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Almanyada 
"deve,, olan 
paralarımız 

lliyana heyecan içinde ... 
..,, ,_, ~ ~-~ ~'-~ _,_, ~ --= - ~ ~ ~ -

Cemal paşanın 
"Tanin,. gazetesine 

beyanatı 

Italyan dostluğu A vustur-
Hazineye ait eski evrakın tet-

yaya zararlı olmıya başladı 
kiki •ıra•ınd• ele geçen bir ve••- Avusturyalılar Habeş İtalyan 
kadan, umumi harpte Osmanlı hü. 

kfuneti tarafından Almanyadan harbinin neticelerinden korkuyor 
bir zeplin alınmuı için meçhul bit 
9ahs~ yüz bin lira ödendiği anla-

1 

Niyuz Kronikl'de diplomat 
şıldıgını yazmıthk. muhabiri Vernon Bartlet yaızıyor: 

"Beyoğlu,, gazetesi bizden bu Dünyanın, hiçbir hükumet mer-
h:ıber~ aldıktan ıonra tunlan ili.- ·kezinde, İtalyan - Habet ihtilafı, 
ve edıyor: v· d ld ... kad d" . tyana a o ugu ar en ıte I· 

"Mevzuu bahis siparit, o za- le kar91lanmıyor. Çünkü bu iht! -
manki hükUnıet tarafından Türk lif yarın Avrupada tekrarlanacak 

olan bir dramın son provaııdır. 

Avrupada oynanacak dramın sah
nesi de yakın bir ihtimale ıöre, 

Avusturyalrlar ,harbin ba9lan . ıayritabii bir refah içinde bulun· 
gıcında "ittifakı Müsellesi,, ltal - madığıdır. 
yanların bırakıp gitmesini unut - Bununla beraber Avuıturya, 
mamıılardır. Almanyanın kendiıine hücÜuı pt-

Şimdi herkeı kabul ediyor ki, memesini temin edecek bir ıekil
Avuıturya delegeİinin Cenevre . de Millerler Cemiyetinin mütterek 
de zecri tedbirlere kartı sözleri a- gayretine ittirike cesaret edemi · 
cemice bir pottur. Tamamen bat - yor. 
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Bütün Arap 
müstemlekeleri 

ayaklanıyor 
(Btıf taralı 1 incide) 

sır meıeleıinin halli için lngilis 
Mı11r yüksek komiıeri Sir Eric 
Lampson ile Mııır hükC'imeti ara· 
sında görüımelere bu hafta zar
f ında baılanacaktır. 

M. Eden için kabineye pratik 
bir hal projesi vermek zamanı ıel• 
memit tir. Sir Lampaon Mısır hü-
kiimetine lnıilterenin Mısır biri 
tik cephesini taıvip ettiğini bil· 
dirmit ve lngilterenin •aatlanııs 
ıadık olduğunu temin etmittir. 

İngiltere konıoloı mahkeme
lerinin kalkıp yabancıları muhte
lit mahkemelerin muhakeme et• 
meıini doğru bulmaktadır. Y alnı~ 
bazı mufrit MıaD'hlar muhtelit 
mahkemelerin de tamamiyle kalk· 
maıını istemektedirler. 

deniz ve hava filosunun takviyesı 
yolunda hazırlanan bir proırama 
göre yapılmıttı ve onun bir parça
siydi. Bu arada Almanyaya tor· 
pido muhripleri ve denizaltı ıe · 
mileri de siparit edilmitti. 

Avuıturyadır. 

Onun için, herkea, Avuaturya 
hükimetinin, zecri tedbirleri daha 
müeaair kılmakta yardnn edece . 
ğini sanırdı. Bununla beraber, Ce
nevrede Avusturya delegeıi, zec
ri tedbirlere ittirik etmeyeceğini 
herkesten önce ilin etti. Memle . 
ketin, ltalyay)a dostluğundan o 
kadar hararetle bahsediyordu ki, 
adeti. Milletler Cemiyetinin kat'i 

ka bir tekilde husuıi bir muamele Bir hafta önce, Avusturya Dış 
görmek mümkündü. Ve bu m1..1 . Bakanı verdiği bir söylevde, ltal-

ameleyi Avusturya, herhalde ls - yayı methederken Milletler Cemi- Adananın kurlulotu 
viçreden dafıaçok hak eder _ yeti hakkında da bir iki ıitayiı . ld" O U k 

O ı kir söz söylüyerek lnoilterede ha- yı un m utlulandı 
di. , svi.çre ki, daha az tenkit . • Cemal pafa Almanyaya yaptı

ğı bir ıeyahatten dönii§te "Tanin,, 
ıazetesine tunları söylemitti: 

"-Fazla tafsilata giriımeden, 
yeni bir filo kurmak için lizım ıe
len gemilerden bir kısmının aabn 
alındığını, bir kısmının da ıipariş 
edildiiini size söyliyebilirim. Buıı
lar bize harpten ıonra teslim edi 
lecektir· Böyle bir filo teıkil et
mek için olan malt prtlar son de
recede müsait ve fiyatlar ıon de· 
recede indirilmiıtir· Almanyanın 
bu müzakerelerde müttefiki Os 

bir dütmanı gibi ıözüktü. 
Avuıturyada birkaç saat kalı -

nız ltalya taraftarJ ıiyaıetin halk 
tarafından ne kadar beğenilmedi-
ğini görürsünüz. 

le ve belki daha fazla para ka - sıl olan kötü intibaı ıilmeğe te- Adana, 5 (A.A.) - Buıün A· 
zancile itten kurtuldu. ıebüı etmifti. Neticede Munoli . danalılar 5 kinunuaani bayramla· 

ni tarafından fena halde haılan- rını her yıl olduğu ıibi heyecan· 
Avusturya Bqbakanının sözü - dı. Avusturyanın ltalyaya aada _ larının bütün tazeliiiyle kutlala

ne bakılma, Avusturya ltalya Hal kati katiyen bütün olarak kalma. drlar. 
bet harbinden çok istifade et·- lı idi. Yokaa cezasını çekerdi.... Saat dokuzda binlerce halk A
miı değildir. Avusturya bükUmeti timdi ıulh dananın tarihıel büyük bayraim• 

Filhakika, me,ldır Hirtenberg istiyor. ltalyanın kendiıine zahir alarak eller üzerinde taınnak au• 
ıili.h fabrikalan, ltalyadan kül _ olaımyacak kadar zaif dÜfmesin- retiyle l!.baylı~a ~etirdi. • 
liyetli mikdarda ıİ.parif alınağı den vemüphem ıiyuuı batına Bu toren bıttıkten sonra ıeçc~ 
reddetmitler, bin itçi çıkarmağa daha batka beynelmilel bdi e • reıminin ve büyük törenin yapıl.~
mecbur kalmıtlardır. Bunun en ler ıetirmeden önce bu .:.::ün caiı Cmnhuriyet alanına aidildi. 
iyi misali, Avuıturya sanayiinin gelmeıini beklemektedir.,, Caddede kırk binden fazla iman 

------------------------------------------ toplanmıttı. Tam saat onda ban .. 
manlı hükumetine kartı çok mü- Bu sabah Vunanlstaında 100 klşlllk çetenin donun çaldığı ve halkın bir aiız-
sait davrandığını söylemek iıte reisi olan dan söylediği tıtiklal ma11iyle tö-
rım.,, Postaneye intihabat .. rene ba§ıandı. 

Bu gemilerden hiç biri teılinl h . d. M uth 1 ş b n r Nijdenin ıenç saylavı Ca•it 
edilmemiıtir. ırsız gır 1 mücadelesi Am Q r-i kal 1 Oral aletli bir hitabelfle Adana 

Yunanistan da o zaman Vaıil~f Palto aşırırken --··~~·-·- 'L:: • .;!1.1::~::-n., ~ .... .,. 1 

Giorgios adlı bir zırhlı ıiparit et· başladı haydut 
mit, bu ıemi harpten ıonra teslim yakalandı 

B '--b t L-t B il Yunaniıtanda ayın yirmi alt\· yaka 1 an d 1 edilmeyince La Haye divanında u- u aaua aaa ~ e eyo u 
t ha · k b 1 k sında yapılacak s,_,.im için müca· zun bir muhakeme cereyan etmit· posa neııne açı u unan ap,- ~ 

ti. Yunaniıtan bu davayı kazan- dan bir hırsız girmiı, telıraf me· dele bqlamııtır· Eski batbakan 
d d 1 b 1 Çaldariı, Atinada iMt söylevini 

mıt ve bu sayede Salamis gemisi- murunun uvar a aıı ı u unan 
it 1 t vermeie hazırlanmaktadır. Sonra ne sahip olmutlur. pa oıunu ça mıt ır. 
Sab h ka l " d b" d Makedon- ve Moraya soy·· lev Türkiye için de acaba böyle a ran ıgın a ır a a · ~-

1. d it ·ı tah d venneie çıkacaktır. 
1 

bir dava olacak mı?,.,. mın e ın e pa o ı e poa ane en 
çıktıimı ıokak bekçisi gönnüf, Kondilis de Patraıta ıöz ıöyli-

Arazi ve bina 
vergileri 

~azi ve bina Yerıileri hazi -
·randan itibaren belediye taraf m
dan tahail edilecektir. Bu suretle 
Belediye bütçesi yalnız bu verıi • 
lerden bu 1ene üç.milyon lira ka -
dar bir gelir temin edebilecektir. 

Belediye bundan M>nra Mali · 
yeden hiçbir hiaae almayacak ve 
bu yüzden bütçede bir deiitiklik 
ohnıyacaktır. 

Beyaz Ruslar 
T emps gazeteıi 1920 ıenesİn· 

denberj Türkiyede ikamet eden 
Verangd ordusuna menıup 160 
Rua abitinin Türkiyeden ihraç e
dildiğini yazıyor. 

Bu zabitler Franıada oturmak 
arzuıunu izhar etmiılerdir. 

Eli kırıldı 
Fatihte Huan Halife mahal -

lesinde Mütemet aokaiında otu -
ran 70 yatında Hasan Buri evi · 
nin merdiveninden dütmüt, ıağ 
eli kırilmııtır. 

a metreden düştü 
Fenerde oturan Emniyet ikin

ci Şube komiserlerinden Hüae -
Jinin oflu 10 yqında Cumur ao • 
kakta 01naıken sekiz metre yük. 
aeldikten dÜflDüt, Musevi haıta • 
hanesine kaldınhnıtbr. 

,(1189). '(• 100 •): 1 

durmaıını ihtar etmittir. yecektir. Diğer partiler d~ pro-
Hıraız kaçmaya savatınca bek· paıandalarma baılamak üzere

çi tabancasını çekmiı, hırsız kork- dir. 
muı, kaçamamııtır. 

Bekçinin yakaladığı hırsızın 

adı Hasandır. 

Bu sabah bir 
sandal battı 

Bu sabah on birde Galata köp
rüsünün altından geçen Silivri 
motörü köprünün yanında balık 
tutan Ahmedin sandalına çarp
mıt, sandalı batırmıttır. Ahmet, 
etraftan yetiıen sandalcılar tara
fından kurtanlmııtır. 

(1575) c•so•> 
Demirle vurdu 
Y eıildirekte Kimsesizler Yur -

dunda yatan Kavas Muıtafa lne
bolulu Mehmedin batına demirle 
vurmuf, yaralamı9tır. 

Merdivenden 
düşenler 

Yaralandılar ve 
hastanelere 
kaldırıldılar 

Süleymaniyede İmaret aokak
tal 8 numaralı evde oturan 22 ya
tında Mürvet nıerdi1'enden düt -
miif, hamile olduğundan baygın 

bir halde Haııf-'i hastahanesine 
kaJ.c:lınhnııtır. 

Ha•landı 

Oıküdarda Pazarbaıında otu
ran 13 yqında Andon, çalıttığı 

yazma f abrikaaında kaynar ıuya 
dütmüt, sağ ayağı yanmııtır. 

. 

3 sene zarfında, Almanlar, 
harp hazırhkları için 

1 milyar lngillz 
lirası sarf etmişler 
"Deyli Herald,, gazetesi finans tatbikindenberi üç yıl içinde doğ · 

muhabiri Almanyanın ıilihlan· nıdan doğruya veya bilvasıta, 
mak için sarfettiii paranın miktll- harp hazırlıkları için, 1.000.000.000 
rını iiirenmiftir· aterlin harcanmıttır. 

Buna göre, Hitler rejiminin 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
Amerikanın en azılı haydutların
dan "Bomba T 0°mi,, yatağında 
haıta ve mecalıiz bir halde hi;. 
mukabele edemeden yakalanmış
tır. 

Bu hayduda "Bomba Tomi .. 
yahut "Beteri Bomba,, deniyordu 
Çünkü üzerinde her zaman içir, 
bir tite Nitro - Gliserin taıımak 
taydı· iki buçuk yıldır poliı ta
rafından aranmaktaydı. 

Bir köteye ııkııtırıldıiı vakit 
bu ıiıeyi patlatacağını söylüyor 
du. · 

Fakat poliı, apansız "Bomba 
Tomi,,nin evini bastı. Ve bu azı:ı 
haydudu, hasta iken "torbada kek
lik,, gibi yakaladı. 

T onıi, Amerikayı ürkütnıÜ! o· 
lan büyük bir çetenin belkemiğin: 
tetkil eden altı kardeıten biriydi 
Bunlar 100 kitilik bir çete teşk" J 

ediyorlardı ve çocuk kaçırıyorlar
dı. 

Ele geçmit kardeılerden bu, 
beıinciıidir. Bir tanesi 99 ıenr.: 
hapse nıahkôm olmuttur. Üç tane· 
ıi bir nıücadelede öldürülmüttür 
Altıncı kaybolmuıtur. Ve söylen
diğine ıöre ölmüttür. 

Bir ltalyan profesUrU 
tehrlmtzde 

ltalyanın Şark dilleri pro· 
feıörlerinden Alessio Bombaçi dil 
tetkikleri yapmak üzere tehrimizf' 
gelmittir· 

Profesör, kendiıiyle ıörüıenle 
re, Türkiyeye ilk defa geldiiini ve 
yeni Türk dili hakkında tetkikler~ 

de bulunacağını söylemittir. Pro~ 

fesör yarın Ankaraya gidecektir. 

ıstıraplarının derinlifini ve Çalm
rovahların yeğitliğini anlattı. 

Bundan sonra genç tair Kam
ran Bozkır Adana için yazdığı tii· 
rini okudu. On birde geçit reımİ 
batladı ve bir saat süren ıeçitten 
ıonra halk dağıldı. 

Saat 3 de büyük günün onuru· 
na Urayda büyük bir kutlama tö
reni yapıldı. Bu alqam Halk~ 
vinde bir balo verilecek ve fener 
alayı, gece ıenlikleri yapılacak• 
tır. 

Şehrimizde 

Dün Adananın kurtuluıunue 
15 inci yıldönümü Eminönü Ha!· 
kevinde tehrimizdeki bütün Ada• 
nalıların iıtirakiyle kutlulumq· 
tır. Merasim ıaat 2,5 da lıtiklil 
marıiyle baılamııtır. Marttan ıon
ra T oros Gençler birliii umumi 
katibi Hatice Hakverdi, Adan~ 
kurtulutu hakkındaki talıauüı• 
terini anlatarak T oros Gençlet 
Birliğinin yaptıjı itlerden babıet• 
ti. 

Bundan ıonra Vedat Güçlü To• 
roı kurtulutunun milli davadakl 
yerini anlatmıt ve alkqlardan 119'! 
ıık kesilen nutkunu heyecan için• 
de bitirmittir. Vedat Güçlüyü mü111 

teakip kürsüye gelen Muzaff_. 
Yürük, "nasıl baıladık, ne yap• 
tık,, mevzulu söylevini vermit v 
T oroıun kurtuluı ıa vatından ha 
liralar anlatmııtır. 

Bundan sonra Çukurova halJf 
türküleri çalınmıf, dinleyiciletf 
portakal ikram edilmiıtir. 

Dün gece bu münasebetle T 
katliyanda bir balo verilmittir. 

AyaQı kırıldı 
Fatihte Sangüzelde 72 num• 

ralı evde ehran llyu üst kat 
İnerken ayağı kaymıf, dütm ·· 
ıağ ayağı kırılmıttır. llyaı ha1t 
haneye kaldınlnnıtır. 
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1JeıciHt q&üşiiHı : .. ~~---~ _....._,. 
ftkramnveon 

yenıce paketneırn 
açılıyoır 

Hilenin önüne 
nasıl geçmeli? 

Tuz Ticaret odası memurla .. 
Elimize geçen yenice paketle· 

r1ne dikkat ediyoruz. Bunlar, 
açılmıttır. Zira, bandlarm kenar
lanna zamk bulatln!!; hatta üstü· 
ne bile samklı parmak izleri çık . 
Mlf ••• 

Mühim bir ihr~ç rının f asarruf sandıg~ z 
mahmız oluyor , 

Herhalde, fabrikada kutular 
makine ile yapl!trrıldığı için, bu 

••vatıkhltlar, bula,malar sonradan 
yapılan hileli araıhrmalar netice· 
si oluyor: 

. &~iler, paketleri açıyor, içle . 
na de ıkram·ıyel · ku d" 
ye bakıyor. 

ı pon var mı r 

. Her yolsuzluğa karıı bir ted 
hır almak gerektir. Bunun tedbiri 
de bizce pek baıittir ! 

İki çare vardır. 
Birinciıine, inhisar idaresi ta · 

rafından bat vurulmalı· r , 
iıhisar müfetti§leri, gelisi gü . 

zel d""kkA l • u an ara uğramalı yenice 
paketlerinin kapanı, §~killerini 
muayene etmelidir. Kendileri ta· 
rafından ita.ret konmuı bir paketi 
de 0 bayideki deste a;aımda arı· 
yabi_lirler. Açarlarda içinden ik · 
ramıye çıkmazsa kanuni yahut i · 
dari. yollara müracaat edebilirler. 
Bayı, aahtekar, hrrsız muameleıj 
görür ... 

ikincisi de, halk tarafından ya
pılacak kontrol dur: 

Ciıara içenler, bulaımı§ ve ır 
vaımıt bandı olan kutuları ters 
tarafından açsınlar. Bandlı kısmı· 

nı bozmadan boş kutuyu inhisaı 
jdar,,. •i nfft ,.volJMUılJ.r,. Oı~rine de 
'B~n~ ilanc;a bayiden aldık. Şüp· 
helıdır, muayene edilsin!.. diye 
yazımlar ... 

Herhalde hu iki yol, hilelerin 
önüne ıeçer aanırız •. 

Mesele, halkm hakkını yemek
le yahut inhisarm tedbirini balta· 
lamak, reklamım boşa cıkarmak
la,kinna keıad vennekİe kalmı · 
yor. Ayni zamanda bir içtimai ı-.h
li.k, bir polis, bir adliye mesele · 
ıidir. 

• Nedir bu: Elini merhaba diye 
ver, bir de bak yu··zu··g-·· ·· ' unu aşırmış-
lar ... 

inhisarlar idaresinin, timdiye 
kadar hususi eller tarafından ya· 
pıhp piyasaya çıkanlan, ince sof· 
ra tuzlarmı bizzat yaparak satııa 
çıkarmak kararmda oldujunu yaz 
mJ!bk. lnhiaarlar idaresini bu ka· 
rara ıevkeden ıey ıofra tuzlarının 
piyaaada bulunmaması ve bir kı • 
sım paketlerin içinde fena tuzlar 
çıkmasıdır. Esasen inhi~arı devle
te ait olan tuzun her cins satıtmm 
da inhisar tarafından yaprlması 
tabii görülmektedir. 

inhisarlar idaresi bütün mem· 
lekele ince ıofra tuzu yetittirebil
mek için lzmir Çamaltı tuzlasında 
yeni bir fabrika kurmaktadır. Fab 
rika martın on betinde i9lemeğe 
baıhyacak, tuzlar yarımtar ve bi
rer kiloluk paketler içinde satıla· 
caktır. 

