
X: 9 Kara 
Maske Ardında 

~rııerller Yat.atı Te Ragastanın ol'· 
Ju romanlarının ciltleri hetısi tamam
lanmıştır. 

29 Eyltil 935 cumartesi günü ak~ • 
mına kadar Vakit kütüphane. ine mil· 
racaat ederek alınması rica olunur. 
Bu tarihten sonraki müracaatlar na • 
zan ltibare ahnmıyacaktır. 
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Dost Yunanistanın 
11 parçadan mürekkep 

Kondllls Musoıını ile 

Balkan antantı 
aleyhinde anlaşmamış 

Atina, 20 (Osel) - Bir lqiliz ti tarafmdan reemen tekzip edU
ıazeteai Kondiliain, Roma zİyare- mittir. 

Filosu linıan11ıı1111za ~eldi 
Tayyareler ise ancak bu akşam gelebilecek tinde, Muaolini ile Ballan andlq- Harici vaziyet dola,Wyle. Çal-

muı aleyhinde anlqtığını yaz- daris Sellnik seyahatinden vaz. 
mıflı. Bu haber, Yuna" hüktiıne ıeçmittir. 

Babe§ kabiM GZClll, imparatorla birlik te Kızılhaç açıl'f t6nnlnde 

Amlrel ve Mecidiye Kumandanı laUklAı 
marflnı dlnlerken 

MIAflrlerlmlzln llmanımım slyeret eden 
bir denlzaltl ........ 

MIAllrlerlmlzln llman11111zı ziyaret eden 
kravazorlerlnden 83 

Mecldl,e 1111-tlrlerlmlzl topla .............. 
(Yazısı 2 ncı sayfada) 

H .. --t dairecinde 

Harp 15 güne 
kadar başlıyacak 

Müthiş bir 
cinayet oldu 

Musoıını: '' iŞ işten geçti 1 Harp Bir Çingene, karısını lldftrdllkten sonra, 
O 1 aca k d ·ı yor her Unftne gelene saldırdı.- Tam kaçarken ... 

f f (Y azıaı 2 nct aOIJf ada) 
---------------- ·--- Adapazarı: 20 <A.A.) - Bugln rU • kardepm öldlremıedqinden mtltees • 

/Salt 1 bı•r ad kOmet binası içinde bir cinayet oldu. sir olduğunu aöylllyordu. Yarah Gti. ::r ,,,,,. . a 1 a m HAdise şöyle olmuştur: Bigada ota - lizar yarayı aldıkian sonra iapu da • 

Romen sarayının 
muhafızına saldırdı 

Bükret, 20 (A. A.) - Kral aa· 
raymm mubafızlanndan bir na . 
betçi, Yoldan ıeçen bir adamın 

ran çingene Hüseyinin karısı Cevriye iresine kaçml§ ve tapu memurunun 
kocasının 200 lira parasını çalark çin· daire kapllllDI kapaDUJfyle katilin e
gene Cemal ile kaçıp buraya gelmiş - llnden kurtulmuttur. 
tir. Hflseyin kendilerini takip ederek------------
buraya gelmiş ve hiik11met binası için Çlnde trene suikast 
de kendilerine rastlamıştır. Btleeyin yapıldı 
Cevriyeye paralan ne yaptıtım sor • 

ıizlemi,ti. Ani surette taarruza uğ 
rayan asker, ağır ıurette yaralan-

dağunda, karısı paradan haberi olma- Şancbay, 20 (A.A) - Clıuntae 
hücumuna uiranuttır. Bu adam, dığnu söyleyinee bıçağıyle Cevriyeyi gazetesinin bildirdiğine söre. 
ufak bir baltayı elbi.eai altına birkaç yerinden vurarak öldilrmtiş ve Mukden - Kiren demiryoluna kar

mqtır. Mütecaviz tevkif edılmif . 
tir. 

Bir batında dlrt 
çocuk 

Mo.kova, 20 ( A. A.) - Fakir 

bir İtçİ ait.i •naaı, bir batında 
dört çocuk dünyaya getinuiftir. 

Üçü kız ve biri of lan olan çocuk 
larla annelerinin sağlık dunmıu 
iyidir. 

Japonyada deprem 
Tokyo, 20 (A.A) - Hakocla. 

tedan bildiriliyor: 

Hokkaido aduında kain Hako
date ka.zuı, müdıit bir deprem IO· 

aucu harap olmuftur. Gelip gitme 

dardujundan tafıilit alınama. 

