmadan kan aktığı için kazan. 
da kaynıyan su, biltUn kan oldu. 

Jonatan eğer o sırada yulutlan 
mamış olsaydı kimbilir daha n·~ k~Pc"l· 
zelikler yapacaktı. Cinayetlerini hiç 
itiraf etmek istemedi ki bu da ne ka
dar alçak olduğunu meydana çıkar
mıştı. Papazlar onu bir odun yığını ü
zerine koyarak bu yığını ateşlediler. 

Yahudi yanıp kül olduktan sonra 
ev de temizlenerek manastır tarafın · 

dan zaptolundu. Bu günahı tamamen 
silmek için bir zengin "Mueizeler evi •• 
İslUinde bir manastır yaptııdı buraya 
da "Allahın kapatıldığı manastır,, 'ID· 

mı verildi. 
Yahudi Jonatanın hakikaten ma

yasız ekmeği kazana atıp atmadığını 
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diltünür. Biliyol" musunuz bana ne işte beni rahatsız etmemek uz~re oğ
dedL Namusumuza itimat edılen \'C lunuzla beraber Monmoransinin ko
hayatımı tehlikeye koyarak öğren- nağından çıkıp gideceksinb.. Hemen 
difim halde bana ve size ait olmıyan Pari.sten uzaklaşacaksın1z. Cehenneme 
bir sırrı ele \•ermek gibi bir alçaklıkta kadar yolunuz , ar. Size eğerli iki at 
bulunmaktansa kendimi gözünüzün ö- \'ereceğim. Eı'\erlerin kuburluklannda 

nünde öldürmeti tercih ederim. DJtm ikişer bin ekü bulunacaktır. Bu kadar 
vil cesaret edebilirse bizi ele geçirmek bir para ile aklınız ··e cesaretiniz saye
için Parisi yaksın. Lazımgelil'8e öJii. sinde istediğiniz yerde rahat rahat 
rüz. Fakat dünyada hiç bir kimse yaşayabilirsiniz. 
hattl en rezil insan olan Damvll bih• 

Başını önüne eğen Pardayan derin 
bizi alçaklıkla itham etmemelidir. lş- derin düşünüyor gibi görünUyorda. 
te oğlumun bana söylediği sözler bun-
lardır monsenyör. Marşal devam etti: 

Damvil kısık bir sesle: - Düşününüz, başkalarının bir 
mükifat görürüm diye ele verecekleri 

- Demek, Monmoransi hit bir şe~ bir sırrı siz sayıkhyarak beni hay. 
bilmiyor öyle mi? dedi. 

ran bıraktınız. Onun için ben de elim
- Değil, hatta hiç kimse bir şey 

bilmiyor monsenyör. den geldiği kadar gize iyilik eduewim. 
Hakaretlerinizi unutuyorum. Ufak te-

Marşal geniş bir nefes aldı. O de-
recede bir korku içinde idi ki, Par da- fek ihanetlerinizi kafamdan sili) O· 

yanın yüzüne karşı fırlattığı rezil sö- rum. Size ve şövaJyeye son derect>de 
:r:Unü bile düşünememişti. Bu cesur ve ~yük bir lt\tufta bulunuyorur.1 Hu
doğru özlü düşmanının ~özleı·inden susi düşüncelerinize aynca hürmet 
şüphe etmiyordu. ettmimi de ilA.ve etmem lazımdır. Hat-

Birkaç saniy .! içinde kendisini top- ta konağıma beni öldürmek üzere gel
ladı. O vakit hiddeti taşmağa başladı. diğinizden bahs lıile etmiyeceğim. Siıe 
İhtiyar Pardayana kin dolu bir bakıs Parday. n; biri birimizle ne dost ne 
fırlattı. düşman bulunalım, bitaraf kala hm 1 

Sonra Ortes ile tüf ekli askerlerin diyeceğim. 
bulunduktan odanın kapısına doğru Pardayan içir.i çekti. 
bir iki adım attı. Marşal sözüne devam etti. 

Lakin birdenbire dü~üncesini de 
fiştirerek Pardayana döndü ve '!lid· 
detle: 

- Eh, eğer sizi affedersem ve ha· 
rışmak istersem .. dedi. 

Pardayan da a-yağa kalkıp eğildi 

- Şartlarını~ nedir monsenyör? 
diye sordu. 

- Çok sade bir şey! GirişeceJ'im 

- Burada benim esirimsiniz N~ 
kadar cesur ve kunetli olmuş olsa
nı:ı hile bu kadu kuvvete karşı koya
mazsınız. Kaçmanıza da imkln yok
tur. Artık tamamen elimdesiniz azi-

zim. Onun için sözümü kabul ~derse
nfz buradan serbestçe ~kabilfrsini1. 

- Pekflla, haydi teklifinizi kabul 
edeyim. Buna sizi nasıl inandırabili
rim monsenyör? ÇUnkU, sizin itimat-



~:ı - Ne kadar zamanda J\1erihe varabileceğini
zi umuyorsunuz.? 