Şimdilik mevcut tesisatla gele· 
cek aydan itibaren ince tuz çıkar
mağa baılryacaktır. Ondan ıonra 
§İmdi sayılan oldukça fazla olan 
tuz imalathaneleri kapanacaktır. 
inhisar idaresinin sofra tuzlarını 
timdiki fiyatlardan daha ucuza 
aatacağı temin edilmektedir. 

Diğer taraftan Çamaltı tuzla • 
•mda yapılan ,.eni fenni teıisat 
sayesinde tuzun mali,.et fiyatı 

çok dütmüt, ihracat imkanları art. 
mıştrr. Belçika Japon a ve Yugoı 
lavya bizden mi.ıhım miktarda tuz 
&Jacaklvdır. Japonlarla Jetınit 
bet bin tonluk bir mukavele ya -
pılmı9, ilk parti ıeçen hafta gön· 
derilmittir. 

Çamaltı tuzlumm muhtelif pi
yasalara yaptığı ihracat Port Sait 
ve Aden tetkilitını endi9eye dü • 
ıürmüt ve bu iki letekkül birler 
mek mecburiyetinde kalmıtlardır. 

Kaçakçtlar 
Müsademe 

esnasında 
yakalandı 

(Vl•'-«0) Diyarıbekir civarında bir ka· 
--.. -··-'"'• • ... çakçı tebekesi jandarmalarımızla 

Mimarların uzun bir müsademeden sonra et!' 
geçirilmitlerdir. Bunlar Sait, Sı· 

kongresi raç ve Latif isminde üç kitidir. 

Oda meclisinin önümüzdeki 
toplantısında mutad sükun 

bozulacağa benziyor ! 
Ticaret Odası meclisinin önü· 

müz~eki toplantısının oldukça gü
rültülü olacağı anlatıimaktadır. 

Oda meclisinin yıllardanberi top· 
lantıları ıesaiz, sedasız ve gürültü
ıüz bir tekilde yapılırken son üç 
içtimadır meclisin sükunu bozul
muftur. Meclis azalarının rahatı· 
nı didirkin eden mesele, Oda me· 
murlarrnın taaarruf sandığı İJİ· 
lir. 

Oda idare heyeti, Oda memurla
rının phıiyeti hükmiyesi olmıyan 
ve kendi nzaları hilaf ma yapıhnı§ 
olan tasarruf sandığının kaldırıl· 
maıı için verdikleri 43 imzalı bir 
takrir üzerine istiyen memurlann 
sandıktan çıkmasına karar ver
mitti. Bu mesele Oda meclisinde 
müzakere edilirken azadan Emin 
Yahya sandığın hükmi tahıiyeti 
olup olmadığını ve Oda memurla· 
nnın sandığı istemediklerinin ga· 
zetelerde yazıldığına göre vaziye
tin ne oldujunu ıenel sekre• 
terlikten aormuttu. Derhal söz a· 
lan genel ıekreter buna: 
"- Sandığın hükmi ıahsiyeti 

mevzuu bahis de~ilair.,, cevabını 
vermit ve Mura- Furtunı da bunu 

f(>yle tamamlamııtır: 
"- Sandığın feshini istiyenle ... 

ekalliyette kalan birkaç kitidir . ., 
Halbuki hakikat gerek gene) 

sekreterin, gerek idare heyetinde 
bulunan Murat Furtunun söyledik 
lerinin tamamiyle aksiydi ve la -
tanbul gazeteleri doğruyu yazı -
yorlardı. Nitekim Oda meclisinin 
geçen içtimaında Emin Yahya ilk 
olarak tekrar ıöz aldı ve geçen iç
timada geçen müzakereyi mevzuu 
bahsederek hakikatin verilen iza
hat gibi olmadığını öğrendiğini 
söyliyerek: 

"- Bu itin yeniden müzakere
sini isterim.,, dedi . 

Fakat bu esnada riyaset mevkii
ni muvakkat reis ııf aliyle Murat 
Furtun iıgal ediyordu. Reiı der
hal bu tekilde bir müzakerenin a· 
çılması için bir takrir verilmesi 
lazım olduğu cevabını verdi. 

Şimdi önümüzdeki içtimada it· 
le bu mütkül düğüm çözülecek
tir. Emin Yahya bu takriri hazır
lamıtlır. Şimdi acaba bu defa O
da genel sekreteri ne diyecek ve 
meclis nasıl bir karara varack? lt
te bu, ıtek merak edilmektedir. 

Cemiyetlerine para vermiyen 
Avukat ve doktorlara 

ne muamele yapıhyor? 
olan kurumlardan birisi de Baro 
dur. Hatta Baronun vaziyeti Etib
ba Oda11ndan daha çok kötüdür. 
B~ro meclisi aidatını ml!ntaza -
man veren a vukatlarm ancak 
mevcudun onda biri olrtuğunu tes
pit etmitti~ Baro Ttibba Odası gi
bi yapmıyarak aidatını vermiyen· 
lerin Baro levhasına resimlerini 
koymamakla iktifa ebni!lir. 

Vagonlar aras~nda 

'3 

Ar•• Fatmayı sevdi ..... - ,,_., ...--. ,,_.., ---
Ali Naci Karacan, artistlerimize 

hayranlığını şöyJe ifade ediyor: 
Bcctıa, Hdzun, Vasfi gibi büyü/.: ar .. 

tistlerimizin ı•e dün akşam ikiuci de • 
fa zevkle segrettiğinı Şevkiye. Seml. 
ha ve Cahide gibi, gül:sek revü r:e 
komedi artl8Uerlnin sea, tavır, boy. 
hareket rahatlığı, tabülik ve güzelUk 
gibi birçok vasıflarını bir araya top. 
lamıı, cidden değerli istidatların biz. 
de yeti§nıif, yetiıcbUmiı olmaaı, Türle 
sahneainin yanru için en güzel mü/. 
de değU midir? 

Bir darbımesel \-ardır: "Ayşe 

Fatmayı sevdi!" derler ... 

* Tevazu 

iki üç gündür, Peyami Safa dert. 
felsefelere daldığı için, biz basit gaze. 
teciler, bu derin meyzuları pek kavrL 
yamıyoruz. ÇünkU, Peyami, Schopen. 
haur ile boy ölçüşüyor. lştc birka~ 
cümlesi: 

Alman fUozofuna göre "Füozof. 
lann eserlerini aııllanndan okumayıp 
ta nazariye/erinin i::ahlnı, yahut ta 
bir felsefe tarihini okumak, kendi yi. 
yeceği yemeği bClfkalarına çiğnetmek 
gibidir.,, Bu &Öz benim Kültür hak • 
kındaki fikrimin antitezi olmaktan 
çok uzaktır. Çünkü ben de hakiki e • 
Uld ve tefekkiJrll sathı kültürden a • 
yırmak için o fıkramda şu satırları 

yazrıuıtım: "Bu tefekkür, csküerl11 
tef elıül dedikle~i tarzda, her mevzu. 
un saUıına dil dokundurarak bir fl. 
kir çeşnicUiği yapmak değU, fikir ta. 
rihinln vazettiği meseleleri zihnin 
kendi derdi imiş gibi be11im6eyerel·, 
ömre süren bfr sebat ı·e ısrarla, fakat 
metotla ve ihtiyatla düşünebilmek • 
tir.,. 

Peyamiye diyeceğimiz şudur: 
Biraz aşağıdan a 1 da biz ve gaze. 

te okuyucuları gibi avam ~~\ da 
ilminden i~ lif a dc etsin, UP.tat !n-

* M•nzum bir ••rf•vll• - -- ~ -
Ercüment Ekrem Talu, bugünkl 

yazısının serlevhasını manzum olarak 
koymuş: 

•Böyle yazmış Tcvere, 
'Allalı akıllar ı!('rc ! 

Diyor; ,·e bir İtalyan kılına 52 mil. 
Jeti, bu meyattda bizi de feda etmeğe 
hazır olan Te,·ere gazcte.dnin mahut 
neşriyatından bahsediyor. Bu nazım 
bizde de bir coşkunluk uyandırdığı 
i~in de\'am ediyoruz: 

insanlar yara bere 
Alıp hemen gebere! 
ltalyanlar habirc 

Konsun sömiirgc1ere 
Duçe gibi bir ere 
Yakışır nu bu bre! 
Bir böyle dalavere 

Olur mu ey Tevere? ... 

' 

(Hat • Silr) Y l bl il Kaçakçıların ıelecği evveldeYl 
en r k dUn ilk haber verildiiindeniandarnıaları · 
kongresini yaptı mız Diyanbekirin yakmındak; 

Etibba Odasının azaları olan 
doktor, eczacı ve dit tabiblerinden 
mühim bir kısmı Odaya aidatları
nı vermedikleri için kendilerine 
mektuplar yazı!dığından evvelce 
bahsetmi9tik. Oda bu mektupları 
verilen 1'arar mucibince bir ihtar 
mahiyetinde olarak üç defa tek
rar etmittir. Üçyüz doktor ve dit 
tabibi ile eczacıya yazılan bu mek 
tuplann ıonuncusuna kadar aidat
larını verenler veya taksitle öde
mek için hir hal tekli bulanlar ol
muttur. O da bu borçları bir yıll.k 
taksite bağlamıttır. 

Sirkeci istasyonunda §İmenditer ..,, ___ ,, .. _" __ ,..,.. __ ." •. , -
Tilrk Mimarlar Birliğinin Istan . köprüde bunları kartılamı§lar ve 

bul Şubesi ilk kongresini dün saat kaçakçıların (dur) emrine itaa~ 
16,30 da Alay köşkünde yapıruştır. etmemeleri üzerine müsademe b3' 
Kongrede Türk Mimatlar Birliği Is. lamıt ve merkeze haver verilerek 
tanbul Şubesi yeni idare heyetine, 
mimar Seyfi Arkan, Zeki Sayar Vik. gelen yeni kuvvetlerle beraber ka· 
tor Adamandldis, Naci Cemal İsmet çakçılar eşyalariyle birlikte yaka 
Baratea •e yedek Uyeliğe, mim'ar Le. lanmıtlardır. Bunlar, yedi yük eı
:~ır~evat ile Em:n Necip seçilmis . yalariyle beraber ihtisas mahke 

mesine verilmişlerdir. 

Fakat gene bunların mühim bir 
kısmı aidatını vermek için müracat 
etmemittir. Bir k11mı da Odaya 
borçlarını veremiyeceklerini veya 
vemıiyeceklerini bildirmitlerdir , 
Şimdi Oda hunları mahkemeye 
verecektir. 

Etibba Odasının vaziyetind~ 

vagonlarının kurtun borularını 
ça'an Macar tabaasrndan Antu . 
van yakalanmıttır. 

Tomba11a oynarken 
Yağ-kapanında Mehmedin kah -

ves:nde tombala oynayan Salih 
ile Mustafa arasında kavga çık -
mıı, birbirlerini döğmü~?erdir. 

Toplantı çok hararetli olmuş \'e _ 

~ondgrede Türk ırıimarlanndnn büyük ~-------------:-------------------------~~ tnnöne·~ ATATORKe, Başbakan ismet [ •ı D E • ) 
Baka u~e ,., lç, Kültür, Bayındırhl\ Ş E H R N R D L E ~ 1 
:~::.~!~~la~~::~~~:l~i~~:.fl~~n~~e· " '• ~ 
b"" .. k bo>le Türk mimarlarının B •• b • t f • k b ı d k' :::~i~d;~:ıı~~·~=:~:1::;.~1.;!:~~ ugun ır e rı aya aş a ı • 
,·erllm~iı .ç~lıt1:18Jarına daha önem Taksimde, Firuzata caddesinde oturan Remzi yazıyor 2 - Bir ucu Galataıaragda Suterazl&l •okaiı ile I•. 
tır. ıçın rçok kararlar almış. "Semtimi::, lstanbulun diğer semtlerine nazarqıı, tiklôl caddeaine çıkan Ağahamanu caddeainin Cihangi. 

belediyenin oldukça büyük lutuflarına uğrar!Uflır; ba Bunlar ar.ısı d • b 
1 

re ltıpan kısmı geçUemlyec,.k derecede berbattır. Yaya. 
ba~ına bir TU k n. a bılhassa başlı sebeple fazla şikayete hakkımız yok amma un ardan 1 1 ~--• r mımaı-lar kanununun birkaçını ııralanıcıAtan da kendimi alamlyacağını. ar B&.U1ıbul sokaklarında yürüye yürüye cambazlığı 
y~pdmıasr, devJet teşkilatlarında Türk 1- SıraulvUer caddeıinin devamı olan Firu:ağa az çok öğrenmif bulunacaklan için buradan ne de olaa 
~:ar anna daha genlıt ve layık ol cadde.l birkaç une evvel tamir gördü. Fal•at Terkoaçu. ~e~eblliyorlar amma. otomobUler geçerken içindekiler 

.3~ :rerln \"erilmesi, mimarh'k lar, ha:Jcıgazcılar vuairc burayı ar :amanda köıtebek hurdçhClf oluyorlar, bu civarda üç tane lıaatahane var 
~es et nln yalnız diplomalı min: . yııoaaına çıevlrdlkr. Sonradan bu deliklerin tamiri i~i ve bu otomobillerle ba:an hastalar da götürülüyor." 
dara ıth~isi hakkında 'kararlar ,·ar . de anlQfılan pek ilstllnkörll l'C baştan savma yapılmış Bu semtin dertlerini yarrn da yazmakta deyam ede 

1.r. olmalı ki ıimdl caride çukurlarla dolu.. ceğiz. · 

Karpit patladı 
Eminönünde Mehmetpaşa so • 

kağında oturan Muzaffer ismin. 
de bir çocuk arkadatlarile bot 
b:r ana -la oynarken yaktığı har • 
Pit par'amıf, yüzünden yaralan • 
mı§tır. 

Para yüzünden 
Para yüzünden ıeyyar çalgı • 

cı Nuri, Karagümrükte bir ev~e 
gece ıaat on bire kadar çal • 
gı çalmıı, aldıkları para yüzünden 
arkada§'arile kavga elmittir. 

Nuri Langa!ı Saim tarafın::laa 
yüzünden yaralanm11tır. 

Kavga 
Emirıanda Reıitpqa mahaUe

sintle ine!{Çi Simonun yana~mala
nndan Yorgi ile Salih arasnıda 
kavga çıkmıt, Yorgi, Salibi bqm
dan 1aralamı9br. 
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lyanlar boyuna kızılhaçları bombalıyor 
-0-

Habeşler bir 
tahkik heyeti 

istedi 

Ruzveltln nutku müsait tesirler uyandırdı 
• 

-o-

imparator diyor ki: 
'' ZeblrJi gaz 
liullanıyorlar. 

ltaly an matbuatı sulhten 
bahsetmiye başladı 

Yunanistan zecri tedbirlerden müteessir oluyormuş 

Fakat o da fayda 
vermiyecektir,, 

--o-

Bugün gelen harp haberlerinin 

lngiltere Türkiyenin Boğazları 
kapamasına taraftarmış 

hemen hepsi Mısır Kızılhaçmı 1 · Amerika Cumur Başkanı Ruz- Bazı gazeteler, balyanın milletleı 
talyan tayyarelerinin bom bardı • veltint dün neşrettiğimiz söylevi cemiyeti misakını bozmamı_§ ol. 
man etmesi meselesi üzerindedir. Avrupa'da çok müsait tesir ha11I duğunu kabul etmenin kafi ge!
Yeni askeri hareketlere başlandı- etmittir. miyeceğini, "Habetistanın takm-
ğına veya başlanacağına dair hiç Zecri tedbirlere dahil bulunmı- dığı tavırlar neticesinde,, 1talya-
bir haber yoktur. yan devletlerden Almanyanın mat nın bu aksülamele kapıldığınm 

Havas ajansı muhabiri beş ltal. buatında bile yaptığı akisler iyi· temin edilmesini istiyorlar. 
yan tayyaresinin Daggabunı yeni- dir. Jt. Jt. "' 

den bombardıman ettiklerini ve "Diplomatiıe Korespandan,, i- Bir diğer münasebetle gene 
bu sırada Amerikan Kızılhaçınm simli Alman gazetesi diyor ki: Rejima Faşista gazetesi, lngilte _ 
da büyük hasara uğradığını bil •· "Amerikanın bütün siyasası. re tarafından bir sulh teklifi ya _ 
dirmiş ise de sonradan gelen ha · Almanyamn harbin baılangıcın - pılma11 ihtimalini uzak gördük . 
herler bunun aslı olmadığmı, danberi takip etmekte olduğu ıi - }erini yazarak şunu diyor: 
bu yanan hastahanenin Mısır Kı • yaıaya uymaktadır· Bu siyasl\ '"lngilterenin ortaya çıkaracağı 
zdhaçma ait olduğunu bildirmek- ortaya çıkını§ bir harpten men - her proje dalına şiddetli İtalyan 
tedir. faat temin etmek yoluna gitme - düşmanlıği kokacaktır ve bundan 
Uluslar Kurumundan tahkikat mektir. dolayı daha evvel reddedilmeli -

yapılması rstendl Siyasal çevenlere göre, yeni bi- dir. Bize her hangi bir barıt tek 
Habeş hükumeti Milletler Ce - taraflık projesi, yeni bir bitaraf- lifi ancak Habet imparatoru ve 

miyetine başvurup iki muhasım Irk telakkisi ortaya atmaktadır k: 1 yahut milletler cemiyeti tarafın . 
ordunun ne suretle savaştrkları şudur: dan yapılabilir. Bunun için de 
hakkında bitarafane bir tahkil<at Bir harp zuhurunda mücriınle~ · milletler cemiyeti evvelemirde 
yapmasını istemiştir. Hükiimet le mücrim olmıyanlar arasında hakknnızdaki mutaarrız hükmünü 
bu tahkikatın 13 ler komitesi ta- f k ö tm k ar g ze eme .,, iptal ebnelidir.,, 
rafından yapılmasını, zira İtalya Sovyet gazetelerl ne diyor Yunanistan zecri tedblrlarden 
hükUıneti imha harbine amansız Sovyet gazetelerinden "lzves mUteeaalr mi oluyor 7 
devam edeceğini matbuatla bil · tiya §Unu yazıyor: Atinadan gelen bir ajanı ha-
dirdiği zaman vaziyeti tetkik için "Ru:ııveltin ıözleri harp lehli berine aöre, Yunan hükUm.etinin 
gene bu komitenin ayrılmıı oldu- keıi yuvu1 h•line gelen ve yahut ltalyaya karıı tatbik edilmekte o