1111F1r-

Cevriyenin yanında bulunan Cemalin tı bir suikast yapılmıtbr. Bu hat• 
yengesi Gülizan da yaralamıştır. Bu bn güney bölgesinde haydutlar 
gürültü arasında mübaşir Mustafa ha· raylan söfmriitlerdir. O ıurette ki 
fit bir bıçak yarası almıştır. Bun -
dan sonra önUne çıkana hücum e. tren o bölgeye ıelince dcvrilmit 
den katil, avukat Ziyaya hücum et - yirmi bet kiıi ölmü§ ve yaralan. 

mi§ ise de çabuk davranan avukat Ziya mıtlardır. Yolcular, haydutlar ta· 
tabancasını çekerek bir atımla katili rafından dağa kaldırılmı§lardır. 
korkutarak kendisini zor kurtarmış - -----------
tır. Silah sesini işiten jandarma ve po· 
lisler yetişerek katili hükumet kapı • 
sından çıkıp kaçmak isterken yakala · 
mışlardır. Katil Hüseyin ölünün başı 
ucunda miistantiğe verdiği ifadede 
karısının ölümünden memnun olduğu· 
nu ancak karısını kaçıran Cemal ile 

Florlda kanalı 
Nevyork, 20 ( A.A.) - 8. Ruz 

velt Atlantik'i, Meksika körf~zine 
baflıyacak olan Florid,. kanah 
yapılanna ba,lanılması itaretin; 
telırafla vermiıtir. 

Ecnebi memleketlerdeki 

Türkler de 
sayılacak 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 
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. Harp 1 s g Ü ne Dost Yunanistanın 

k d b 1 · k filosu şehrimizde 8 ay aş ıyaCa Tayyarelerisebuakşamgelecek 
ae,ıer kamlteaının unırlanna Loyd Oarc .. Onb•• gUn içinde Harp tehllk••I JUzUnden deniz Da.t yunan filoıu bu aabab aa· 

reamen cevap yok harp muhakkaktlrl bizde derhel •laorteıarı artıyor 
Beşler komitesinin Habeş- tıa11&n ha"9 ılrellml,. dlJOr NeVJork, 20 (A.A.) - Deniz at dokuzda limanımı•& ıelm~tir. 

miı, ıonra lıtanbul kom&.tanlıjına 
giderek komutanı ziyaret etmittir. 
Öğleden ıonra vali ve 1ıtanbul ko 
mutanı amirale ziyare~~ni iade e· 

Filoyu Mecidiye krünzörümüz 
ihtlllfım başarmak için yaptığı tek - Loyd Corç, İngiliz kabinesinde bu· ıigortacdarı, harp tehlikelerine 
liflere ltalyan ve Habef hlktmeUui slnki tereddildilnden dolayı tenkit kartı olan primleri yandan fazla karıdamıı, top atarak ıe•lmlamıt· 

11 br. Yunan filosu Selim~yeden a-
heniiz resmen cevap vermemiştir . yo u demiştir ki: çoğaltmayı kararlaıtımır~lardır. 

blan toplarla da ıelimlar.mıf, Hay 
deceklerdir. Yunan bahriyelileri 
ıaat on bet buçukta Ab;deye çe

lenkler koyacaklardır. Gece de 
belediye tarafından Jt'reflerine 
Perapalu otelinde bir akıam zi. 
yafeti verilecektir. 

Her Dd tarafın da kabinesi toplana- "Alman ukerleri Belçikaya taarru ltalyan, yahut İtalyan ıömür· d~qa ~ıklarında d..mirlemit-
cak ve bir karar alınacaktır. Habqls· ettlil r.aman lnıtltere haıen hareket ge limanlan müateana olmak üze-

1 
tir. 

tandan, cevabm sekiz gtln sonra gele- geçm ftl. Şimdi de ayni şeyi yapmak re Akdeniz limanlarından Kızıl • Fil 
ı o amiral Sakalarvo aaat on 

c:eği ve Habeşlerin bu teldlflerl, ka. lbımdır.,, cleniae giden yahut ıeler. yük ıe - bir buçukta bir motörle Topbane-
bul e~ kafi gtirtllllyor. İtalyan - to1d Cor~ ır; dn içinde harhtn ma- mileri için konulan prim. yüz do . de Denizyolları ldareal r;htımına 
Janı;ın ~ tekHfler kal'fl8Dldakl tik hakkak oldutunu söflemfttlr. lar için 12,5 centa olacaktır. Ote · çrkmıttır. Amiralı rılıtımda lstan 
lntibalan nlbayet bedbfnanedlr. lnglllz • ltelJ•n dananmaeının ki Avrupa limanlan için prim JÜz bul komutanı Yarbay Tallt, latan 

Yunan filoıu on bh• parça ı• 
miden mürekkeptir. Bunlar Em 
krüvazörü ile Leon, Kondorpotiı, 
Tanter, Hidra, Spezai, Trara. tor
pltolôı, Triton, Kaçoniı, Trifea 
denlsaltı ıemileri ve lfeatoı k& • 
mür ımniaidir. 