- On. on bir ~atte. 

~6 - Ifav:ı~ri nesirniden ve arzın cazibesinden 
kurtulduktan sonra si.iratimin fevkalade artacağı
na. eminim. 

~7 - l\lerihle arz arasında seferler başlayınca 
ilk iki kişilik yeri ben alacağım. hte size bilet para· 
<n. 

tıh.rim tc~el>bh..- mm:ı. . A olsun 
olm:~ın. bu gazete i~in mükemmel bir reklam va
sıta,;;ıcJır. 

:!!l - işsiz h ~rn<ı,·ic tee:ı:>ihiinden kendisini de· 
nize atmağa karar Yermişti. 

:m - Köprünün parmaklığına 
saniyelerini yaşıyordu. 
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sız olduğunuzu bilirim. ~üphesiz ki 
yalnız hir sözüm üıel'ine konağın ka
pılarmr bana açamazsınız. 

..'lar~al, göz!E:rinde <;ok çabuk sö
nen hir .sevin<; ı~ığı parlıyarak cernp 
verdi: 

- Yalnız liızımgclen tedbirleri a
~tcağım. Sizi hemen gelip burada bul
ması için :;;örnlyeye bir mektup ya:ı:a-

cak.sınıı. Ye benim Jantiyomlarımdan 
birio.;i mektubu götürecek. Şövalye hu
ra)H gelerek ikinizin de üç aydan ev
vel Pari.:::e geri dönmiyeceğinize dair 

namusunuz iizerine söz verdikfon son
rn Parisin herhangi hir l,;apı.srna ka
dar bir kaç dostumla birlikte size ar
kada~hk ve orada Yeda edeccı,Um. 

- Monsenyör, bu şereften dolayi 
size her zaman minnettar kalacağım. 

- lfabul ediyorsunuz öyle mi? 

- Elbette Monsenyör, sevinçle ka-
bul l'diyornm. Bu yüksek kalpliliğinizi 
ömrum oldukça unutmıyacağım. 

J\.Iar~-ıl hemen bir masaya koşarak 
kftğıt kalem getirdi. 

- Öyle ise yazmız. 
Pardayan kımıldanmadı. Yenid<'n 

ft:ini çekip: 

- Bir kelime daha söyliyeceğim. 
Kabul ediyorum. F'akat hu kahnHim 
yalmz ~ahsıma aittir, dedi. 

- ~iz yazmanıza bakınız. ~örnlye

~I razı etmeği ben iizt'rime almm. 
- Biraz sabırlı olunuz. 1\fonsen

yfü·. Ut'n oğlumu bilirim. Onun ne ka-

daı· itimatsız olduğunu bi 1 mezsiniz. 
Kralların, prenslerin, maı-~allerin \'a 
itlerine bu kadar hakaretle bakan biı 
adam bulunamaz. Batta benden hile 
çekinir. Kendisine de güveni yoktur 
Peşini bU"akmıyan gölgesinden ürker 
Esen riizgfırdan şi.iphey~ dii-.H. Biitiin 

in.sanlardan nefret dmi~tir. Ben de 
onun hu huylarından dolayı çok mah
cubum. EYet, monsenyör, bir Ç,ok kere 
onu böyle ,·esvc;;eli görerek yüzi.inı 
kızardı. 

- Bu ne elemek oluyor'? 
- l\fonsenyör, oğlum mektubu 0-

1,uyunca gülmeğe ba~lıyarak: 
- Nasıl; muhterem baham Dam

Yilin elinde esir hulunu~ or ·re Mon
:-;l'nyör ile yaptıı?;ı muhn>leye göre 
benim de acele gidip kendisini bulma
mı yazıyor. Haydi orad3n ! Siz aklını
zı mı kaçırdınız baba~ M:u~al dö Dam 
Yilin bir zalim, bir rezil - bu sözleri 
hen dl'ğil oğlum söyliiyor - bir hill'
k;1r olduğunu ve ikimizi el(• gecirdik
ten s(Jnra vücutlarımızr ortada n kal

dıracağını bilmiyor mu~unuz? Fakat 
bu hilesi pek yarnn ! nen gencim, )'<l· 

:;;amak isterim. Size gelince baba, ya
:-ıınızı ba~ınm alını;:. olduğunuz için 

kendi kendinizi ı.,urcluıt ağzına atmak 
aptallığında huhmdunuz. Onun için 
yalnız başınıza ölüniiz. diye haykıra~ 
cak. İşte monser.yör, ı;öval:re ml'ldu-

bumu alınca böyle söyliyecek. lbtht 
kahkahalarının güriiltüsünii duvaı· ıı;i
bi oluyorum. Ah monsenyör, itimat
sızhk kadar büyük bir kusur yol~tur. 

Damvil di~lerini fükarak: 
- Demek ~·azmıyacaksrnr:r i)yle 

mi? dedi. 

- Bunun bir faydası olmıyaca~{ 

ki monseııyör. Bakınız, f:ı.rzedt'lim ki 
şi)vaJye bmaya gelsin. O rnkit ne olur · 
biliyor musunuz? 