ğunu söylemektedir. harp etqıjf Rl4\n meınleketlerae lan zecri tedbirleı·den müteesıiı 
Habeş hükilmeti, bütün Ameri- şiddetle çınlıyacaktır.,, olmuş bazı Yunan ihracatı hakkrn 

ka krtasmda hatır ve hayale gel - Cenevredekl akisler da kolaylıklar elde etmek maks,.. 
miyen vahi.m neticeler doğurabi- Ruzveltin ıöylevinin Cenevre- diyle, Fransa ve İngiltere hüku-
lecek ve hatırası Amerikada sul - de yaptığı akislere gelince; çok metleri nezdinde teşebbüslerde bu 
hün iadesine ebedi engel teşkil daha müıaittir. Eğer bitaraflık lunmu! olduğu söylenmektedir. 
decek olan fecayiin önüne gçil · kanununu Amerikan kongresi tas· Boğazlar meselesl 
mesini Milletler Cemiyetinden ni- vip edene, İtalyan • Habet anla~- Resmen tekzip edildiği gib1 

yaz etmektedir. Bu münasebetle Ha mazlığının, önümüzdeki istihaleıi Türkiyenin Akdenizdeki yardım 
beş hükumeti neşrettiği bir resmi üzerinde müessir olacağı zanne vadi, Boğazların tahkimine bağlı 
tebliğde: Kızrhaça kartı taarruz- clilmektedir. değildir. 
lar devıam ediyor. Bu sabah düş - ltalyan matbuatmda sulh aözlarl Bu yolda bir ajansın verdiği 
man uçak~arı. tarafından bomba~- ltalyan matbuatında aulh sÖ~· haberi naklen kendi mütaleaları
dıman edılmış olan seyyar sıhhı· leri bugünlerde gene sık sık ititH. nı serdeden uKatimerini,, iıimH 
ye otomobili bütün askeri kamp- mektedir. Recim Faıiıta iıimH Yunan gazetesi diyor ki: 
lardan çok uzakta bulunuyordu. Roma gazetesi: "Türkiyenin bu mesel~nin hal 
Atılan bombalar, büyük hasarlar "- Herhanıi bir sulh teklifini line verdiği ehemmiyetin derece
yapmışlardır. Bu otomobilde iki doğrudan doğnıya Necati (Ne- sini anlamıyan yoktur. Türkiye 
ıM~sırlı doktorl~ ~oktor. Refae1 ve güs) ve yahut Milletler Cemiyet; timdiye kadar Boğazlar mesele 
asıstanları, lngılız Davıd Stokes yapabilir. Hem de bu teklif, bizi sindeki noktai nazarının alakadar 
ile Davvkins bulunuyorlardı, de · mütaarrız sayan telakkiyi geri al devletlel" tarafından kabul edil -
mektedir. mak suretiyle yapılabilir.,, demek- mesine diplomatik yollarla. çah,t~ 
Bombardıman devam ediyor { edir. ,, Türkiye memleketinin müdafaas(-

ltalyanlar tarafından cenup ,,. ıt- " na taallUk eden hu meselenin lR-

cephesinde yapılan şiddetli tayya. Diğer ltalyan gazetelerinin d~ vik edilmesine karşı endişe duy-
re bombardımanları şimdi !!İmal yazdıkları gene ayni mealdedir. duğunu da tekit etti.,, 
cephesinde de başlamrştır. ltaJ -
yan uçakları büyük bir faaliyetle 
Habeş tjlhşidatım keşfetmeğe ça. 
lışrnakta ve gördükleri her toplan
tıyı bombardıman etmektedirler. 

Tayyarelerin bu faaliyeti, Ha· 
beş Sü Bakanı Ras Mulugatanın 
İyi teçhiz edilmiş bir ordu ile Ma. 
kaHeye yaklaşmalda olduğunun 

rivayet edilmesinden ileri geldi -
ği ::ennedilmektedir. 

Diğer taraftan Ras Kassa ve 
Ras Seyyum kuvvetlerinin garp 
ve şimali garbide şimdiye kadaı 
elde ettikleri yerleri genişletme -
ğe çalışl!kları ve bu suretle ltal . 
yan münakalatını tehlikeye düşür
dükleri söylenmektedir. 

Tayyareler hiç durmadan hom
bardunanlar ve keşifler yapmak -
tadır. Habeşler İtalyan uçakları -
nın g.ima1igarbideki Koftayı bom-

da tüfenk atefiyle bir tayyarenin 
düşürüldüğünü bildirmektedir . 
(Dünkü ltalyan haberleri bunun 
kendi kendine düştüğünü söylü -
yorlardı.) 

ltalyanlar zehlrll gaz 
kyllanryormu, 

Habeş hükumeti çıkardığı bir 
tebliğde ltalyan tayyarelerinin 
Makallenin cenubunda Ambaala -
ziya biriçok zehirli gaz bombala
rı attıklarını bildirmektedir. 

imparator Havas ajansı muha
birine verdiği bir beyanatta: 

Aakeri hareketin §İmdiye k8 -
dar aldığı şekilden çok memnu · 
nuz. talyanlartarafmdan gaz kul
larulmaıı muharebeye bizim şim
diye kadar tanmıadığnnız bir un
sur katmaktadır. Bununlaberaber 
bunun düşman için bir faide teşkil 

.. Kolonya suyu mu atacafiız?,, 
diyor 

İtalyanların, Habeşistandaki Kı . 
ztlhaçları bombardıman etmesi dola. 
yısiyle, bilhassa lsveç matbuatı hü . 
cumlar yaparken İtalyan gazetele . 
rinden Giornale Ditalya şu dikkate 
değer mazereti ileri sürüyor: 

"Habeşlerin bugünkü harp usftl . 
leri karşısmda, biz ltalyanların piya. 
deJerimize, süngülerinin ucuna man. 
tar takmasını ve tayyarecilerimize 
bombalarına kolonya suyu doldurma. 
Jarını mı emredeceğiz, anbyalım I 

"Stokholm (lsveçin merkezi), bil. 
me1idir ki, şu dakikada, üzerinde kı. 
zılhaç teşhir etmiyen hiçbir Habeş 
kulübesi yoktur. 

"Onun için Stokholm bize anlat. 
sın, tayyarecilerimiz bombardıman 

ameliyesine başlamazdan önce, para. 
şütle aşağıya iki arkadaş bırakıp, et. 
rafta bir lsveç doktoru bulunup bu. 
lunm:ıdığmı tayin etsin de ondan son. 

Yunan gazetesi bundan ıonra~ 

Lozan muahedesi mucibince, Bo
ğazları gayri askeri bir hale niçin 
koyduğumuzu anlatıyor ve sulhun 
uzun boylu temin edileceğine i
nandığmıızı söylüyor. Halbuki o 
zamandanberi vaziyet çok deği~
mİ§tİr. 

Yunan gazetesi bunları böyl~ 
yazdıktan sonra, birkaç ay öne~ 

Türkiyenin Boğazların tahkimi 
meselesini Cenevrede ortaya at · 
mış olmasına gelerek, lngilterenin 
o zamanki itirazına ve timdiki 
takındığı tavra ait §Unları diyor~ 

"lngiltere ilk defa buna hiç ya
naımamıı ve tahkime müsait dav
ranmamııtı. Fakat bugijn va· 
ziyet hiç de böyle değildir. M ii
him siyaset mahafiline göre, İn
giltere artık tahkim meselesine it\
raz ıöyle dursun, Türkiyenin Bo 
ğazları tahkim ebnesine yardım 
bile edecektir. Çünkü İngiltere· 
nin bunda faydaları çoktur. Ve 
bu tahminler tahakkuk ettiği tak 
dirde Türkiye bili.kaydüşart in 
giltere tarafından cephe almıt bu 
lunac;a.1ı..1.u.,, .. _.,--~--

Yunan gazetesi bundan ıonrıs 
Türkiyenin İtalyaya karşı her han
gi harekete iıtirak etmesinin bat· 
ka sebepleri de olduğunu ileri ıil · 
rerek bir takım tarih vakaları ya
zıyor. 

Bunlar için denecek bir şey 
varsa, Türkiyenin kimseyi şahsan 
istihdaf edip aleyhine yürümed; 
ğidir. Ortada dünya sulhunu ko 
rumağa hadim bir misak vardn. 
Onun icabatına kahir bir ekseri -

yete uymak suretiyle iştirak edi 
Iiyor· Ve Boğazların tahkimi, Tür· 
kün ve dolayısiyle A vrupanın men 
faatleri icabatından olmasına rağ 
men bu mesele Akdenizde yar 

dım meselesiyle birlikte ileri sÜ· 
rülmemittir. Bu, Hahef mesele~~ 
ortaya çıkmazdan aylarca önce V<' 

müstakil bir dava olarak, ayrıc~ 

mülahaza edilmek üzere ileri si.ı · 
rülmüş ve müzaheret de görmü,. 
tü. 

Habeflslanda ltalyan 
zaylatınm bllnçosu 

Roma, 6 (A. A.) - Habeş harbı 

başlangıcındanberi ölen Italyan as . 
kerlerinin miktarı 390 ı bulmuştur. 

ltalyan amelesinden de 259 kişi öl • 
müş 14 kişi kaybolmuştur. l\iaktiil 
düşen zabitlerin miktarı da 86 dır. 

Yerli askerlerin zayiatı da ayrı. 
dır. Habeşistanda çalışan ameleler 
61.000 e baliğ olmaktadır. Bunlarm 
11.000 i tekrar ltalyaya iade edilmiş 

ltalyanların rlc'atl 
lngiliz gazetelerinin aldıkları ha. . 

berlere göre, Habeş Harbiye Nazın 
Ras Mulugutanın tehdidi karşısında, 
Italyanlar Makallenin cenubu şarki • 
sinden, cenubundan ve cenubu garbi. 
sinden ricat etmektedirler. 

Ras Muluguta'nm idaresinde Av. 
rupa usulü talim görmüş kral muha. 
fızları da vardır. 

Bundan başka, lmnaratorun mek 
teplerinden biri olan Fitarrare Ger ·\ 
ma 12000 kişi ile, Harbiye Nazırını 

Haftanın 
• 

sıyasası 

Fransa da 
Horun Pariı teklifleri yürüıııd" 

istifa etmeğe mecbur olmaıından &O°' 
ra Lavalin de ıuya düten bu projede' 
dolayı istifaya mecbur edileceği zann• 
diliyordu. Fakat Fransız parlamento9' 
ve bilha11a parlamentoda muvazenefl 
temin eden Radikaller ekıeriyetini' 
B&l§bakan aleyhinde rey vennemeıi L" 
vale tehlikeyi atlattırdı. Fransız siyaJ 
çevenlerinin Lavali devinnek iıtemeınl' 
leri birkaç sebepten ileri geliyor: 

1 - lngiliz politikasına tabi olırıl' 
dıklannı göstermek, 

2 - Nazik bir ıinda kabine buh,.. 
nına ıebebiyet vermeım*, 

3 - Seçimden evvel, Radikalletİf 
devlet batına geçmek iıtememeleri. 

MaamafihLavalitimatft~kaz
mıt olmasına rağmen elde ettiği ekseri
yetin bundan evvelkilere nisbetle az " 
lutu mevkiinin pek de anin olmadığııı' 
göatennektedir. 

lngllterede 
Belçika Kralının, lngiliz Knb ya. 

nındaki teşebbüsu haftanın en mühid 
siyasal hadisesi olarak kaydedilebilitı 
Dola~n rivayetlere ııöre Leopold ıtaJ. 
yan Veliahtının kansı olan kardeıin • 
den aldığı bir mektuba göre ltalyanıll 
ıimdiki haJde siyasal gidiıini bir genel 
harbe ~idi§ addettiğini öğrenerek tn,io 
liz Krabna ltalyaya daha muzahir da'f• 
ranılması ve bu suretle felaketin önii 
alınması için ricaya gitmi~ ... Fakat me• 
selenin bundan daha derin n biitül 
Avrupayı alakadar eden bir şümulü oJ. 
duğu şüphesiz. lngilterenin umumi 
harbe Belçikamn :\lmany• tarafında' 
istilası üzerine girdiği hatırlanırsa Bel· 
çika Kra~ının Londraya ltalyadan ziy,. 
de kendi memleketini ilgilendiren bit 
mesele için gitmi' olduğu vuzuh kesb" 
der. Bir Avrupa hat"bı pıttlak vercliii 
takdirde Bclcikanın vaziv•ti -- • -: 
zik olacağına ııöre Kral lngilterenıll 

böyle bir tehlike karşısında takınac.li' 
durumu öğrenmek istemiş olsa gerek • 
tir. Her ne kadar Lokamo paktı Be1çi
kayı bu hususta temin ediyorsa da hst• 
brn bin türlü hali vardır. 

Almanyada 
Habeı • ttalyan harbı dünyayl 

velveleye verirken bir de Uzak Şa,
meıeleıi Dıt Bakanlannı i11al edi ' 
yor. Sovyet Ruaya, lngiltere ve Ametİ• 
ka Japonyanm şimali Çindeki hareki • 
bnın Uzak Sark sulbünü tehlikeye d~· 
şürdüğünü iddia ederken bu mesel~ 
Avrupada da akiıler uy~dırmağa bat 
ladı. Bir Alman • Japon anlaşma ıne ' 
selesinin lngilterede büyük bir alalı' 
ile karşılandığı şüphesizdir. Bilhas-' 
böyle bir anlaşma şayiasının Edenil' 
Dış Bakanı olmasından ıonra orta 
çıkmaıı daha büyük bir önem alıyor• 
Eden Rus dostu olarak tanındığı içiıl 
ve Bitlerle arasının pek İyi olmadıi' 
bilindiği için Almanya ve Japonya 
bu lngili:z Ruı yakınlaımaamı aynı etJJ 
dişeyle takip ettiklerini anlıyoruz. 

Amerika da 
Umumi harbe sürüklendikten 1011 

Amerikan efkan umumiyeai arbk A • 
merikanın Avnıpa İ§lerine kat'iY'Ye" 
karışmamasını ve herhangi bir harp 
ne pahasına olursa olsun Amerikand' 
herhalde bitaraf kalmasını iıtemekte 
dir. Fakat bitaraflığın nasıl olma11 i 
ettiği mese!esinde Amerikan siya 
çevenleri ikiye aynlmaktaydılar. sit 
taraf Amerikanın herhangi bir suret 
olursa olsun harbe girmesine mani ol• 
mak için bütün tedbirleri alması 1a 
geldiği kanaatmdaydı. Diğer taraf İ 
meseleyi vicdani noktai nazardaıı 

tetkik ederek bükfunetin her sure~ 
harpten istifade edilmeıine, ticaret "i, 
ptlmasına mani olmasını istemekteydi· 

Rooseve1t'in son günlerde girift' 
te,ebbüsler gösteriyor ki ikinci tıt 

ıesini dinlettirecek. Artık Amerika 
petrol, kömür ve pamuğa da ambarı' 
koyma11 beklenebilir. 

Vaşingtonun bu hareketi zecri te 
birler hareketinden ayn bir hareket 
malda beraber Uluslar Kurumunun 
zifesini kolaylaşhracağı ve kollelı 
emniyet sistemini de kuvvetlendirect 
şüphesizdir. 

.... • ••• __ .1C 
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Güzel kadın. 
itinalı kadın .. a 

Ba~ınız size bir maceramı atı Otomo ıHi ve şık giyinmit bir 
latayım da yazınız, bayan Hatice genç olduğumu anlayınca, yüre • 
Süreyya... ğine emniyet geldi. Sesinin per • 

Ben, biliyorsunuz, otomobil, desi değişti .. 
İyi cinı at, yat ve yüzme merak • - Vallahi çok mahcup oldum. 
lısı bir gencim ... Bu yaz Suadiye - Zarar yok .. Almanyada nu· 
-taraflarında ortahğı biribirine diıt klüpleri var ... Orada, füzuli 
l<altım... Ne gece rahat durdum, ~tanmalara lüzum görmüyorlar. 
ne gündüz... Galiba, aiz de onlarm tabii azası -

Bir gece yarısıydı .. Mehtab, bir sınız. 
parçtl;ı lurılmış, bir yuvarlak ay- - Ben, sadece, denizde yıkan· 
na gibi, dünyaya güzel ziyalar ak- mağı severim ... Burada bahçıvan
ıettiriyordu. hk yapan birinin kızıyım. Faki • 

Sekiz silindirli otomobilime rim ... Mayo bile alacak param 
bind:ıtn. Şöyle bir Yakacığa kadar yok. .. Almanyada filan neler yap 
aktım .. Ah, ne güzel limonata gibi tıklarım bile bilmiyorum .. T~bıilim 
hava ... Ortalık miık gibi kokuyor.. ilk mekteptir ... 
Doya doya ciğerlerime çektim... Sözleri ve giyiniti ayni basit· 

Kah hızlı, kah yavaş yava' Su· likteydi. Kendisini pek beğen · 
adiye taraflarına döndüm... dim. 

b__,--.._ ..... JUuıi.z hı&rrdıvnr_ A.dalar. u -
zakta, cennet parçaları gibi duru-
yor ... Hele Marmaranın biribirine 
kanıan aynı ton üzerinden renk-
leri .... 

Gatyolarak bunları seyrettim ... 
Anlıyorsunuz değil mi? ... Spor

cu olmama rağmen, şairanelikten 

de uzaklaşmamış bulunuyorum ... 
Böyle, dalmı! dururken gözü • 

me, deniz üzerinde bir hareket 
H:şti ... 

Biri, benden tarafa geliyor ... 
Dikkntle baktım ... 
Bir kadın ... Bir kız .... 
Acaba deniz kızı mı? •.. 
Saçları dökülmüt··· Mayo giy -

memit··· Çırçıplnk. .. Kah yiizüko· 
yun, kah arkası üstü yüzüyor .•. 

Biraz sonra, karaya ayak bas . 
tı ... Sahiden de çıpfak ... 

Meğer oraya elbiselerini bırak-
mış ... Yavaş yavaş g:tmeğe baş . 
ladı ... Saçlarını taradı... Ba~11!a 
topladı ... Hayret! .. Yüzüne pudra 
ve dudaklarına ruj bile sürmedi. 

Çok beğenerek ona bakıyor • 
dum. Zira, ay ışığmın vaziyeti öy. 
leydi ki, bu kızı adamakıllı görü· 
yordum. Pek genç ve pek güzeldi .. 
Bizim sosyete kadınlarının yap • 
macık halleri kendisinde asla yok
tu. 

Mevcudiyetim utanmasını ica· 
b~ttimıiyecek derecede giyindiği 
hır sıradaydi ki, birdenbire orta · 
Ya çıktım: 

- A ... Siz kimsiniz? .. Demin
den beri burada mıydınız? ... Ne • 
reden çıktınız? . Jiye bir çığlık 
kopardı. 

- Korkmayın. küçük hanım ... 
Size bir fenalık yapacak değili-ı .. 
Ben, epeyce zamandanberi bura • 

~ı'· tabii MJl'ediyordum ... Oto.mo-
ı ımle relmiıtim ... 

_Arabam orada duruY.oru. Bir 
el ıtaretile gösterdim. 

- Benimle ahbap olur musu
nuz? - dedim. _ Mesela, yarın !lu 
lutarak gezmeğe gitmek ister mi
siniz? 

Böyle gece yarısı dai batın da 
ve hem de ne vaziyette kendisini 
bulup da hiç bir fenalık yapmağa 
kalkışmıyan şık ve otomobilli bir 
gencin teklifini reddedemedi. 

- Şimdiye kadar yabancı er -
keklerle bir yere gitmemiştim ... 
Fakat sizinle gidebilirim . Emni · 
yet geldi! dedi ... 

Suadiye gazinosunda bulu~ • 
mak üzere sözleştik ... 

* * * Q nu beklerken bakıyordum: 
Şu yanımdaki boyalı, yapmacıklı 
kadınlara nazaran o ne saf, ,1e 
harikulade ... Artık kendisile bir • 
leşeceğim ... Eski metreslerim V!lr· 

sınlar, hasetlerinden çatlasınlar ... 
Plajda onlardan bir kaç tane var
dı ... Bu körpe, bu basit kızla on
lara ne caka satacağım ... 