Tekllfter nedir 7 mukar•••I clolar için Ud buçuk eents'dir. bul komutanlıimclan .t\lbay Ke-
ltalya ile Habeflatana yapıllDlf o • H..b,t meeelesi etrafmcla IOll P'raneız ı•••talerlnln mal Yunan komoloıu Til'Janda-

lan t.eJdlfler arasında, Habe§latanm umanlarda lngiltere ile ltalyanm mlltllllale" filiı ve Yanopuloı brttlamıtbr. 
bUtUn unmmtdılerhıln Avrapabla - aruı iJiden İyiye mçılmıp. Hat- Pariı, 20 (A.A.) - Parla ıa hri !I. ·ı b" b h Ba "ye müziaaıı ı e ır a rl 
ra clanıtmak suretiyle yeni bqtaıı ku- t& ortada bir harp meeeleei bile seteleri buaiin de dünkü bda.· 

ye müfreaeıi de nhtımda yer&lllUf-
rulmasr ftl'dır, • menmıbabis olmllflu. Acaba bay. bedbin ıörilnmekteclir. fakat mu. 

tı. Amiral motörden ç.kınca mı. Yunan ta,.,areleri ÇaDakkale ' 
ye iamltlerdir. Bensin aldıktan 
ıa .. alqama doinı ıelecekler • 

Da itler araaında Jandarma, Polla, le bir harbm aonu ne olabilir? Sü· buama bqlamaclılrp. ve diplo 
zika aellm havaaı, ıonra Yunal\ 

adliye tefldlltı itleri ehe çarpmak· Yeni ve Cebelüttariki lrapatacalı matlar Avrupada uyanacak menfl milli martını, daha IOnrt da iıtik· 
taclır. t&yleaen lnailislerin methur aldalere ka111 ıelmek için çabı - lal marımuaı çalmıtbr Amiral dir. ·• 

IDular Kurumunun himayesi altm· donanmaıiyle ltalyan donanmaaı bkça gazeteler bu bedbinliklerin: 
da ....n ela -.ı martlan aellm vasiyetinde dinle· Tanan kumandanı Repu 

TUrki1•1' aiJ&nt edenler arum
da bulunmaktatbr. 

T uCU getirilecek olan bir yaban- &ralınaa bir çarpıtma ne netice ileri ıCStiirmek istememektedirler 
k ı b' dikten ıonra yilrilmlif, ruüfrezeyı 

cı uru, ır danış organlzml şeklinde verir? Pöti Pariayen diyor ki: 
olaeaktır. Obrlarımaa hunu tahmin et . teftİf rtmlt, otomobile ~inerek 

Jandarma n Poll8 ltlerfnde ..ırlfk 
Te slllh ticaretinin kaldırılmuı n 
yabancıların emniyeti meaeleıd nr -
dır .. Ekonomik bakımdan maden" zl· 
raat işlerinde "açık kapı,, prellllbf ka· 
bul edilecektir .. 
Bayındırlık ltlerJ, poeta Te nakliye 

gibi işler, yabancı usmanlar (mtltehu 
sıslar) yardımıyla yapılacaktır. 

İngiltere ve Fransa htlk4ınetleri 
ltalya ile hudut dbelUlmeal n de. 
ni:z:de bir mahreci olabflmesf için Ha· 
beşistana, İngiliz ve P'raMtZ Somali • 
terinden birer parça toprak Termete 
hazırdırlar. 

Finans işleri sıkı bir kontrol altına 
alı naca~ ,, ergUer yealden -J[Öf dııın ... 
......... h ,... ~ .......... ı.&JKı ..... ı ... .ı.te . 
mlyle ilgili olmak üzere Habeşistanda 
inhisarlar kurulması tmklnını arat · 
tıracaktır. 