- Ne olur'? 
- tıö ·rnlye dünyanın en itimat.sız 

bit' adamı olduğtı gibi ~izin ka<lar d:ı 
inatçı ve elik ı,afalıdır .. monsenyör. 
o hfr kere kafasr;;a Dam dö Pfyenle 
kızını ve ağa heyi niz mousen' örii ı-ıiıi11 
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pençenizden kurtarmağı koymuş. Hiç 
bir şey onu lm azminden döndiiremeı. 

Anlıyorsunuz ya, ben bu şerefli tekli
finizi kabul ediyorum. Fakat o ... ah, 

korkuyorum .. Duyar gibi oluyorum. 
Bana ne diyeceğini biliyor musunuz, 
monsenyör? 

Ilicldetinclen mo.smor kesilen n1ar
şal: 

- Xc diyece:•mi~ bakalım, dedi. 
Pardayan, eli kılıcının kapza.sm

da olduğu halde Damvilin l"arşısmda 
dimdik durdu. 

- " Demek Jli baba, siz ve Mösyö 
lö Diik lıana böyle adi bir teklifte hu
lunuyorsuırnz öyle mi? övle ise en·a. 
hınıza yuf olsun! Mösyöler. dört hin 

eldi Ye iki eğ·erli at i<;in beni namus
suzluğa scvketnıck istiyorsunuz ha! 

Bin e~erli at ve dört bin ckii vermi::; 
olsanız bile beni M•vindirmi~ değil da-

ha. fazla tahldr ctmi~ olursunuz .. 'S e.?. 
Şövalye dö Pardayanm, halrnsının 

ku:;anclığı kılıcı o,;atacağına, kurtarma-

ğa yemin ettiği iki ta ti.siz kııdınr terk
edeceğine, kendL;;ini de bu surt!tle a] . 
<.:aklar, reziller :na.sına kataca~ına i

nanacak adant cliinyada \'armış ha! 
Ah haha, bana ettiğiniz bu hakaretin 
aliından kalkmryacağım. Siz bu i'jten 

,·azgcçerek bu t :•klifin verdiği ut:rnc 
Ye rezaleti, kepazeliği ve al~aklrğı i!e 
ötedcnberi me~hur olan Damvile bı
rakrnrz., diyecek tir. 

İhtiyar asker, daima dimdi!,;: oldu
ğu halde kolunu l\Iar:;;ale dokun uc<ı
ya kadar uzattı. Daınvil: 

- S fil! diye hiddetle homurdan-
dı. 

- Son bir söz daha Monsenyör. 
Yalnız btr söz, söylediğim kusul'lnrım. 
drın başka şövalyenin bir kusmu clahn 

vardır ki o da, beni son derec(' hatta 
namusundan fazla seymesidir. Burada. 
bulunduğumu biliyor. Sabahleyin er
kenden geri dönmezsem umarrmki kra 
la gidip sizin, Gizi kral yapmak i~in 
kendisine ihanet ettiğinizi söyliyecel .. -
tir. Evet, uğrayacağı ye.s ,.e ibıitsiz
Jikle bunu yapacaktır. Sonra da, geve
zelik ettiği için kendi kendisine hir ce
za tayin eder. 

lleriye doğru atılmış olan .\lar:;al, 
yrldmmla vurulmuş gibi hemen oldu
ğu yerde kaldı. Ağımdan li.Öpiikleı· ~a· 
çıyor, tirtir titriyordu. 

Par dayan g·ül ümsıyerek: 
- Şimdi istersen git! diye mırıl

dandı. Fakat ih!iyar askerin söz1crile 
hiddeti son dereceyi bu!an Mar~aliıı 
kafasında kin korkuyu yendi. 

- Pekala .. Ne olursa olsun, hen 
kendimi tehlikeye atacağım geliniz. 
hepiniz geliniz. diye bağırdı. 

Pardayan hemen hançerini çekerek 
l\farşalin iizerine sıçradı ve: 

- llk önce sen gebereceksin clt!di. 
Fakat Damvil, haıtçerin üzerine 

ineceğini görünce hemen yüzükoyun 
yattı Pardayan i.se hızını .renemiy<!rek 
yere yuvarlandr. Ayni zamanda oda
nın içi mıırak1r, kılıçlı. tüfekli as
kerlerle doldu. 

Gözleri kan ça.nağına dönen ihti. 
yar kurt hiç olmaz.,a kendisini koru
yarak ölmek için kılıcını ~ekm~k İ"ôfe~ 
di. l''akat bir anda her tarafından ya. 
ka1anmı!5 n yirmi el ile tutulrnu:ı ol. 
duğundan bir saniye içinde bağlandı. 
Ağzı tıkandı silahları alındı. 

O vakit gözlerini yumarak sidclet
le gerindi. 

Ortes: 
- Mon~enyör, bu serseriyi nercl·<' 

asa hm, dedi. 

ı:: -· -