* * * 
Fakat, bayan Hatice Süreyya, 

tahminim, taban tabana zıd çık
tı ... Meğer bir kadının bombot bir 
tabiat ortasında görünüşü haf -
kaymıf, cemiyet ortasında görü -
nütü gene başka .. 

Bahçıvanın kızı daha uzakta 
görünür görünmeı: fal somun dere· 
cesini anladım: O acayib şapka -
sile, modaya uymıyan etekliğile, 
acemi tavırlarilebeni gülünç bir 
hale sokacaktı · 

Hemen yerimden fırladım. O
nu alarak bir balıkçı kahvesine 
götürdüm ... Yarım saat kadar o -
yaladıktan sonra: 

- Seyahate çıkıyorum. Geri 
döndüğüm vakit haber veririm ... 
Gene buluşunı%! • diye atlattım .. · 

Nakleden: H•tlce 8Ureyya 

HABER - Akşam postaaı 

Kanii Balta meyhanesinde haydutlar konuşu
yorlardı: "Bayezidin gönderdiği yirmi bin altını 

ele geçirmek için ne yapmah ?,, 
Kanlı balta 
meyhanesi 

- Hey! Bana bak. tahta ba- ' 
cak ! Bir kupa ıarap daha getir 
buraya! 

Tezgahtan manası anlaıılmıyan 
bir homurtu yükseldi. Bunu taki
ben taş döıemede tak tak sesleri 
duyuldu· iri yarı, saçı sakalı bir
birine karıımıı, gözleri kanlı bir 
meyhaneci, köşede bir masanın 
baıına toplanmıt bir sürü haydut 
kıy af etli adama doğru yaklaf tı. 
Elindeki ıarap kupasını atar ıibi 
masanın üzerine bıraktı· Ve ıene 
homurdana homurdana tezgaha 
döndü. 

Masanın batmdak' haydut kı
yafetli adamlar derhal kupaya 
saldırdılar. 

Bunların en iri yarısı kupayı en 
evvel kavramıttI. Ağzına dikti. Ve 
kırmızı renkte olan sakalından sız. 
dıra ıızdıra içmeğe başladı. Fakat 
bu çok devam etmedi. Çüssecr 
ondan sonra gelen kupayı ondan 
k'lptı ve ayni ~ekilde içmeğe baş· 
ladı. Kupa böylece birkaç ki!İnin 
elinden geçtikten sonra boşaldı. 

Kırmızı sakallı adam ki duru
ıundan ve hareketlerinden diğer
lerinin reisi olduğu anlaııhyordu. 
Homurdandı: 

- Bu tahta bacağın canını ıey· 
tanlar alsın! Verdiği ıarap değil, 
çamurlu su .. 

Tezgahtan cevap yerine ancak 
bir homurtu yükseldi. Maamafih 
kırmızı sakallı adam cevapsız kal· 
madı. Onun yerine masada otu
ran bir başkası cevap verdi: 

- Uzun etme Jak! Veresiye şa
rap bu kadar olur. Tahta bacağa 
ne kadar borcumuz v:ır, farkında 
mısın 1 Tam üç aydır, her gece içi
yoruz. Bir gün bile para verdiği

miz oldu mu? 
- Sus Valero ! Nereden vere· 

lin. Biliyorsun ya üç ay önce kal · 
pazanlık yaptığımız mağarayı h'ls· 
tılar. Yaka mızı güç kurtarmıştık. 
Batka nereden para bulabilirdik? 
Fakat yarın .. · 

- Evet, yarın .. 

- O it olursa! 

- Ki, her halde olacaktır. 
- Borcumuzu öderiz. 
- Hem de faiziyle .. 

- Hey tahta bacak! Bura}a 
bak! Bir tarap daha getir! 

:(. :t- "" 

Bu meyhanenin kapısında kır
mızı boya ile kocaman bir "Kan:ı 
balta meyhanesi,, yazısı vardı. Bu. 
ray~ bu isim neden verilmişti? Ba
nu kimse bilmezdi. Halta me)
hanenin timdiki ıahibi tahta ba
caklı, korkunç suratlı ihtiyar bile· 
O da bu meyhaneyi boğup öldür· 
düğü bir adamdan \·aldığı para i
le eski sahibinden satın alırken bu 
ismin neden dolayı konduğunu 
sormamıştı. Bunu kat'iyyen me
rak etmiyordu da ... 

Kanlı ba!ta meyhanesinin hü-1 
tün Rodos adasında, hatta yalnız 

bu adada değil, bütün bu civarda 
büyük bir töhreti vardı. Rodos 
şövalyelerine meıuup askerlerin 
bile girmeğe cesaret edemedikleri 
bu yer korkunç bir batakhaneydı. 
Akdeniz korsanlarının en dehtet
lileri birbirlerine burada randevu 
verirler, en namlı haydutlar, e.:ı 
merhametsiz caniler birbirleriyle 
burada bulu,urlardı. Hatta Ro
doslu kadınlar ağlayıp susmıyan 

çocuklarını: 

- Eğer susmazsan seni Kanlı 
balta meyhanesine götürürüm! di
ye korkuturlardı. 

Bu kadar korkunç bir batakha
ne olan bu yerde kırmızı sakallı 
Jakla haydut kıyafetli adamlar 
hala konuıuyorlardr. Kendisine 
Valero adı verilen haydut adam 
anlatıyordu: 

- Gemi yarın akıam Rodos sı'İ
larına girecek, öbür gün sabahle
yin de limanda demirliyecek Ge
mide tam yetmif kiıi var. Bunun 
kırkı forsa. Geriye kalır otuz ki
ti .. Bunları da nasıl olsa haklarız. 
Bundan sonra .. 

- Bundan sonra? .. 

- Sultan Bayazıdm Şövalye 

Dobüson'a kardeşi Cemi aalıver
meain diye gönderdiği yirmi bin 
düka altınını bizim gemiye aktar
ma iti kalıyor. 

Bu son cümle haydutların göz
lerini parlattı: 

- Yirmi bin altın düka ! sözü, 
dudaklardR dolaştı · Valero devam 
etti: 

- Ne dersiniz? Bundan mu· 
kemmel iş olur mu? 

Kırmızı saka!h Jak: 
- Hey tahta bacak! Bir şarap 

daha! diye bağırdıktan sonra ila
ve etti: 

- Yarın sabah erkenden hare· 
ket etmeliyiz. Hava lodos. İkindi 
üstü bize yirmi bin aüka altın ge· 
tiren Türk gemisini kartılamalı· 
yız. Şimdiden hazırlanmak lazım. 
Kaç kiti varız? Dört, on, on iki, 
kapıda da iki kişi var, eder on 
dört. 

- Gemide de altı kiti .. 
- Yirmi eder. Azız .. 

Bu sırada bir köşede yalnız ba
tına içki içmekte olan yirmi beş 

olduğunu belli ediyordu. Sonra 
gecenin bu vaktinde yatmz batına 
Kanlı balta meyhanesine girme
ğe cesaret ettiğine de bakılırsa çok 
cesur olduğu da anlaıılıyordu. 

Valero sordu: 

- Şu bet kifiyi uyurlarken mi 
öldürdün? 

- Hayır .. Bunlar senin gibi be
ni tahkir etmek istediler· Ben de 
kılıcımı çektim ve bana hitap ede
nin suratına §Öylece vurdum. 

Hayret! Deh,et ! Y abaocı adam 
bu sözleri söylerken hakikaten u· 
zun kılıcıp.ı çekmiş ve tamar atar 
gibi Valeronun suratında taklat
mıfb. 

Bu ne cesaret? 

Hayır, bu cesaret değil, tam mİıı 
nasiyle delilik! Veleroyu, kırmızı 
suratlı Jakın birinci muavinini 
Kanlı balta meyhanesinde kılıcın 
tersiyle dövmek, bu hakikaten de
Inikti. 

Valero birdenbire ayağa fırhya
rak kılıcını çekti. Diğer haydutlaT 
d:ı ayağa kalktılar. Ve duvarların 
etrafına dizilerek kılıç kılıça ge
len bu iki adamı seyre başladılar. 
Herkes yabancıya acınıyordu. 
Çünkü Valero çok tanınmış bir a.1-
lahıördü. Daha üç gün evvel kt"n. 
disinin iki boyunda bir korsanı 
gene bu meyhanede ve ayni yerde 
kılıcı ile tavuk biçer gibi ikiye biç
miıti. Valero haykırdı: 

- Hey Sicilyalı! Ölümüne su
sadın demek. Sana Valeroyu tah
kir etmenin ne demek olduğunu 
ıimdi gö3tereceğim. Al bakalım· 

Fakat hayret l Yabancı Valero
nun dillere destan olan hamleleı i 
karşısında kımıldamıyor, bunları 
kolaylıkla çeliyordu. Bu sırada 

tahta bacaklı meyhaneci homur· 
dana homurdana yaklath: 

- Şeytanlar alsın canınızı ! o~ 
Valero ! Evvela Sicilyalı ıu iç.1<i 
parasını versin! Sonra barsakla:ı
m deş! 

Fakat çarpışma o kadar hara
retli, o kadar heyecanlı oluyordu 
ki haydutlar meyhaneciyi küfür e
derek geriye ittiler. Ve tekrar sey
re koyuldular. 

(Devamı var) 

yaılarında kadar dütkün kıyafet- -------------
li bir genç. ayağa kalktı. Beline in· 
ce bir kayı!la uzun bir kılıç. bağ· 
hydı· Kırmızı sakallı Jakın ma
sasına doğru yaklaıtı: 

- Beni de saymaz mısınız? 
Masadakiler itimatsızlıkla ken· 

disini süzdüler. Nihayet Jak ser l 
bir sesle sordu: 

- Kimsin ıen? 
- Sicilyalıyım. İsmim Ancello-

dur. Bir kavga yüzünden beş a· 
silzade öldürdüm. Kaçtım. 

Fakat bu gençte hiç de bir katil 
suratı yoktu. Bilakis bakı~ları ga
yet yumuıak, ve yüzü çok sakin 
görünüyordu. Buna rağmen tuı ç 
eımerliğindeki yüzü ve dik bıyık· 
ları batından çok macera geçirmiş, 
hayatı anlamıı ve pitmit bir adam 
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ı'a tar böreği 
Halis un yoğurulur, yufka açı- K d ' k ' • k 

lır. Yufkalar dört köte kesilir, içi- en l as erının ur şu-
ne soğanla kavrulmuş kıyma ko- l k J 
nur, küçük, küçük kesilen yufka nu ile ö en umanuan 
parçalarının dört kö§esi bir ara-
ya getirilerek yapıştırılır. 

Büyük bir tencerede bolca su 
kaynatılır ve parçalar hepsi bir . 
den tencereye atılır. iyice pış -
tikten sonra kevgirden süzülür, bü
yük bir tabağa, yahut küçük hir 
tepsiye konur. Üzerine hafif sar
mısaklı yoğurt döküldükten sonra 
sıcak, sıcak yemelidir. 

cı .;, Perakende .... 
:\1ADDt:LER el.~ 1 En az En ço~ e..: 

• :.. Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 

Faaulya ı;alJ 
Fuul.ra horoı. 

12 
22-12.35 
15 

Faaulya ufak 10,5 
Merclmek 20 
Nohut 9 
Nohut ruıtllrel 12 
Peynir B. yaflı ttJ 
Kapr yallı 50 
Kapr lldncJ 40 

~ytinyat ek•. ek• 47 • 50 
Yemeklik 40 

Yat Trabzon 70 • 80 
Tereyat 120 • 200 
Yat yemeklli< 50 • 60 
Yat btrtacl Urfa 70 
Pl.ôlnç 8 · 35 
Makama 15 • 18 
Zeytin 15 • 29 
Sabun 24,5 25,5 

17,5 22 
15 23 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
00 80 
50 7J 
55 6j 
45 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 4S 
22 26 
11 • 45 
JO. 50 

SEBZELER 
tncıe biber 8 • 10 ıo 12,5 
Ba\'UÇ 2 . 3 - 5 
Praaa 1 . 4 3 5 
Llhana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patates 4-5. 6,5 7,5 15 
Sotan 5-7 6 9 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
YctU ~· 35 ş 7,5 -

YEMiŞLER 

Ayva ekat. ekıt. 6. 8 10 15 
ı\) \ a birinci 5. 6 6 10 
Ayva ikinci 3. 3,5 5 7 
Nar ekııt. ekııt. 6 7,5 10 
Nar ikinci 4 5 7,5 
Elma KaradeniL 4 • 5-6 5 12,5 
Elma Sııpanca 5 7,5 10 
Elma Cnye 4 . 5-9 5 15 
Mandalina 0,1 . 3 1 . 5 
Portakal 0,5. 5 1 • 7 
Vevh 11 . 18 12,5 20 
Kestane 6-8-IO 10 15 
Motmula 4-6 7,5 15 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 
Kömllr 
Kok 

samı kok 

350-425 
3,4.5 

21 

2 5 
5-6 

Reşat , ....... - IE ırıı n s ........................ i 

O es3i' de ltalyanların bom-ı 
bardırnanından yere diit· 

mesine az kalan Habeş imparato
ru Adisababaya da dönerken tay
yaresini Hcıbeş topları ateşe tut
muş, tayyare delik deşik olduğu 

halde bir tesadüf eseri dütmiye
rek yere inebilmiş, İmparator da 
böylece kendi ordusunun toplariy
le ölmiyerek kazasız belasız sara
yına girmittir. 

Gerçi Habeş imparatoru kendi 
askerlerinin kurşunlarından kur -
tulmutsa da tarih, kumanda et • 
mekte olduğu kıtalarm açtığı a -

tefle can vermit bir komutanı kay
detmektedir. Vaka Birletmiş A
merikada esaretin ilgası dolayısiy 

le cenup eyaletler.inin !imallilere 
açtığı dahili harpte olmuştur. Ay
rılmak taraftarlarının ordusuna 
kumanda etmekte olan General 
Stonvelle Jackson 1863 mayısında 
bir gece Çancelorvil muzafferiye
tinden sonra ileri hatları teftişten 
dönerken kendi karargahının nö
betçileri onu ve yanındaki muha
fızları, bir düşman keşif kolu sa
narak atef açmışlar ve Generali 
öldürmüşlerdir. 

Kendini daqa kaldırtan 
Amerikan muharriri 

N evyork polisleri, zabıta hi-
kayeleri yazıcısı Bay Kaleb 

J. Miln'i kendini dağa kaldırtmak 
suçundan tevkif etmitlerdir. Miln, 
hakkında uzun uzadıya yazılar ya
zılması ve böylece şöhret kazan· 
ması için kendini bile bile ve isti
yerek dağa kaldırtmış olduğunu İ· 
tiraf etmiştir. Suç ortakları olma
dığını da söylemiştir. 

Miln tanınmıf ve zengin Fili.
delfiyalı bir ailenin 24 yatındaki 
oğludur. Birinci kanunun 15 in-

Hakiki Amerikan 
hikayesi 

D onald lokantaya girip bir 
masaya oturmuı ve kadm 

garsonun tenezzül edip lütfen ken · 
disine bakması için on dakika bek 

!edikten sonra raf adan iki yumur
ta ısmarlamıştır. 

Aradan tam on aakika dah" 
geçtikten sonra kızcağız suratım 
ekşiterek: 

- Ne ısmarladığınızı hatırlı

yamıyorum ! 
Deyince Donald kızgınlıktan 

yüzü kızarmış olduğu halde: 
- Rafadan yumurta! ... 

Diye kükremiştir. 

Bundan sonra da on dakika geç· 
miş. Hizmetçi kız görünmüş ve e · 

!indeki tabağı masaya koymuftur. 
Tabakta yumurta değil, havu : 
ha!laması vardır! 

de Nevyorktan kaybolmuş ve üç 
gün sonra Boyleston tehri açıkla
rında kolu bacağı bağlı olduğu 
halde bir hendeğin içinde bulun
muştur. 

Ailesi ise bu <!snada bir mektup 
alarak kendilerinden bizim para
mızla 30.000 lira necat fidyesi is
tendiğini öğrenmittir. 

Dava bu yakınlarda Nevyork 
ceza mahkemesinde görülecektir. 
Bakalım açıkgöz muharrir ne ce
za görecek? 

Zecri t:edt irıerin 
bir cilvesi 

F ,11~D!a ~1'\lpıan.. böı . 
gesinde Mdntyer kb~ga· 

rib bir vaziyeti vardır. Burası Fran 
sız \oprağı içinde ltalyaya ait bir 
köydür. 

Niı kontluğunun Fransaya il · 
halo zamanlarında İtalya laalı 
birinci Viktor Emanoelin buralar 
da av malikaneleri vardı. Kral bu 
yüzden Moliyer köyünün ltalyaya 
kalmasını temin etti. 

ilk İtalyan köyünden yaya yil
rüyüıle sekiz saat uzak olan Mo· 
liyer'in bilhassa kı~ın karlı zaman 
larda İtalya ile münasebeti imkan 
sızdır. işte bunun için köy büt~n 
alışverişlerini hemen yanı başın · 
da bulunan FransızlarınSent So · 
vör ve lzola kasabnlarile yapmak 
tadır. 

Gece ~ 
Konuştu 

Donald bunun üzerine taban· 
casını cebinden çıkardığı gibi za 
vallı kızı oracıkta öldürmüıtür. 

Şimdi kendisi de idam hükm~
nü giymiş olduğundan elektrik 
sandalyasında vakitsiz öleceği da
kikayı bekliyor. 

Zecri tedbirler ise Moliyeri ha
kiki bir hapishane haline sokmı•ı· 
tur. Ahali Fransızlara mal sata • 
madıkları gibi yollann bozuklu • 
ğu dolayısile ltalyaya da gid~me
mektedir. 

Civarda bulunan bütün F ran · 
sız hcleı.liye reisleri ile köy ihtiyar 
heyetleri Fransız 1'ükumctindP.n 
Moliyer ahalisi için hususi mÜ!a
adeler i~• em i slerdir. 

Yaka gerçekten olmuştur. Uy
durma bir masal değildir ve Ame
rikanın Los Ancelos lokantalarm 

: da cereyan etmiştir. ibenin Per güntü 

i. S. K. nın 
VDRCVDŞLERI 
t. S. K. Kulübü tarafından tertip 

edilen ve iyi ragbet kazanan büyük yü. 
rüyüılere bu hafta da devam edilmiş . ı 

tir. 1 
Biri muhtelif ıpor şubelerinde uğ • 

raıanlara mahsus 10 kilometre üzerin . 
de ( Şiıli • Zincirlikuyu . Ayazağa kas. 
rı) istikametinde, diğeri asıl yürüyücü. 
lere mahsus (Şişli . Ortabayır ıırt!arı. 
Belgrat ormanı . Kilyos) istikametinde 
80 kilometrelik iki sınıf üzerine yapıl. 
mı ıtır. 

Kazımın Ö:"'lderlik ettiği birinci grup 
mesafeyi bir saat on dakika gibi iyi bir 
zamanda almıştır. 

Kamil T orosun önderlik ettiği 

Munlih • Hayri • Naci Nevzat . Bülent 
• Veliden müte~ekkil grup bir gecede 
birinci köyünde yatarak ayni z.amanda 
do!aıarak bu ıabah 8,30 da yürüyüşü 
bitinniılerdir. 

Güzel bir muvaffakiyet kazanan 1. 
S. K. yürüyücü)erini tebrik ederiz. 