KUçllk anıa,ma devletlerlnln 
vazlyeU 

Küçük aı.ndlafma dnletlerlnden bf. 
rlnin Çeaevreıh•t.i delegem, ldiçük and 
laşmanm Habe~ - İtalya llf karpn · 
daki durumunu anlatan ıu eözlerl eöy· 
lemlttlr: 
"- halya ile Habqistan aruında 

harp çıkarsa Yugoslavya fırsattan 

istifadeye ka1kıtm7acaktır. Ktl~ 
andlapna ile İqtltere anamda lıi~ -
bir anlqmulık olmadıtı meydanda 
bulunmakla beraber, Anapa, iflerfn· 
de Ualya ile de arumda hlfblr nok
tai nazar ayrılıtı roktur. K8çUk and· 
Jaşma Uluslar Kurumu P&ktı ~rçeTe· 
si dıpnda hfçbir tek adım atnnya • 
caktır.,, 

lnglltere kebln••lnde 
gUru,uıenler 

İngiliz kabinesi toplanmıştır. 14o. 
törlerle mticehhez Od ltalyan fırka· 
B1nın Libyaya ıönderilmeai dola)'ı • 
tıiyle Mwnn ve StiMYf kaaalmm 
güvem meselesinin konuıulclutu zan· 
ne diliyor. 

lnılllz eUel hereketlerl 
Maltada tayyare manevraları yapıl· 

mııtır. 

Cebeltlttarıkta bulunan lngiliz fi · 
tosu arasında dünyanın en büyük sa-

· .yq gemisi olan Hud da bulunmak· 
tadır. 

Mısırdaki İngiliz kunetlerlnla sai· 
lamlaşması itine devam olunmaktadır. 

lakenderiyeye bir süvari alayı ha -
reket etmiştir. lskoçya muhafızların
dan mürekkep bir alay da ilkteırfnin 
başında hareket edecektir. 

ltaly•n aUel hareketleri 
Lombardia gemıisi, 4000 ukerle do

ğu Afrlkasma hareket etmlfUr. 
121 Subay n 3,600 asker Cenovadan 

• a&o asker dt Trlyesteden Lombar
•__.. laareket etmişlerdir. Dik 
tll Bergam da Afrlkada bir kamutan· 
1ık almak tizere Af rikaya hareket et-
ml'-tfrıı · 

Durum ıerçek çok mütkUldGr. Topltaneden aynlmııtır 
melerl için hu iki uluaun donanma Fakat •-'-da h••I·-··' muhte-
ku ı a&111 -, ......... Amiralm mibmandarlılma ta· 

netlerini bildiriyorm: mel olan muh···-anm, bı"lhuaa ı 

Prosram maclblnce, Yunan ml
aafirlerimiz pı zarteai pnCl Rum 
patrikbaneaini ıiyaret edecekler
dir. 

BüJilE sırhlı 
Tanare aaWııı 
llG,alr llnnasar 
K~knnuar 
Tolplto 

.._.. yin edilen A hay Lütfi :le birlikte 
lnsillere ltalya Akdeni:ıde önemli k'rıtddıldar villyete ıelmit, nHJI siyaret et· 

15 4 ~~~hlr~i~----~0~c-n_e_b_l_m_e_m_l_e~k-e-t~ı-e-rd~e~k~l----
a O olacatnu anmak dolna olmıya - D 

ıı ıo cakbr. Türkler de sayllacak 
48 12 Soapliat Populaire p.s.teai, 

158 S6 !tal1aya ver~an özlü menfaatlerin Ankaraı 20 (A.A.) - Bize bfldJrU. ehemmfyıtbal ..ıatan malraleler yar 

Denlsaltı 1.m.i 
K~ torpito 

58 8Z "aülUnç,. olarak tellkJd edtlmeai· 
diğlne lire: dınmttır. Ba JUJlar Ukteftrla ayıma 

Genel nlfu ayımmı mlteaıdp ee- bhind stıntlada itibaren lı.,.Un bil· 
nebi memleketlerde bulanan Tflrk ti- tfln suetelerde lntlpr edeeektlr. 
baaeı mHdarının da tesbltl ip Statta· Nil• •11mı lflırl lpn mlpvlr il· 
tik Genel direktörlllttl, ecnebi ltatlıl • fat17le mtnUkatlll upje edllea la· 
tik dairelerine ıönderdiği bir tamim • vlçre statistlk genel dlrekt8rfl Brüt • 
le memleketin nüfus sayımı neticesin· vayler bu aym ytrmtslne dotru mem-

O 82 ni tenkit etmekte ve Cenevrede 1-
• • • talyaya kartı hot nutsuz11! tun git. 

Londra, 19 - lngiltere hükQ tikçe büyümekte olduğunu yaz. 
maktadır. metinin yeniden donanmaaını tak

'"·· ~-~-~; "· '-· -·~·-~dir 
Bumafl 1çln bU yıl içinoe yenı bır 
deniz konferamı toplanacağı ıöy 
lenmektedlr. 