Spor Postası 
Türkiyenin en güzel ,.e en u~uz. 

spor gazetesi olan Spor Postası'nın. 
son haftanın bütün spor hadiseler i . 
nin, en güzel resim n yazılariyle hu. 
gün çıkan nüshasını okuyunuz. 

Topu topu (5) kuruşla, mükem. 
mel bir mecmua almı~ olaraksınız .. 

Uype§t - Galata•aray maçında, 

cani ı bir an ... 
------------

n kn nen !KlYı meller 
-,, - .-. ,,,_,, ..... .... swwwa=--... 
Kasımpaşa: 3 

Karagümrük: 1 
Dün Şeref stadında günün ilk 

maçı ikinci kümeden Jfarımpaşa . Ka. 
ragümrük arasında oldu. 

Birinci devreyi Karagümr::ğün 

kun-etli hakimiyeti altında O - 1 
mağlüp bitiren füısımpaşalılar, İl\İn. 
d denede canlı bir o~·unla \'C knz.~n. 

dıkları üç golle netic~dt 3 - 1 galip 
geldiler. 

Karagümrüğün birinci devrede, 
Kasımpaşanın da ikinci de\'l'edeki üs. 
tün oyunları takdire değer. 
Ort:aköy: 1 

Anadolu hisar: 1 
Günün ikinci oyunu Ortaköylc A. 

nadoluhisar takımları yaptılar. Birin. 
ci deneyi hemen hemen berabere de. 
nil<'cek bir oyundan sonra Anadolu • 
hisarlılar 1 - O galip bitirdiler. ikin. 
ci devreye büyük bir ga)Tetle başlı. 
yan Ortaköylüler uzun bir didişme • 
den sonra beraberlik sayısını kayda 
mm'affak oldular. 

N t!tice değişmeden O) un bu şekil. 
de bitti. Sportmence oynıyan her iki 
takım da §ayanı tebriktir. 

TOP çıktı 
"Top,, spor ve radyo mecmuasının 

59 unc:.ı ıay111 bucün, Uypeşt ve lik 
maçlannın zengin resim ve yazılariyle 
çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Galatasaray kalesı önünde /.eye· 
(Yazısı karşı say~r..dn ) 

. . ~ . - .... ' .... ' . -, .• , ... ... \'. 

2000 liralık 
~. . 

eşya verecegımız 

Büyük müsabakamıza iştirak 
fırsatını kaçırmış değilsiniz! 
Şimdiye kadar çıkan nüshaları 
alamıyanlar bunları ldarehanemizden 
tedarik edeblllrler. 
Koyacağımız 45 resimden 8 ini 

tanıyamıyanıann bile hediyeleri
mizden kazanmalar1 ihtimali çok 
kuvvetli olduğunu unutmamalı
sınız! 

.. 

Ahlakça sukut etmiş 
genç ~ocuklarm, düşmüş 
kadınların rezilane yaşa • 
yışlarını canlandıran içti • 
mai bir roman ; açlığın, ız 
tırabın romanı; Türk edıe · 
hiyatınm en realist eseri 

~=. Havadan düşecek 
ordul 

i"e~ib~~im,b~üklb~ne'•~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~•r 
Pergüntü yazdıran modeli 2 g ·ü n k a 1d1 

Her kitapçıda 
arayınız 

~:. O' nümüzdeki hafta ~çi.nd.~ M~s: 
kovaya havadan ıkı yuz k;şı 

i atılacaktır. Bu manevra tehrin ha-.................................................. ·-·······• 
iyi bir terzi mi 
anyonunuz. 

işte size bir adres : 

'~ iH .-iAN YAVUZ 
Kadm ve Erkek Terzlıi 

~tJubul • Yenlpostane karşısında 
foıo Nur yanında Letafet hınıella 

vadan gelecek bir hücuma karşı 

nasıl müdafaa edilebilecef n: ele· 
nemek için yapılmaktadır. 

iki yüz kiti sivil paraıütçüler 
arasından seçilecek ve devlet mt:r 
kezinin muhtelifdokuz yerinde ye
re atılacaktır. 

Bunlar toprağa ayak bastıktan 
ıonra Kremline doğru yürüyecek
ler ve muhtelif asker kıtalarmm 
arasından kendilerini belli etmek-
sizin geçmeğe uğra~acaklarrlır. 

bulduğunu ıöylemektedir. 1 A lb O< /A. ~ A R s n nem as D ıro <dl a 
1846 yılında lsveçin Datekarli ı· 

b 2:>,000 kişi tarafından görülen 
bölgesinde bu adı ta§ıyan ir ço· ı T A R Z A N 
cuk doğmuştu. Büyüyen çocuk 1 

muazzamdemirocaklarıaımışve i y mlar Arasında 
Norveçte bir çok şehirler tesis et- .

1 

a nı Ya 
mişti. Günün birinde vaziyeti bo· Türkiyede ilk defa olarak NOA1' BEERY Jr. tarafından temsil edi. 
zulup da mahvo•mak dere:esine l len bu film, şimdiye kadar gördüğünliz bu cins filmlerin en fevkalade~idit 

geli~~n~a~ıunı~bınku~ ~====:•:::S:.o:n:2:g:ü:nlı:" n:d:e:n:~:t:if:a:d:e:e:d:in:i:~::::::::~ 
orta!ıktan kaybolmuştur. 1 ~ 

Bu zata lbıe'nin de hazır bu . l 
lunduğu bir tören yapılmış ve ken ı 
dinde öyle müessir bir hayal u · 
yanmıttır ki bunun neticesinde il 
bildiğimiz efsaneyi yazmıştır. 

EDEBi bir şahe.ser- Bir Musiki şaheseri ... 

PEER GVNT 
!"İnemanın dft 

- sah~eridiL· :> 
SARAY sinema ·ının 

7.n frri olnca 1\ tı r. 



u ypeşt son maçı da kazandı ~~n!rba!'çe ~ta<!~ 
Gi.izel ve he.recanlı hir oyundan sonra ~!'F~.!!.~~.=.,..~1 -,;.,;~,~~!":m.! 

nan en mühim ve heyecanlı mac, hk I hattı, ,.e birinci dcnedcki çok İ) i o 
Takviyeli Galatasaray takımı rı~i>:ıc :rok lii re:a. Lc)ı.oz ıakımıd.I ,ununun ı::r.~:ır.~c:ı ~·.:; ... ~ h::r h::ttr. 

rının karşılaşması oldu. hiçbir işe ~aramaz olmuştu. 

d Ü n 2 • 1 yen İ 1 d İ Senelerdenberi, biribiri kar~ısın . l~te bu sırada, tehlikenin atlatıl. 
da daima zorlu ıkarşıla~malar yapan masiyle bü bUtün canlanan Bc;iioz 
bu iki takım, dün de, hir buçuk 88.Ht lular. rakiplerini sıkıştırmağa lır la. 
bütün enerjilerini sarf ederek. birihi. dılar u~ (::o) uncu dakikada, \ efa 
rini altctmeğe c:ahştılar. ı müdafaasının hatası yüzünden. e a•> 

!arın yoraunluğu iyice belli olma
ğa baıladı. Aralarındaki ahengi 
kaybettiler.Ve bir iki Galatua · 
ray akınından sonra maç 2 - 1 
Macarların üstünlüğü ile bitti. 

ilk dene bütün bu didinmelert• bir pRstan istifade ederek günün ) e. 
rağmen iki takımın da, bilhassa Vefa. gine goliinü atarak galibiyeti temi 

Bu suretle Macarlar ıehrimi~de 
yaptıkları üç maçı da kazanmıt -
lar, üstelik üç. maçta iki gol yeme-

nın bir!ok muhakkak gol fırsatlarını mu\'affak oldular. 

iki takım kaptanları ve hakem Adnan Akın 

Şehrimizde bulunan Mai:ar ı 
Uypefl takımı dün aon maçını tak
viyeli Galatasaray takım ile yap _' 
mıt ve neticede 2 · 1 galip gelmiş
tir. 

Adnuı Akının hakemli~ncie 
baılayan maçla Galataaaray ,öy

kısmını ikinci haftaymda aln:ıt 
olduğundan hiç kimae bu 1 - 1 
müsavi vaziyetten ümitvar ola · 

mıyordu. 
Nitekim bu enditeler sekizinci 

dakikada kendisini ıii9terdi. 
2 ıncı gol 

Galatasaray kaieıini demir bir 

lerine mukabil on bir gol atmıtlar· 
dır. 

Maç hakkında 
düeünceıer 

Diyebiliriz ki, Uype§t takımı 
bu ıene ıehrimize gelen takım1a· 
rın en inıicamlıııdır. Hatlar ara • 
ımdaki ahenk fevkalidedir. 

Oyuncular, ve birinci ikinci 
maçlarda bilhassa ikinci maçta en 
güzel oyunlarını vemıiılerdir. Dün 
maçı yazarken de söylediğim ai
bi biraz yorğun ve ıevtek oyna
dılar. Bu da herhalde arka arka. 
ya iki gün maç yapmalarından 
dolayıydı. 

gerek şanssızlık. gerekse isabetsiz a . 
tı~lar yüzünden kaçırmasiyle bitti. 

ikinci dene, iki takımın da da 
ha asabi oynadığı görülüyordu. Son 
20 dakikaya kadar maç gene neticesir. 
dnam etti. 

20 nci dakikada Gazinin tehlikeli 
bir hücumunu, hatalı bir hareketle 
kesmiş olan Beykoz müdaf888ına bir 
penaltı oldu. Beykoz takımının mu . 
hakkak bir mağlObiyetine sebep ola . 
bilecek llu çok mühim penaltıyı V efalt. 
)ar, atamadılar. 

Ortadan çekilen şUtü Beykoz ka. 
lecisi soğukkanlılıkla kurtardı. 

Ve bundan sonraki l:l dakikad 
iki tarafın gayreti de semen verme 
di. Maç da böylece 1 - O Beykozua 
galebesiyle bitti. 

• • • 
Birinci devredeki hakimiyeti vı 

kaçırdıkları penaltı hesap edilir 
diin Vefa takımı mağhibiyeti hak e 
miş değildi. 

Fakat Beykozlular, canhlıklannı 
ye gayretlerini oyunun sonuna kada 
devam ctti:·erek, düşen güzel bir fır. 
sattan da istifade şanshhğını göste. 
rebildiklerinden neticeyi kazanmış ol 
dular. le çıkmııtı: 

Çefoto, Lütfi~ Vlastordis, Su . 
avi Fahir, Kadrı, Etyen1 Baınbi . 

çenber içine alan Macarlar bir Bu kuvvetli Macar takwnını Fe- Ba mühim fırsatın kaçırılması Tam hakkı, berabere bitmek ola 
hücumunu Galatuaray kaleıi ha· nerbahçe, Betiktat, ve htanbulun Vefahlan şaşırttı ve bundan sonra ı bu maçta, galibi de, mağhibu da ayn 

no,' Giindiiz, Cşvak, Salim. ·-·-----~-- Vefa oyunu, birdenbire bozuldu. derecede tebrik etmek lazımdır. 
Oyun baı!ar başlamaz Glata

aaraylılar reri bir akınla Macar 
kalesine indiler. Ve biraz sonra 1 
Macarlar da huna mukabele etti
ler. Ma~m seyirciler üıtünde bı . 
raktıiı ilk intiba Galatasary h. . 

kımmın bugün daha iyi, Macar • 

Fenerbahçe:4 
Eyttp: o 

)arın ise biraz daha gevıek oyna
dıkları idi. Onuncu dakikada Ga
latasaraylılar soldan bir hücum 
yaparak Macarları iyiden iy:ye 
aıkıttırdılar. Bir an Macar kalesi

nin önü kan~tı. 
Birinci gol 

Fakat Macarlar çok geçmed:"'n 
bu sıkıtık vaziyetten kurtuldular. Galataıaray kalesi önünde Lutfinin güzel bir kurtarııı ... 

13 üncüdakikada ıol açıklarının talı bir şekilde durdurduğundan diğer kuvvetli takımlarından alı-
nef11· bir paaını aagw içleri güzel bir h k 1 d V M k 1 d · · A k'I a em pena tı ver i. e acaı - naca oyuncu arın a ııtıra · e 
kafa vunııile kaleye sol.-tu. lar bu tekilde ikinci gollerini at. kuvvetli bir ı~tanbul muhtelitinin 

Dün F enert.bçe mevsimin ikinci f 
fena oyununu oynamıttır. 

Geçen hafta Hilale karııtı kendi . 
sinden beklenilen oyunu göstereme . 
miş olan san 1Acfvert1ilerin bu hnfta 
her vakitki düzgün oyunlarını çıkara 
caklan zannediliyorken iş hiç de böy. 
le uhnamı§tır. 

Fenerbahçe dün Eyübün karşısın. 
da adeta müsavi bir oyun oynadıktan ı 
sonra galip gelebilmiştir. 4 - O ne . 1 

tice dünkü oyunun hakiki bir miyan 
olarak gösterilemez. 

Fenerbahçenin dünkü bozuk oyt•. 
nunun ne gibi sebeplerden zuhur et . 

Fakat bu gol Galatasarayhları tılar. Bu ikinci golrlen sonra he.. • kartııında görmeği çok isterdik. 
b~ de pıırtmadan bilakis çalıt- k mi,. olduğunu izah etmek lar.ımgelir . 
,, es Galatasarayın bir paniie uğ- Yazık ki, bu klüplerimiz sır se eneli EyUbün tanla başla çalış . 

... Jıaraliar\tlrdı. Artık akınlar rav• .... ~IDI --..il-en L•vle olma· ltir kapris -!:-ı:-.1- birbirlerine '"-- ı-. umua 111Uı 7'1A_..... naif, OJD&••t oldajuaa bqta kaycleL 
lldlıblı~ 0 .-rwrdu. dı. Billkia GalatuaraJ 0711111C'ı • dtltm-• nziret.e ıinnitlerdir. •ek lap eder. 

• •••rayın golü lan Macarlana bütün hüdlmlan • 8-daa hem kendileri zarar 1'11'aldb BJlp, Aleaeblllr ki, ba 
llial1AteJ1Ua:1lılarm toldaa yap. na fUlllarmdaa iltifacle ed9rek alrmlfllr, hem de halk daha ..- belki• IJ'l .,.anlannaan bimi 

-...-..wra1anc1a aai bekleri Gün- kartı 1ro1c1a1ar. Hatıl mubltil ve seftli ve heyecanlı bir maç .., • ...-.iplr. OJua bqladılı ._Jo 
teldikeli bir tekilde durdur- tehlikeli birçok alanlar da yap • retmek fınatmı kaçmblmdan ile llltlrmllt ao.una kadar Mr la P\'. 'it._ buna penaltı verdi. tılar. dolayıaile zarara ıirmiftir. ' .ısı• "9termeqUt. 

Vı D....ı;..LI-...: L ______ .._. _ ... _ b"ır M , ___ .. _ ...... __ -· 
...,..uauo uu .,.._. .. ,,. UJU 0,-an aonlarma ılre Macar· · SEMOGf.,U --rJe • ._ .. , ta-..,JM· 

tülle eole çnirerek iki takınul---__;.-------~__.;-------.-......_ llıla Wn mla adlmlada .W- la 
1. 1 berabere YUi7ete ıetircli. Bu Şeref stadında taıu. din •atat hlllfına boıak oy. 

~ 2• iDcl .ı.ı.;......,.ı. ol- Su·;fe--yÖı;~iy~: 3 .. Hilil: 1 namqbr. 

O,.... llandllD aonrası ekseri
ftle M.carlann iiltülllliile, f• . DtlD ~f ataclmdaki ıtbtln ye. Bir dakika sonra SiileYDUUÜTell 
.. Mticeıiz ıeçti. Ve baftaJim gine blrlnd kt.e .. ~ Rllt.l. Siler. Dalllf &bel bir vuruşla beraberi• 
'- teldlt1e herahere bitti. Hafta. maniye arunada olda. •)'181111 7ap1Tennlttir. 

TAKIMLAR: Berabere biten ilk devreden••· 
.......... Macar kafile reiai SlleJ1Ull'1e: M.eJf - ll«:ep, ,. lldacl deneye Hllll on kiti Ue .... 

ı..._ nizama UJIUD olmadılmı Nalıld _ Refll, lbralılm. Orhaia - lamak ionmda kaldı. ÇUnldl ilk dn. 
~-- itiraz etmek ittedi. Fa- ~ 1Jtaflf, Ati, • ..,fer, Raal. .-ede bir arkadstına danlarak hake. 
~:_~ itirazı hakem tarafından Hllll: llaraı - Se,tl, Altlf - -.e bip vermeden cıkan bir Hllilll o. 
-"'WQI dlalmmeıli. Ze,,,..ı,.Rutı. c...ı - .... ftn11. )'1111 hane_( kalmJttı. Pek hararetli p. 

1 lifi N__,, Stlllın. p,,,..Jt. ~bu •nrede Danlı a9taea •anıla. 
inci hattavm 'Bak•: A•mtt G114t1B. 1111120.,.41 ıneu daklkaı&rla tatr. 

lltiaei hafta11m bqladıiı •· Mltnui• ~ 0)'1111 hır lkf •• leldıae mra11 ülaa kazuHhnuf. 
.._.Macarlar yine üatiDlüiü ft)e taratm •"'9t" aatllmeaee llare. ilaç da MJle3-... lı:SUleyıaanlye le. 
~Ve ..._ ilk d•Jrihlar Ga- \dWSJll ..._ elllfitlr. hine bltmlttk 

O,.• 6 fael ............ rf, 1 Dllnlrtl teınlı 't f\fl'zlb o:ranlana . 
._. ~ bl•i mf Miyük bir ta. cl8I 1~ .. ..,.. 11171e 4w4utaa sa.

1 

... dolayı '""iş nllbl n ~q:tbe 
...._ ,......_ bir ıoldm kurtul. leJ1U11b'dl• aı.,lhM Mr penaltı ol. •allth ae bdar tel>rlk ebek 1'rl · ı 
da.: I•••• Unett her iki • - ........ 11111t11 Aldf ..... 1llr .._ dlr. 
Yeid Gflt ...... llep 1.a,all ...... _,,,. ••mlflli'· N. C,,..,,. 

iki müdafi biriblriyle iyi anlaşa 
mamış, Esadın yerine oynatılan gen~ 
dtt arkadaşlariyle uzun 7..amandanbe ... 
ri tesriki mesai dmemiş olmanın ,·er 
diğl tereddüt ile oynamıştır. tşte ha 
"'ebeple müdafaa karışmış \c ekseriya 
hasım muhatimlerine müsait ,·aziyet. 
ler ihdas etmek fırsatını 'ermiştir. 

Muhacim hattında Fikret her za. 
man olduğu gibi gene hUcum hattın 
ı·uhunu teşkil etmekteydi. 

Salt~ iyuld4ı bir d.,..I& 
Yardı. Takım ut tarafta iJl qHJe. 
medlii gibi Uç orta11 sıkı bir •I 
çemberi içine alap Eyüplüler de 
lara pi fınatlan pek vermediler. 

Yapılall pller Eyip mldıafAmt~ 
nm blraı pqıecllji son dakaıalaila 
ol•q&ar. 

Dllllı:I slltercllkl.ri 0111nla ~ .. 
ltflar da talipler kadar W>rllce » • 
yıktır. 
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an (Nakil, tercüme ve iktibos lıakkı mahfuzdur.) 
Yılmaz bey katil ile karşllaştığının 
farkında değildi. Leylaya yalvarı- ~~ -. 

IX rar yok. Amca moruklaııyor, göz- d "H d • • • 
Sinekli Bakkalda cuma nama- leri görmüyor. Hele ben bir zanaa- yor U: ay 1 50Z ver, bana yardım edeceksin 

zına gitmiyenler arasında yegin~ 
hoş görünen Rakımdı. Belki cüce· 
Iiği, belki tuhaflığı onu mahalle

nin pek hususi ve imtiyazh sima
larından biri sırasına koymuştu. 

Fakat binamazlığının vergisini 
vermeğe mecburdu. Yani cuma sa. 

hahları alış veriş etmemek için 
dükkanın kepeklerini yarıya ka-

dar inik bulundurur. Ancak na

ma.zdan sonra kepenkleri açar, a

lış verişe haflardı. 

Cuma sabahları Rakım, eksen 

keyifli olurdu. İskemlesini kapısı
nın içine atar, sokağı seyrederdi. 

Hemen herkes sokakta. Mahalle
nin cuma yüzü bambaşka. Büyük

lerin, bilhassa erkeklerin evde 

pencerede hazır nazır olması bi

raz çocuk gürültüsünü azaltıyor. 

Belki de anaları kulaklarını, elle 

rini, buruniarını sıkı sıkı temizle
diği için, belki de yumurcaklu 

kendilerini azacık olsun yadırga· 

yorlar da, siniyorlar. Hangi bumu, 

kulağı temiz sokak çocuğu kendi
ni yadırgamaz. Ah, bu Sinekii 

Bakkal Rakımın biricik dünyası! 
İstanbul Bakkaliyesi; dünyas;;i';n 
merkezi! 

"Rakım amca, annem sabun is· 
tiyor.,, 

"Namazdan sonra gel.,, 

"Öyle amma, aaınem bugün be

kar çama~ırı yıkıyor. Ba!ka gün

ler hep zenginlerin mundarlığını 
temizliyor. Kadın ne yapsın? Bi
zim gibi kopukların cuması, pa
zarı olur mu?,, 

Gözünün kuyruğuyla küçük 
mÜfteriyi süzdü. Muharremdi. Ça

maşırcı Boşnak Ayşenin oğlu. So

kağın en zıpır, en allahın belası 
çocuğu. Mahalle ona; babasını hiç 

görmediGi için "Sinekli bakkalın 

?içi,, lakabını vermiştir. Savurduğu 

küfürler Sabit bey ağabey takımı

nın ağzının ıuyunu akıttıracak ka
dar orijinaldir. Rakım ona yüz 

vermez. Küfürleri yaramazlığı 

için değil. Bu k11mından hatta 

hoşlanır bile. Yumurcak, o, sokak

tan geçerken taklidini yar•'lr. 

"Elin, yüzün temizlenmif. Ge
lirken çeşmeye uğradın galiba. 
Y okıa §U kayıp babandan miras 
mı yedin?,, 

"Ölüsü kandilli pezevenk ... Eli
me diri geçse, on beş seneyi göze 
aldım ... Hak tu ... Gebermişse ,ke
feninin yakasına ... ,, 

"Ağzrnı topla oğlan. Nerede
sin?,, 

"Kusura bakma, Rakım amca. 
Annemi bırakıp kaçan o herife 

bir kızıyorum, bir kızıyorum ... He

le bir zanaat sahibi olayım, dük

kan sahibi olayım ... ,, 

"Nasıl olur mutıun, bir anlat!,, 

"!ı1dd Feltmi amcaya çırak ya

zıldım. Yarın ıabah baılryacağım. 

Şimdilik gündelik yok amma, za-

tı öğreneyim ... ,, degv il mi ? - Doğru söylüyorsunuz! oedi - ğı katili ~en nasıl .. ~.ulabiliri~? 
- • Fakat, görüyorsunuz ki, ne de ol Buna dogrusu aırtustu yatıp gul· 

İçinden: {Kızını alır, dükkana 
Leyli tereddütle: sa, sizi unutmamıf. Ben bir cina· mek lazım ... 

sahip olur, kurulurum.) diye hül- hk'k - Buyurunuz... yet ta ı atı üzerinde yürüyorum, - Bu işin gülünecek tarafı ol· 
Ya kuruyordu. llave etti: "Beni bu- D' k y l b · · • } h f d' ' T k"ba .. b b" ıyere , ı maz eyı ıçerıye a - amme en 1 • a ı tı mus et n masa gerek Leyla hanım! Siz key· 
raya çırak alsan, gündelik verir- mıştr. noktaya götürebilmek için, biraz finizi seven, çok gezen bir hanraı· 
sin, değil mi be amca?,, Kendisinin tatlılıkla tevkif edi- şöyle feleğin çenberinden geçmiş mıtsınız ! ihtimal ki gezip dolaıtı· 

leceğini zanneden Leyla, metane- bir hanımın yardımına ihtiyaç duy gv ınız yerlerde böyle 11üpbeli bir "Bana çırak, mırak lazım değil. :r 
tini ve soğuk kanlılığını muhafa- muştum. Doğrusu ya tanıdığım kadına raslıyabilirsiniz ! Bu, olınaf 

Hele senin gibi küfürbazı . ., Mu·- 1 k d 1 h' b d zaya ça ışıyordu. a ın arın ıç irine itimat e e - bir fey değil ki. (Şerlok Holmes)irı 
harreme kini erimitti: "Bana bak, 
öğle vakitleri Fehmi efendi .. 

ızın 

verirse gel, şuraya, buraya mal gö-

türürsün, eline beş on para veri
rim.,, 

''Bir daha küfür edersem, ağzı
ma köpekler ... ,, 

"Oldu, oldu.,, 

Rakım kalktı. Horoz tekerleri 
duran rafa gitti, iskemlenin üstü

ne çıktı. Cuma günleri, arada gön
lünden kopup bedava horoz teke

ri verdiği çocuklar vardı. Fakat 
şimdiye kadar Muharrem, o imti

yazlı grupa dahil olamamııtı. Ra
kım iskemlenin üstünden seslen
di: 

"Kırmızı mı olsun, yeşil mi ol
sun?,, 

"Yata be amca ... Yetil olsun.,, 
"R b' d ·1 a ıa ev e mı . ,, 

Vehbi Dede, Rakım raftan ho
roz şekeri indirirken, köşeyi dön-

müş, dükkanın önünde 
du. 

duruyor-

"Siz buyurun. Rabia, kartıya, 

Ebe Zehra hanımı yoklamağa git
ti. Şimdi çağırırım.,, 

Vehbi efendi eğildi, dükkar.a 
girdi. Rabianın odasına çıktı. Mu
harrem horozun kuyruğunu yalıya 

yalıya sokağın karşısına sıçradı. 

Bir eliyle Zehra ninenin evin!n 
tokmağına yapı§mlf, ba,ı cumba

da, avazı çıktığı kadar: "Heeey, 

Rabia abla be!,, diye bağırıyor

du. 
(Devamı var) 

Zeki kadının kafasında derhal miyorum. Dün Haydar Kemal bey- aylarca çalışarak aydınlatamadı· 
le görüşürken bana sizden bahset- ğı bir cinayetin failini çok defa 
ti: "Leyla bu hususta size yardım bir çocuk, bir çiçe!tçi kızı ve bit 
edebilir!,, dedi. Bu gece sizi ra- şantöz meydana çıkarmıttır. Sizil1 

kıvrılan istifhamlardan biri de 
su olmuftu: Acaba ototnobilde bir 
şey mi unuttum ? 

Leyli birden kendini topladı. 
Günlerce bu vakadan bahseden 
gazeteler şimdiye kadar böyle bir 
emarenin mevcudiyetini kaydet
memitlerdi. 
Yılmaz bey ortada duran topar· 

lak yemek masasının kenarındaki 
iskemlelerden birine oturdu: 

- Ben size, eski dostlarınızdan 
Haydar Keır.alin tavsiyesiyle ge!i
yorum, hanımefendi! dedi - İçin
den çıkılmaz bir derdimiz var. Bu
nun için sizden yardım istiyece
ğim ! 

Leyla bu sözleri dinlerken hafif 
bir göğüs geçirdi.. Gelen memur 
tevkiften falan bahsetmiyordu. 

Leyla: 
- Evet, dedi, Haydar Kemali 

iyi tanırım. Kibar bir adamdır 
Bet altı yıl önce, bir müddet ken· 
disiyle beraber. Y.Mamı1tmı· O son
ra Sivas hastahaneıi bat hekimli
ğine tayin edildi.. Ben lstanbulda 
kaldım .. O gitti. Kendisinden dost 
ça ayrıldım. 

- O da böyle söyledi, hanıme
fendi! Size karıı hali ... 

Leyli güldü: 
- Bırakın bu lafları beyef en· 

di ! Erkekler daima kadınları 

komplimanlarla avlamak isterler 
aınma.. Ben hayatımda, bana 
kompliman yapan erkekle yılJı

zımın barışmadığını gördüm· İyi, 
fazilet sahibi bir adam olmak baş
ka.. Bir kadını doldurmak gene 
başka, hem de bamba,ka bir me· 
ıeledir. 
Yılmaz bey, Leyliya cigara pa· 

ketini uzatarak: 

etmeli? 

hatsız etmeğe karar verdim. de bu hususta zabıtaya yardımınıt 
Leyla birdenbire şaşaladı. dokunması pek tabiidir. Buna \-
Haydar Kemali beş yıldanberi nanmasaydım, ıizi rahataız etmelı 

görmüyordu. istemezdim .. Ve ıimdi sizinle gö• 
İki hafta önce taımdığı bu ye- rÜ§tükten sonra, biraz daha ka· 

ri Haydar Kemal nereden öğren- naat getirdim ki, Haydar Kemal 
mİfti? Bunu anlamadan rahat e· sizi bana boıuna tavsiye etmem it 
demiyecekti .. Sordu: Sarı saçlarınızın altında ıtıldıyart 

- Haydar Kemal benim bura- iri siyah gözleriniz, bana çok şey• 
da oturduğumu biliyor mu? ler vadediyor, Leyla hanım! 

- Bir hafta önce bu sokaktan Leyla düşünceliydi.. Öyle g&. ' 
geçerken, sizin bir erkekle bura- rip bir teklifle karşılaşmıştı ki, e' 
ya girdiğinizi görmüş. Evin altın-
daki bakkala sormuf. Bakkal da 
sizin burada kiracı olduğunu:ı:u 
söylemi§. Merak bu ya.. Mazur 
görün! insanlar yaflandıkça eski 
sevgililerini ıık sık hatırlamaktan 
derin bir zevk duyarlar. 

Leyla ayağa kalktı .. Dolabı aç
tı .. İki küçük kadehle bir fişe muz 
likörü çıkardı. Yılmaz be : 

- Müsaade ediniz de ben 1:>ir 
§ey içmiyeyim, hanımefendi! 

Diye söylendi.. Leyli duymamtt 
gibi davranarak kadehleri doldur
du. 

Birer yudum içtiler .. Yılmaz bey 
ciddiyetle anlatmağa başladı: 

- Üç ay kadar oluyor .. Bir ge 
ce Büyükde;:e yolunda Münir Şa
hap adlı bir doktoru, hüviyeti ha
la meçhul kalan genç bir kadın ro· 
velverle öldürdü. Bu kadının izi 
ni arıyoruz, hanımefendi! 

Leyla cali bir kahkaha savur -
du: 

- Peki amma, zabıtanın ve bil
hassa sizin gibi tahsilini Alman -
yada bitirmi~ değerli bir taharri 
memurunun meydana çıkaramadı. 

ger zabıta memuruna söz verine. 
nihayet günün birinde kendi izi & 
zerinde yürümeğe mecbur olaca1'· 
h· 

Birden Yılmazın gözlerinin icİ' 
ne bakarak kaşlarını çattı. 

Acaba Yılmazın Leyladan bit 
9üphesi mi vardı? 

Eier böyle bir dolapla lcenôlJ\' 
ni tevkife gelmişse, onu o anın i ... 
çinde yere sermek pek de güç ol· 
mıyacaktı. Fakat, Yılmaz sözle
rinde samimi görünüyor, bu cina· 
yeti meydana çıkarmanın onun i
çin bir haysiyet meselesi olduğu· 
nu söyliyerek Leylaya yalvarıyor· 
du: 

- Haydi hanımefendi, bana ıöt 
veriniz .. Bana, kimseye sezdirme
den yardım ediniz! VaHahi bu de
ğerli yardımınızla her §eyden ön· 
ce benim §erefimi kurtaracaksı• 

nız ! Size ebediyen minnettar ka" 
lacağım ! Malfun ya, biz ecnebf 
ms:mlek ı~inde tahsil ettiğimiz içitl 
eski meslekdaşlar şimdi benimle: 
(Bir katili bulamadı!) diye ab1 
ediyorlar. (Devamı var) 

çiriyor hiç bir hesap tutmuyordu. Bu olacak iş mi? 
- Bu hareketinizin bence meçhul bir sebeb! o

labilir. 
Mukave!at muharririnin yüzü birdenbire endişe 

ile kırıştı: 
- Nasıl sebeb 1 • 
- Bilmiyorum. Yalnız muhtemel olan şeyi söy-

lüyorum. 

- Hakikat 1 dedi. işte benı..'11 de aklımın ermeditl 
birşey .. 

Muzafferane bağırdım: 
altı aylık maaş için 360 liralık bir çek gönderdiğini 

yazıyordu. Hem de kocanızın vekili olan bu adam sizi 
soruyor, sizden haber istiyordu. 

- Peki bu da böyle olsun .. Bilal Beydeki kayıt· 
ların çok muntazam şekilde olduğunu söylüyordu
nu. Şu halde dört senedir evli olduğum halde nasıl o
luyorda ancak iki senedenberi bana maaş tahsis edil
mil~. 

- Görüyorsunuz ya Beyefendi ! Mektep idaresi· 
ne sorunuz. Oradan, muntazam para alındığı size 
söylenecektir. 

- Bunların hepsi hepsi benim için bir muamma!. 
- Bu ~erait altında phıslar etrafında bir yan-

lı§hk olabilmesini nasıl kabul ederi%? Mademki vac;i
niz kocanız ile sizin aranızda bir vasıtaydı 1 

- Ah yarabbim: Bütün bur.lan bize ancak Bilal 
Bey söyliyebilirdit 

- Evet. Ölümü sizin için ~ok can sıkıcı .• Onun 
izahatı size bazı §eyler hatırlatabilirdi. Mademki h-ı
beriniz yokmu§ gibi görünüyorsunuz!.. 

Düşünüyordum. Ali Beyin çok iyi bir adam olma
sına nğmen sözlerime inanmadığını anlryordum. O
nu samimiyetime inandırabilmek için nasıl bit delil 
~österebileceğimi düşünüyordum. Fakat aklımı hiç 
bir ıey gelmiyordu. Tekrar sordum: 

- Bu izdivaç beni vesayetten kurtarıyor, serbest 
bırakıyor. değil mi? 

- Evet. 
- Şu halde diplomamı aldığım halde sfnr.I rüş-

tümü bitirinceye kadar meptepte kalmamı ney1e izah 

- Bilmiyorum. 

- Sonra mademki Bilal Bey iki defa da altı yüz 
liradan bin iki yüz; lira almııtrr. Elbette bu paranın 
ne yapıldığını gösteren notlar olacak. Parayı ben al
m:ş mıyım? Makbuz vermiş miyim? 

- Ah .. İşte ben de onu arıı.dım.. Fakat hiç bir 
kayıt bulamadım. 

- Halbuki bir iş adamı olan vasim, aldığı bu pa
raların mahalli sarfını kaydetnıeğc mecburdu. Fakat 
ıiz hiç bir kayıt bulunamıyor. diyorsunuz. 

- Hiç bir §CY·· 
- Buna mukabil tahsil masrafım için icabeden 

parayı kendisi yollıyordu. 
- Evlendiğiniz tarihtenberi bu hususta hiç_ bir 

kayıt yoktur. 
- Demek ki vasim evlendiğimdenberi Arif Ned

retin karısına gönderilen parayt kendi zimmetine gc-

Mukavelat muharriri birdenbire kendisinde uya· 
nan bir asabiyetle: 

- Bu i~i takip edeceğim 1 dedi. Ortada iki şef 
var: Birisi Bilal beyin tahsil ücretinizi bir not tutnı•' 
dan vermesi; ikincisi de s ize vermeğe mecbur olduf'9 
bu külliyetli parayı kendi yedi tasarrufunda tutma' 
61; bir de evlendiğiniz için onun veı;ayetinden kurtul• 
duğunuz halde sizin hesaplarınızı tasfiye etmeınit 
olması! .. Bütün bu noktaların tir çok şeyleri orta)'• 
çıkaracağını umuyorum. Fakat gene her şey tam ınıı' 
nasile anlaşılmıyacak. Bazı cihetler meçhul kalııcalr 
trr !. 

- Ah beyefendi, rica ederim.biran evvel dcliJle" 
ri meydana çıkarınız. Size yalan söylemediğimi ,., 

· iyi niyet beslediğimi o zaman anhyacaksınız. 
Dudakları üzerinde mfişfik bir tebessümle cev•P 

verdi: 

- Şimdi yalan söylediğinizden o lmdar şüphe et· 

miyorum kızım. (Devamı var) 
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Bir farenin oyunu 
Bütün Istanbulu bir anda 
karanlık içinde bırakabilir! 

Bu sebeple elektrik fabrikasında 
farelere karşı tedbir alındı! 

Evvelce bu tedbirler ahnmadığı için son beş yllda 
lstanbul bu yüzden iki defa ·karanhkta kalmıştır 

Kaplaclrin top .. k · 'ba . ._ d" . ..... • a ıtJ nae unyanııı 

en PDlt tehirlerinden birisi olan latan· 
Lalan, ta Filoryadan batlıyaralı: Ada· 
lar p d:L. ' • en -. Beykoz ve Kavaklara varan 
hudutla · · d n ıçın e, nerede olursanız olu-
nuz• ufaak '-' d" • • • uır uımeyi çeviriyorsunuz 
bw ampul yanıyoı·, oturdujunu:r yer1 
•Jdınlabyor. Bir fiti prize sokuyonu· 
naz •antilatöriinuz clöniiyor, elektrik 
sohaaız 111nıyor ve çetit çeıit koca kn· 
ca - ıe ' ınotor r çabıbrabiliycrsunuı. 

latanulun dört köteaeinde vüzler
~ fabrika, tek bir düitneye b~sarak 
•tletiliyor.. ' 

Bütün bunları temin eden elektrik 
kunttinin nasıl t:lde edildiiini hiç nM"· 

ralc ettiniz mi? 

itte hen bunu merak ettim ve yağ
~ herbat bir . bavade, Halicin tıpkı 
~'lftbata henı:.yen vapurlann~an bi

na. ile, Silihtaraiftmn yolunu tuttum. 

"' "' .!(.. 

lıkeleclen fabrikanın kapıaına sit· 
mele ancak bet dalcika rirdi. Beni dol· 
tılCa ~ dinlctör ............. 
lar. Bu f~ı ;-. eden a..,- Necip 
ve Ba1 T.wı.ti tarafından kaı,ılantım. 

Odada biraz dinlendikten ıonra es
ki muharrir:erden merhum Fazlı Neci· 
bin oğlu olan Bay Necibin refakatinde 

fabrika,. ·~· ... , ...... 
tclere ld.nimdan senit bahçeye çilı-

lllams uman, ilk kartıb!tıimu2 man· 
_. kömür nakline ınahauı vinc. lröp 
rii " ihtiyat kömür Yliınlan oldu. 

......... lataabubaa hir k8' •Pis 
elelıı:trik ihtincnu l8miae lcifi bir ıtok 
bulunuyor. Tamamen Ereğli malı ve to· 
za 1akm incelikte olan bu kömür, mav
nalarla geldiği sahilden otomatik terti
ı.tıa Ye sene otomatik olarak tarbla
rak, alnuyor, istenilen miktan kazaula
rın üzerindeki ıilolara gidiyor, fazh 
miktarı da stokların üıtüne yığıhyor. 

Ba bahçeden ıeçerek kazan daire
ıine siri1oruz. 

Falwikanm iki kazan daireıi var. 
Biri, eski kazan dairesi ki, boradaki 
~ kazan timdi olduiu gibi lünırn 
aöriihnedikçe çalıştınlmıyor. ı 
• ikincisi 928 ıeneıinde yapılan ve 

flllldi sec:eli l(iindüz!ü çalıtan dört kaza 
nr İlttin ediyor. 

Kazan deyince hatınnıza, vapurla
rın o pis, eski usul kazanıan selmesin ! . 

llarad1, bepai birer küçük ev boyun
da olan kazanlarda her feY wnamen o. 
tornatik çaJıpyor. 

Dannadan dönen ıskaraların üttü. 
ne, ldindir kendi kendine clöküliiyor ve 
ıalcaral.r döndük\e, kömür ortaya doj. 
ru sidiyot, orada, ataiıdan ve yakan. 
~ hava verip aJmak iç.in çahf&n van
tilltlrlerin, yardımıyla yanıyor Ye 1500 
clea • Wr hararet yapıyor. 

itte ... hararet, kazanıann içinden ı 
pÇea ~!erce borudaki ıuyu, 40 at. 
moafer aıbi rr.üthi~ bir kuvvete knlbed: 
Yar. 

Tiirlciyede bafka hiçbir kazanın 
yap1aımdıiı bu yiilcaek kuvvetli but.ar, 
aaı elelctrilc • "h . ••ti s1ıl eden türbinlf're ge· 
Ç17Qr. 

*. * 
Ufak bir kapıdan, kaun dairesinin 

~aamdaki büyük bir aaloruıı g~iyoru> 
aı-a11 up ........ , d •. 

.... - -- aıreaa,, •. 
ıer.. n.az•nlarclaa çakan buhar makine. 

Iİderlcen, borulardan çıkan baha: ::ni dolduracak ıuyu bu daire, da. 
sek tazyikte kazanlara yol!ıyor. 

Ba c1ai · ~ renın Y&nmcla, Taksim ııtıı 
-

11111 ""•ı bela~ koca biı ıalon vv 
ltt. '-rada, fat.rlbnın can dıun~n 

~ Türbinler ve bwılara bağb ola· rk 
domn Jeneratör "dinamolar,, bulunu
ycw. 

38 atmoaferllK yeni kazanlardan 
birinin ı•kara•ı 

Bu /r.aanlara ateıgilerin lıömiir almalarına liimm yoktur, kömür oto -
malik olaralı gkaramn a.tiine tlölıüliir oe ıMara yar>af yavQf clönerek 
llİil halimle kazanın tliier taralına tlölıiiliir. 

• 
Uk ....... iki. ,.ıuaclakinde üç 1 
~ T.Wn '" Jeneratör aıra ile dizil 
m•t· 

Bunlann her bİrİJİ birer oda boyun .. 
da ... 

B~. otomatik tertibatla ayar edi· 
1-ek Türbinlere _... ._ TlrlıiNer 
dakikada tam 3000 deTir yaparak. elek· 
triti iatihaal eden Jeaüatörleri ~· 
yor. 

Saloaune--. bahamYe.
sündiz pbpn en büyük ve 1eni maki
nede 25,000, ikincide 17,6000 ü~cü
de 12,IOO ve yuındaki salonda lRıhman 
diğer iki ihtiyat malrined~ 15,000 kilo· 
vat elektrik iatihaal ediliyor ki, hepsi 
ceman 70,000 kilr>vatlık bir yekun tut
maktadır. 

Halbuki htanbulun en fazla cere 
yan aarfettiii Cumhuriyet hayramlann
da bile, ihtiyaç biç bir zaman 28,000 
kiloTatı aeçmemiıtir. Buna nazaran, 
farika elinde daima yüzde iki yüz ih· 
tiyat hulunduru1or d.aektir. 

Şimdilik pnclüleri yalnız bir, ak· 
tamları iki Türbin çalıpyor .• Eier bir 
yerden, birdenbire fazla eef'87UI aarfe: 
dilmeye baflaraa, makir-lerin devirlen 
3000 den aptı d&~memeai için, ır.akine · 
lere ge!en buhar, otomatik olarak 'az· 
lalatıyor Ye mUineler sene üç ı.1n d~vre 
çıkaralı:, cereyan azalmamrt oluyor· 

••• 
Bu Türbin daireıinden, fabrikanın 

en enteresan yerine, cereyanın te:wi e· 
dildiii kısma ıeçiyonu:. 

Burada ilk ıöze çarpan feY, bü) ük 
bir tamirat oluyo.- ve kealrin hir yağlı· 
boya kokuıu insaınn ıenaini yakıyor· f 

Kapıdan sirince, aola diiten bir ka· ı 
ridorrJı. ~mdi bombot daTan ve :çlerin 

deki iletlerin, aölriildüğü anlatılan ı.öl· 
meli ıözlerin yal:ıız birisinde kocaman 
bir alet dunayor. Bunun üzerinde, lleyu 

bir mukavva üzerine, siyah mürekkeple 
yazılımı "dikkat tehlikelidır! Mühendis
ten bqkaaı dokur~alıdır,, ibaresi o· ............... 

Bay Necipten izahat alı,onam. Boa. 
lan, "Mabtm,,diyorı.rm.. T,.,la n 
........., llıDINalaıı yalap eöndünnH: 
ifia kallandıiınuz anahta.-lann YUife
alni prü:ronnut• 

Fakat bunlann dört bet yüz kere 
daha Wiyiiiü olan bu aletlerde Kontak
lı, (irtibab) temin eden çubak!ar, kü
çük Ye kapalı hir yai kazanı içinde du
ruyormaf. 

Bu iki çabuk biribirinden aynlınca 
Türbinlerin çevirdiii Jeneratörlerden 
tebre siclen cereyan da k•iliyomıut· 

itte, bu koridorda eıralanmıı olan 
bu mukatbalanlan,fimdi brpamda du 
ran tek bir tanesinden batb•• eökül 
mit ve bira ötede, binanın kenar du
varların hizasında yapıhnıı 'beton ve 
ayn ayn hücrelerin içine, tek tı-k yer· 
lqtiri!meye batlanmıt· 

Buna sebep de ıu olmuf. E"lkiden 
bu rada bizim fabrikada olduğu gibi, 
Brüksel elektrik fabrikuıncla da mukat 
balar, hep hir dairede imit- Bir buçuk 
ıene evvel.bu mukatbalardan INriıincleki 
yaf parlamıt •e :tanıın derhal. ayni 
koridorda, açık bölme'erle binbirinia 
yanında dizilmit olan diler mukattralara 
ıirayet etmik ve birkaç dakika içindf', 
koca Brükael, elektrikıiz, kapkaranlık 

bir sece içinde kalmıt· 
Ancak bir kaç siin ıonra ciHrcbkı 

tehirlerden biriain~en cereyan aetirile 
rek Briikael kannJıktan lcurtanlabi!mit· ı 

8öv1e bir kau bizde de o1uraa c::j. 

F abrilranın cereyan tevzi dcnrui 

Bir numaralı ba Tiirbo - Jene 
ratör 25000 kilovatlık elektrik 

cereyanı İ•tilı.al eder ve tlakia
Ja 3000 devir yapar. 

varda çabucak cereyan setirecek hh· 
fabrika 'bul\UIJMdıiına ıöre, lstanbuları 
haftalarca kapkaranlık kalacajı dütünüle 
rek lıtanhal fabrikumda tertıüt alma 
i• n makatbaları 'böyle, tek tek beton 
hücrelere koymaia karar vermitfer .. Bu 
büc:relerin, kapdan, binanın dışanva

da yapılmıt bir balkona açılıyor. Ve ka· 
pılar, plaaı: bavanm içerife sirehilınesi 
ha..clan 1-pa, fare, lrecli. kut sıDi cİ· 
aimlerin sirmes.ine mini o!mak için ak 
örsiili tellerle •• paaear teldinde çnt· 

kolarla kaplanm•t· 
Bu yeni tertibattan sonra bir muka

tıa daireıinde yangın çıks;ı, etrafmdaki
lwe ıira)et ebneli iiilrift~ 

Bu mukabalara ..-.yam ptirea H 

orad.- takıimabn fapıldıiı ikinci dere
ce makamlara C1ll'8Pll ptiiren Ye her 
birincle8 Wnlerce volt ~ seçen p· 
buklar nr. 

Renk renk boyalı olan bu çuhak
lar, eski tesisatta, tanna )'alan yerler
den etrafı açık olarak ıeçiyonna,. Hal· 
baki timdi bunlar da, yeni mukatbal.mn 
kapıları sibi, sık tel örsülerle tecrit e 
dilmiı. 

Bir inaanın bile yalanınna sokulma
sı tehlike!i olan bu çubuldann etrafın
da ufacık bir farenin sezzmeaı bet 

• 

Silalaıaraja Elektrik labriktuının 
umami eörüniifü 

IMarada ancak pek kısa b:r bülasası 

yapabildiiim bu gezintide bana :-e:aka 
etmek Ye izahat vermek nezaketini gö 
teren Bay Neciple beraber, küçük • 
seçitten müdüriyet odasına ,ittik Be 
tarlan ve Macariıtana kadar Ba!kan 
nn bu en büyük, nn modern fabr.ka.sa 
saerken, umduiumdan be~ki y\iz 
fazlaanu bulmuttum. 

En çok nazarı dikkatimi 
.ki noktadan biriıi, fabrikanın bir bas 
ae kadar tertemiz oluıu, ikinciıi de 
muazzam endüstri yerinde, heıMn 
te,.İn, kendi kendine çalıtmaaı oldu. 

At kotturacak kadar genlı salonl 
da, dinmeyen hir uğultu ile çalıp 
oda büyüldüğündeki koca m.icinel 
hepıi kendi kendine çalıpyor!ardı. 

Her te:rin hol bol bulanduju 
fabribda, en az ıörüoen, hiç fÜphe 70 
ki insandı. 

Sazan koca bir kazanın, pomı. da 
ireainin -.e bir Türbiain yanıncla, ahı 
kahmt tele tük İffiler aonıyonun 
Baalann vazifesi ele, 1almz ... tlere 
mak, kontrol etmek. itte o kadar. 

Burada ber fey otomatiklet · " • 
Bütün cereyanJann, taka.im oJdaiu 
nde bile, yalnız iki kiti çalı..,.or. 

Gece ıündüz iıliyen bu fabrika 
en çok amele çalı~ tamirat atet,teti 
dahil olduiu haİde yalntl: 150 i çi v 
mıt- Danı..., .... lannda birer mıiH~ 
halua ÜÇ elüp halinde, ...... AD 

.. deiitmek Ülra ..m. Üyarl 

F abrilraam llllHllDİ iclaretile, ,... 
da yazdıtım siW. iki batmGlaencliı 
pL 

Bitin bu arada takcf'ırle p·aı00qa111 
bir nokta da. iki uıtabap müıteına, bü 
tün itçilerin halis Türk coculdan 
ıı Ye bu çocuklann sanali iyice öire
Tek 'bu modern müeaaeseyi, fevlcala 
aiizel idare etmeleri oldu. 

izzet Muhlttln APAK 

sene zarfında lstanbulu iki kere 20-25 ---------------ı 
dakika lcaranbkta bırakmaia sebep ol 
mut tur. , 

Her 19yden bihaber tali.iz bır fare 
üıtüıte duran ve bir fili bile bir anda 
ÖJdünneje kifİ cereyan seçiren bu ÇU• 

buklann arasında oynamnk veya bir 
çubuktan öbüriine reçmek isterse ve bu 
aırada da meseli "Y•iı hir çubuia, !nıy
naiu da öbür çubuia tema• edene i,te 
o anda fareyi bir ancla kömür ed1-n mÜt· 
bit bir kontak olur. Ve bütün bir bb
rika, bu anda duruverir. 

Böylece küçücük bir- farenin 0111nu, 
Jıoca lttanbu!un clakikaJarca elektriksiz 
blmuma aebep olabiliyormaf. 

itte timdi yapılan :reni tertitAt bu
nun da önünü alacalmuı ! 

••• 
Bu entew kıımı sezmemiz bit

mitti. Buradan ureyan te.Wtmm İ· 
dare edilcliii clureye geçiyoruz. 

BüJiik bir aal('nan üç tarafını, uzun 
müıtatil teklinde dolaplar kaplamı9. 
BunJ.nn üzerinde bir çok saat ve am· 
pul!er ftr. 

Türbin dain1ine büan lnıımıl. de 
bin"birinin ayni Unrincle daha çolr saat· 
li •• ipretli tablolar 'bulunan bir eua 
kumanda dolabı bulanayW'. 

Bu tablolana her biriaincle Ti..W
nin verdiii cerevaıun, öbiir muıtatil do
lablarda da, makatbalardan selen eve 
vanm tebre takıimi tanz•m eclili)or. 

Ve itte buradan seçtikten aonradır 
ki, cereyan artılr fabrikadan plo7or, ~ 
beke!erin mab oluyormaf. 

••• 
Fabrikayı ıezmemiz burada Wttl. 
iki saatten fazla ıüren ve benim ıiae 

' ,: 1 ' ;, '" 1 ' ' ,. " ' 

1 i : ' ' ~ 1 ı ı ' 1 1 : ' ' l ı ı 1 : ' ' " 1 ' 1 1 
1 lı ' ıı i ı I• 1 ıj. 

Kıymetli 
yazıcımız 

Osman Cemal 
Kaygısız·a 

Ahretten bir 
mektup 
gelmiştir. 

Osman cemal 
ba mektaba HABE~ ıütanlannda 

nepedecektir. 

Ahretten 
mektup 

Mizah Pdeblyatının 
en aDzel 
eserlerinden biridir 
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çocukların en hayati ve en kuvvetli gı daıııdır. Dünyada Haıan özlü uyoldfo1-' • • •• •• 
Ç O U 

dan daha tabii daha baliı ve daha mükemmel ve mugaddi çocuk gıdaıı .. asan P 1r1 n Z ve olamaz. Yulaf, pirinç, mercimek, buğday, irmik, . beze~yc, badem, -~l 
mııır, çavdar, türlü, patates, arpa özlü unlannı çocuklarınıza ve haıtala-. 
ğiıtire değiıtire yediriniz. Vitamin, ka tori ve hayati gıdayı temin edeO 

çok taze unlarla çocuklannız hayat bu (urlar. Sailam, dınç olur.tar. Mutla· ka Haaan markasına dikkat ediniz. HA SAN deposu: Ankara, t~tanbul, ..,,, 

Nefes borularının mikroplara 
karşı en kuvvetli müdafii 

astilfor 

Boğaz ağrılarına, nezleye, öksürü
ğe, ses kısıklığına, nef eı darlığına 

karşı en müessir ilaç 

Pastilfor 
Ses sinirlerini kuvvetlendirdiği, 

ağız ve nefes kokularını kestiği 

için sıhhatli insanlara da faydalı 
olan en mükemmel pastil 

Tecrübe edinizl 

KAR TOPU 
Krem Simon, 1960 seneıinde ancak 
tek bir aile tarafından tanılıyordu. 
O da, icat edenin ailesi idi. Sene· 
lcr eeçti, dudaklar güzelle~ti. Bu 
marka nesilden nesile yayıldı ve bu· 
gün hiçbir yuva yoktur ki kendisile 
beraber sıhhati :ve biraz da ıuhluk ge· 
tiren 

CREME 
SIMON 

bulundurnnsın. Yüzde hasıl olan 
çatlaklar, kırmızılıklar vesaire tahar· 
rü§ııta karıı pek ıeri tesiri olan bu 
kremi hangi kadın inkar edebilir? 

Bilhn111a sıhhi hassaları aaye11inde 
cilde yumu§llklık, tatlılık ve tazelik 
verir, 
tıtc, iyi şöhretler böyle vücut bulur. 

IJER YERDE SATILIR 
SIMON krem, pudra ve ıabunu 

1 )f"N8Ul 

ANtARA CADDE:Slre 15,_ __ _ 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kurut. 

Yeni Uf oklar 
NE O N'un ne olduğunu kımse daha 
bilmiyor l 
Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu ışığın 
cazibesıni kim h1ssetmemişt1r ? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık ıçinde ışılda
masının kim sıh rli tesıri altında 
kalmamıştır? 
Bu ışıkla l)O dan geçenlerin gözleri 
teshir edilmiştir. Zorla kendini oku
tur, zihni ezber/emeğe mecbur eaer. 
Herkes bilir ki, reklam muvaffaki
yetin cambaz tahtasıdır. 

NEON 
da, reklamın harikulade aletidır .. 

Tereddüd etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 
Bugün çok apğı fiati, ehemm,yetsiz sarfiyatı ve dehtetli ilan tesiriyle ıizi aleme tanıtır. isminiz binlerce kitinin aklında aletten 

harf gibi yazdı kalır. Malınızın markası herkes tarafından bellenir. 

Tereddüd etmeyiniz, SATiE' de 
iyi Tenvirat Bürosuna müracaat ediniz. Sizin tarafınızdan hiçbir taahhüdü icab ettirmekıiziu proje hazırlarlar. 

Adtes: Necatibey caddesi, Sallpazarı - T : 44 2-

12 AY VADE ile Veresiye 
H ' . "• • • ' L,, , 

Tl:J Q KiVE 

l 1 RLlAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-b06Q 

q;:- • er-~· L~ ~- I~ ~tlirı .,,eı•,:ı,i. .,,ıurar 

O'J'OIJ10BIL VE 
JJIAKINIST MEKTEBi 

Taksim • Stadyum I 
Yeni ders devresine 1 
ikincikanunda baılana~ 
hr. K:ıyıt muamelesi açı 
Tafsilat için program i•" 
yiniz. 

Tel. 4251)8 
Amatörler her zamaO 

-=--------------- ----- kabul olunur • ....,,,,1 

BERLiTZ'de Yc~~,~~ızn KURSLARI 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, ltalyanca, Almanca, Ruıca v. ı. 

KAYIT MUAMELESİ BA~LA.MIŞTIŞTIR 
Tecrübe dersi parasızdır 

ISTANBUL 
373, istiklal caddeıi 

ANKARA 
Kon ya caddetİ 

Sıhhi ağızlıklar 
Sigaranın Nikotinini kamilen çeken Alman Doktor Apostel'in en son icıJ 

Sabt mahalli: Sultanbamam kebabcı kaqısında Sahibinin Seıi mai_,. 
Ağızlıklar üzerindeki Doktor Apoıtel' in imzasına dikkat ediniz. fi 
Anado!udan arzu edenler lıtanbul poı ta kutusu 180 adresine yazılmalıdır· 

oariıi derhal potta ile tediyeli olarak gönderilir. 
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burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffüa yolu ile geçen hH 
talıklardan korur. 30 kuruıtur. 

8 

pevlet Demiryoll~rı ~E Lif!lanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Tesviyeci, lornacı, Kazancı 
Devlet Demiryolları a .. ~ .... ~ •• inde çalıf1Dak üzere muktedir 

tesviyeci, tomacı ve kazancı alınacaktır. isteklilerin vesaik ve iki 
fotoğrafı ile Haydarpafada Cer Batmüfettitlik kalemine müra • 
caat etmeleri. "23,, 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 6450 kilo muhtelif kaynak 
teli ve elektrotlar 12 Şubat 1936 Çartamba ıünü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacak -
tır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireaind~n 
ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmak-
tadır. (12) 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 15000 tane porselen telgraf 
izalatörü 11/2/1936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek 
ieteyenlerin 281,25 liralık muvakkat teminatı ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ile tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermelerili.zımdır. Bu ite ait ıartnameler Anka
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk 
mihlürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. (13) ----·----

• • 
Istan bul Belediyesi ilanları 

Büyük tenzilat 
Kürk mantolarınızı 

ay vade ile ve kefaletsi% 

BEVKO 
ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni §eraitle siparit 

kabul olunur. 
Mahınutpa§a Kürkçü han 

Tel. 21685 

...._ ........... -........... , ....... ı:ın::::ı::ı::: :::::.::: ................... -. 

Diş hekimi 

Ratıp TürKOQlu 
Ankara cadd••1 M••arret 
otell Karfı81 numrar• (88) 

lrad almak 
isti yenlere 

Beyoğlunda Yenitehirde Hü • 
seyin ağa mahallesinde Y enitehir 
caddeainde 92 numaralı kirrir 
büyük kahvehane binası aablık • 
tır. Üzerinde iki odası, altında 
mahzeni ve tulumbaıı vardır. Ye
ni yapıdır. Almak isteyenlerin ıa· 
zetemiz idare memurlupna mü
racaat etmeleri. 
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DiKKAT 

Günetin ve sojuğun tea1ri ile husule aelen yanıklıkları, ça 
lakbldarı ve lekeleri izale eder ve cildin ıüzellik taravet ve leta 

fetini temin eder. 
Umumi aatıt mahalli: Şark Merker Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruıtur. 

.. 
~ususı ŞARTLAQIMIZ 1-f Al(J(IND 
GIŞ[LliRiMıZO'N MALUMAT. ALtN 1 

PALAS - ALA.LEMCI ~ 

Senelik muhammen kirası 180 lira olan Kadıköy Kumluk mahAl
lcsinde Hal binasında 3 N. lı dük kin 938 seneıi mayısı sonuna ka- 111••111~---~•-•11111111 
dar kiraya verilmek üzere açık ı\rttırmaya konulmu~t.ur. Şartnamesi 
levazun müdürlüğünde görülµr. Arttırmaya._girmekJıtiyenler 13 li
r• -50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiJle beraber 
7 - 1 - 936 salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Dr. 

(8.) (8011) 

ıas PARDA YANIN OLUMU 

zanına dökmüştü. lfollarınr kaldıra
rak: 

- Birader .. Koşunuz, koşunuz! 
diye I.übeni ~.ağırdı. 

-Ne var? 
- Aman yarabbi! Gözlerim mi 

bulandı ne oldu. Ben anlıyamıyorum. 
Faknt öyle görüyorum ki .• 

- Ne görüyorsunuz birader? 
- Kazana d5ktüğünüz su .• 
- E? 
- Kan olmu~! 

- Nasıl olur. Sakın şarap olma.sın? 
Tibo ona yanyan bakarak: 
- Birader, böyle mukaddes şey

lerle ~lay etmeyiniz. Size geliniz diyo
rum. 

- Adam sende ... 
Bunu söylemekle beraber Lüben 

rUçlükle ayağa kalkarak yıkıla yıkıla 
kazana doğru gitti. Ukin bakarhak· 
maz derhal sapsarı kesilerek: 

- Muciıe, mucize! Su kıpkırmızı 
oldu. Hakikaten hu suydu. Onu ben 
koymuştum. Ah birader.. Muhter.-m 
P~pazlar için, m.ınastır için, benim i
c;ın ne şeref. lsanın kanı, benim elim
le meydana çıkıyor .• İmdat. yangın 
'·ar .• Mucize! diye haykırmaia başla
dı. 

Lübenin patırdısı üzerine papaz-
lar koştular. Başpapaz ciddi bir sesle: 

- Ne oluyor? diye sordu. 
Tibo: 
- Bilmiyorum. Galiba biraderimiz 

Liiben çıldırdr. Kendisi su şi§eSini ka
zana boşalttı. Şimdi de aklını kaçırmış 
rlbi bafrrıyor, ce'\·abını verdi. 

L8ben: 
- Mucize, mucize •. Ben su diSk

müştüm. Şimdi kan oldu. Bakınız! 
diye haykırdı. 

Başta başpapaz olduğu halde ke
şişler kazana koştular. 

Başpapaz: 

- Mucize! diyerek hemen diz çöktü. 
Öbür papazlar d3 onu taklit ederek: 

- Mucize! diye tekrarladılar. 
Diltün manastır keşişleri duvar

lan inleten bir şamata kopardılar. 
Sonra başpapaz gözlerinden )'a~lar 
akarak Lübeni kucakladı. ihtiyar pa
pazlar ona yaklattılar ve kendisini 
aziz diye çağırdılar çömezler de cüb
besinin eteklerini tuttular. Sonra ka
zan kaldırıldı. 

Başpapaz: 

- Biraderler, kaz.anı kiliseye gö
türelim. Etarfında diz çökerek Tede
on duasını okuyalım. Kapıcı birader, 
ahalinin saadetimizi haber alması için 
büyük kapıyı açınız! diye bağırdı. 

Kapıcı papaz hemen emri yerine 
getirmek Uzere koştu. 

Biribi peŞi sıra bir alay teşkil eden 
papazlar kiliseye doğru yollandılar. 
Fakat ardına kadar açık olan manas
tır kapısının önilnden geçerlerken LU
ben kibir ve gurur şeytanına kapıla
rak kazanı yakalayıp sokağa kadar 
Tibo ile bf1'1ikte götUrdü. 

Sokağa varınca Lüben daha ha
raretli, daha kızarmış, 8~ine daha 
fazla kurtet gelmiş oldotu halde bir 
takım el ip.retleri ve Tlbonun yardı
mile mucizeyi fl!n etti. 
~ Suyu koyan bendim diye batı· 

rıyordu. 

Tibo ise: 
- Bakınız, görünUz.. hu ka"dır, 

diye haykınyordu. 
Bu iki kudurmuş papazın arka.sın· 

da, kilisenin büyük kapun 8nUnde, ma
nutmn bitün keşifleri bir •lt~dall 
Tedeon duuını okuyorlardı. 
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bilmiyorsak da diri diri yakıldığın.ı 

ve mallarının manastır tarafından 

zaptedildltfne eminiz. 
1290 senesinden 1S72 senesine ka

dar ve sonraları bu yerde bir ç:>k mu
cizelerin olduğu söylenildi. Mayasız 
ekmeğin kaynatıldıfı kazan ara sıra 
içine konan 8UYQ kırmızı kana çeviri
yordu. Bu maciıelerin olması ParU. . 
lilere yakılacak bazı dlnslzledn bu
lunduğunu haber nren bir işaretti. 

1572 senesi 17 ağWJtosunda da böy
le bir ınuclze oldu. Hanri dö Bearn 
ile Margrit dö Fransın e'\"lenme gü-
nünden bir gün enelki bir pazar gü
nü öğleden sonra saat bet sulannda 
sokaklar halk ile dolu iken birdenbire 
kapı açılarak ellerile işaret eden ve: 

- Mucize, mucize! diye haykıran 
iki papaz görUndU. 

Bunlardan birisi, önce tanıdı
ğımız f'akat eskisine göre daha şiş
manlamıf olan papaz Tibo öbürü i.ı;e 
kendisinden ayrılmaz arkadaşı Lüben 
idi. 

LUben, öbür romanımızda ıördü
ğümüz ıibl kısa bir zaman için ma
nastırdan ayrılarak Devinlyer lokan -
tasında garsonluk emrini almıt ve bu 
,·azif esi sona erince tekrar manastırı
na dönmUştU: 

Çünkü artık Dıeviniyere Gizlerin 
arkada§ları toplanmadıklarından ken 
disine Jlizum kalmamııtı. 

Manastınn bqpapazı: 

- Vazifeniz bitti. Bu uzun nzife 
81raaında hakikaten büyük bir muvaf
fakıyet gb.'4terdiniz. Fakat insanlar 
şeytana uyınaja istidatlı olduklann
dan bazı gUnahlıtr lflemitı olmanıza 
da ihtimal var. Hizmetinizden dofayı 
•izi kazaacıbatılıja yükselttik ki bu 
u sizin ve arkada§ınız Tfbo için bü- j 

yük bir şereftir. Llkin Deviniyerde 
işlemiş olmanıza ihtimal bulunan gü
nahlar için her akpm kendinize iş
kence edeceksiniz. Bundan başka on 
beş gün et, sebze yemlyecek n 93rap 
içmiyeceksiniz. 

LUben eğilerek: 
- Allaha tükrolsun ! Sözlerjni mı

rıldandı. lı'akat ayni zamanda deria 
bir acı He içini ~ekti. Kendi kendine: 

- On bej ıUn ekmek ve su ile ge-
çineceğim. Ah, mutlaka bir hafta i
çinde ölürüm söz~rl1'i söyledi. 

Papaz LUben yeis jçinde hUcresine 
gidince, önceden meseleyi haber al
dığı şüphesiz olan Tiboyu da orada 
buldu. O da kendisini kapının yanın· 

daki ba,ka bir odaya götürdü. 
Bir az kiliseyi andıran bu odada 

bir kaç iskemle ile mukaddes rtsimler, 
dip tarafta bir bUyücek haç ve bunun 
altında bir mihrap vardı. işte mec:lırr 
kazan bu mihrabın üstüne konmuştu. 
Adi günlerde siyah bir örtü ile örtülü 
iken dindar hlri!ltiyanlar onu ziya. 
rete geldikçe bu örtü kaldırılıyordu. 
Kazan, döğme bakırdan ildi bir şeydi. 
Ara sıra acaba mucize olacak mı diye 
içine su koyuyorlardr. 

Tibo. I.übeni kazanın yanına ka· 
dar götürerek diıll'rini büktü Ye: 

- Niçin içini çekiyorsun? diye 
sordu. 

Lüben yeisle: 
- Ah birader ah. De'\inlyer lo

kanta..~ndakl nef'is yemekler! .. Ah 
Dam Hügetin eliyle yaptığı ve arası
ra bir iki tanesini mideme tndirdiii• 
küçük börekler! .. Ah sofralarda brra
kılan şaraplarla beraber yediğim do
muz sucuklan ! Hele Burgonya şarap
ları ne kadar nefisdi .. cevabını verdi. 

Diliyle dudaklannı yalayan Tfbo: 



:n - iki Amerikalı gazetecı, :son dakikasında 

ona yetiştiler. 
:tt - hanoYiç parasız ve ışsızJiğini anlattı. Ga 

zeteci Con bir ~ey düşiindü. 
:J:3 - Al sana küçük bir yardım. Sonra mühen

dis Losa gidersin. Merihe götürmek için büyük bir 
'iic~···t1e bir adam arıyor. 

34 - işte şu yrlclıza gidilecek. 
- Biraz uza'k ama, gideceğim. Size te~ekkür e

dertnı. 

;~;, - lki Amerikalı, mühendis Losun sı•yahat 
tekliflerini biri nezlesi olduğundan, öbürü kansın
dan mektup beklediğini söyliyerek reddetmic;lerdi. 

36 - Mühendis Lo.s yalnız batıma .seyahatin e-üç 
Hiğünü düşünüyordu. 
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- Sus birader! dedi. 
- Ne yapayım. Oburluk şeytanı-

nın beni tamamen pençesine geçirmiş 
oldağunu hissediyorum. Çünkü muh
terem başpapaz, güzel baharatla :va -
nan boğazı köpüklü bir bardak şarap
la serinletmeğe bu ismi veriyor. 

· Tibo daha fazla dayanamıyarak : 
- Ağzımı s!Jlandmyorsunuzl di·· 

ye bağırdı. 

-Ah birader. Kimbilir cennette 
• ne büYük bir saadete erişeceğiz. Fakat 

benim bildiğim bir şey varsa dünya 
yüzündeki cennet Deviniyer lokanta
sıdır: 

- Ora.da. yediğimiz lezzetli ye-
mekleri hatırlıyorsunuz ya? 

- Evet, hat11lıyorum. Hele usta 
I.Andrinin babası usta Greguvar za
manındakiler .. 

- Kral birinci Fransuı•anırı öldü
iü \·e muhterem lgnas dö Loyolap 
tanıdığımız ,ii-16 - 47 st>nelerinde çok i
yi rnkit ge~iriyorduk. Lüben, o vakit
ler karnımızı iyice doyurunca usta 
Graguvar pataya kar~1lık duamızı kn· 
bul ederdi. 

Halbuki bugün, midemizi biraı 

doyurmak için bir çok güçJüklerle kar 
şılaşmağa mecburuz. 

- Bunu kime SÖ) lüyo~·sunuz bira· 
dH. t,ı te karşmızda gördüğünüz bt:n. 
in·1 1• • • rem Dükü ))eyiniyere kadar gö
ti:ı·me'< için ölüm tehlikesini bile göze 
alclrrdım. Fakat neyse, iİZ büyük 5rr

lan saklamağa. uhşkm d('ğilsiniz. 
Şimdilik bir .;ömez gibi oruç tuta

cağım. Ne diyeyim adeta kürek ceza
!llına mahkum bir adam gibi oldum. 

'l'lbo gözlerini kırparak gülümse
di_. onun hütiin hallerini bilen Lüben 
limitle titr~di. Gözleri büyüyerek du
Clalflarmm ucundan: 

- Oh, oh! kelimeleri döküldü. 
Tibo: 
- Bu ne demektir? dedi. 
- Bir şey değil birader .. Bir şey 

değil. Sizin halinizde tavrınızda .. Y f! 
gülümseyişin izde .•• 

- Sus! Ve kapıyı kapa! 

Lüben acele tu emre itaat etti. Ve 
kalbi çarptığı halde tekrar Tibonun 
yanma geldi. 

Tibo: 

- Demek ki on beş gün sade ek
mek ve su ile ge~ineceksiniz öyle mi? 
dedi. 

Tfüonun sert tavrı karşısında ümi
di kırılan Liiben: 

- Heyhat! diye inledi. 
- Galiba buna tahammül edemi-

yeceksin. 

- Şimdiden öleceğimi hisseder gi
bi oluyorum. 

Tibo küçük l>ir dolaptan katı ve 
siyah bir ekmekle bir şişe bulanık su 
çrkardı, sertçe: 

- l~te iki günlük yiyeceğiniz hi
nı der, dedi. 

Lüben, kollarını göğsünün üzerin
de çaprasrnri kavuşturarak ağlama~fo 
ba~ladı. 

- Evet, şimdi hakikaten ölüme 
mahkum olduğumu anhyornm. Ne, 
kendisile beraber güzel yemekler ye
diğim ve nefis şaraplar içtiğim Tibo, 
siz mi bana bu iğrenç azabı, bu kötü 
suyu veriyorsunuz'! Ah birader, kalbi
nizin bu kadar katı olduğunu aklıma 

getirmezdim. Hele o leziz börekleri 
hatrıladıkça •• 

Gözleri parlıyan Tibo: 
- Su.c:ı birader! diye bağırdı. 
- Ya, alevli ateş iizerincie <:enf-

len ye yağları damia damla sızan pi
liçler .• 
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- Birader heni gü~aha sokuyor
sunuz! 

- Ya gayet ahenkli bir şırıltı ile 
kadehlerimize dökiiJen kn·mızr şarap 
larla dolu şişeler .. 

Tibo kahramanca bir karar ve
ı·ecek gibi göründü. Dir saniye kadar 
kapıya baktıktan sonra Lübenin elin
den tuttu. 

- Bana bak birader. Farzet ki ben 
kazanın üstündeki örtüyü kaldırıyo
rum. Ve evvela ... Ne buluyoı·um bili
yor musunuz? diye söylenerek mucize 
kazanının örtüsünü kaldırıp iki elini 
içine soktu. 

Kendisinden geçen Lüben: 
- Ne buluyorsunuz? diye ı;;ordu. 
- Evvela, doğruca Dcviniyerden 

gelen altın gibi kızartılmış bir börek! 
Lüben hayretle haykll'dı. 

'fibo ismini söylediklerini biı·er 
birer mihrabın i.izcrine clizmeğe baş
ladı. 

- Sonra, bu sabah pişmiş taze, yu
muşak bir ekmek, sonra bu iki tane 
tavuk sövüşü. Kmnrzr etli domuz pas
tırması ... Ye altı şişe Borgonya şaubı. 

Lüben ellerini bitiştirdi Yanakla-
rı titriyordu. , 

Tibo ise, sanki mühim bir i~ gö . 
rüyormuş gibi mihrabın önünde ciddi 
bir tam·Ia sa~a sola gidip geliyordu. 
Altı şişe kazanın sağına ve piliçler 
soluna dizilince ko11arr açık gözleri 
yan kapalı oldu/hı halde döneli\. 

Lüben eliz çökmüştü. 

Tibo, vekarla mihrabın iki basa
tnak merdiYenini inerek: 

- Şimdi lıiraderim, size şu iştih·L 
Teren yemeklerin hakikatte siyah ek
mek "e ~araplarm cl:ı sudan ba~~a llit 
şey olmadığını söylediğimi farzedini7, 
bana inanır mı.srnız? dedi. 

Delicesine sevinen Liibe:ı : 
- Elbette! eli ye bağırdı. 
- Öyle ise kalnınız. Yeyiniz Ye i-

çiniz. Daha doğrusu bu siyah ekClek
ten yiyip bu bulanık sudan içelim. Ya
lan söylediğimi biliyorum. Fakat. bu 
yalan dinin menfaati için Jiizı~dır. 

Sebebini anlama~a ç::tlı~mayınrz bira
der. 

Lüben ayağa kalktı. Kuru ekmek 
yemeğe mahkftm iken piliç kızartması 
ile karnını doyurmasınm, su i('.meğe 
mecburken hararetini Burgonya şa
rabile gidermesinin neden dinin men
faati için lüzumlu olduğunu sormak 
aklından bile geçmedi. 

Kendisine verilen bulanık suyu se
Yinçle kazana döktü. 'Te ) emeıf hazır
lığına başladı. Yani iki iskemleyi mih
raba yanaştırdı. lki papaz bunlara o
turarak son derere bir i~tiha ih.· mide
lerini doldurdular. 

Tibo bu böreğin bir parçar.ını ı::;r

rırken: 

- Ne giizel ~iyah ekmek. diyor-
du. 

Lüben ise bir şişe şarabı dikerek: 
- lşte g-üzel ve kokulu bir su! 

cevabını verdi. 

Gerçi papaz ribo çok yedi ise de 
yalnız bir ı;;işe içti ye bu hareketini 
çok kahramanca buldu. Öbür ŞiBeleri 
de I.Uben içti. 

llk :;;işeyi bitirdiği zaman Lüben 
biraz kederli göründii. lldncide sebep 
siz kahkahalarla gülmeğe haşladı, ü
çüncü şişeden sonra günahları için 
Allahtan af diliyor, dördüncü şişeyi 
tamamladığı zamansa iki gözü iki çeş. 
me ağlıyoı·du. 

Kendisini teselli etm<>k i~in be~in
ci şişeyi arndı lükin lıulamadı. Tibo 
bu sist•deki ı~ırmrzı ~arabc mucize ka-