İqiltere donanmaaının ku'tvet 
lendirilmek projeleri içir.. çalışma . 
lar bqlam1ttır. 

Hab ... atenda imtiyaz 1811ple
rlnd•n biri 

Londra, 20 (A.A.) - B. Cher· 
tok dün lngiltereye ıelmit ve he· 
nüs otuz ıün müddeti olan Habe· 
tiıtandaki imtiyazı için bir milyon 
dolar verebilecek durumda oldu· 
junu ı&ylemittir. B. Chertok Ric
kett' e ka111 ruchan hakkına malik 
olduiunu, kendiıinin Amerika 
ıermayelerini temail ettiiini ve 
dün, öileden ıonra, HalAtiıtanın 
Londra elçiıi B. Martin'j 18rmeıi 
ıerek oldufunu ıöylem;•tir. 

Muollnl: 1•1• lften ıeçt 1 illa 
harpı.. diyar 

balyan Batbakanı lr.ıriliz ıaze· 
lelerine ıon verdiği bir diyevde: 

"Şimdiye kadar ikı milyar Ji. 
ret harcadık. Birçok inı~nlar haı 
tahktan öldü. Artık ıeıri dönmek 
i~İn -L!t .,-L. • d • t• ~ .,._. ~ ıeçtir.,, emlf ır. 

lta'7tk Ba!bakanı, evveli lngi· 
lizlere müracaat ettliin~ . Habe! i· 
tini ltalyan :.e lnsiliz ınenf aatle· 
riylt bir:eıtirerek halletmek tekli
findr. bulunduiunu, fakat lnıilt• 
renin ıanaklayıcı bir tawr aldı· 
ğını aöylemittir. 

Sonra Streza konfenn11nda da 
munha1ıran Avrupa itleri konu-

ıuldujunu, lnıili•lerin Haheı iti
ne yanatmadığını ilave etmittir. 

ltalya bay lece 19 haziranda 
ıevkiyata batlıyor. fngiltereye 
bir daha bqvuruyor. Netice çık
mıyor ve bug~n artık ıed dönmek 

fmlrlnı olmadıiı kanaa~ne ıeli-
1or. , 

• !•:al n t bbü " .. telıli~le~ nnı ız~ ea~ nıutra':Nrare ga· 

zeteıi diyor ki: 

"Bisi teskin etmek btiyen R 
Muaolini, Brenner üzerinde bek • 
çilik etmeğe devam edeceğini ıiSy· 
lemektedir. B. MuıoJin; hayalita 

kapıl17or. Eier bu aav~ıl proje. 
ıini tatbik ederıe ltalyanın erkin· 
lifini (iıtiklilini) teh!\keye so
kabilir.,, 

Oeuvre diyor ki: 
"ltalyanlar, lnıilte""enin blof 

yapmadığını anlıyorlar. Harp ol· 
dulu takdirde, lnıilter" ltalyan · 
ların muvaffakiyetine uzun müd 
det tahammül etmiyecek. ilk altı 
hafı- zarfında ekonoın ·k ve finan 
ıal zecri tedbirleri tathlk edecek
ve duçenin hamlesi durmıyacak 
olurs& zecri deniz tedbirleri al 
mak tehdidini de ileri aürecektir 
Cenevrede ıon derece derin bi1 
bedbinlik vardır.,, 

Pöti Jurnal da töyle demekte· 
dir: 

"lnıilterenin ıüel zecri tedbir
ler tatbik etmiyeceğini umalım, 
çünkü bu, harp demek clacaktır 
Böyle bir harbin bütün Avrupay• 
yayılmıyacağını kim temin eder 
Almanyanm ani bir ıurette anach
lu11u tahakkuk ettirme'· için bun· 

"'"' ~wr411.lııı 'l'-.et .U di _tıllttlif'f ..._.. gelffek n genel cDi'ekf&r nr ırormu,~uro DU suretle 1 UTIUY \,t:.JiU AJ oa.u ... _.,____ - - .. v&ci~ 

ricindeki Türk tebaası adedi de öfre- yapılan hazırlıktan tetkik edecektir. 
nilmiş olacaktır. Bay BrtlfVa:rhr•JJmB 10n1111a ka-
Diğer taraftan statisttk genel direk· dar memleketimizde P.Jarak neticeler 

törlUğü memleketin belli başlı mu • "tasnif prorramı haldr:mdald müta
harrirlerlne nüfus sayımının fayda ve leasını da blldireeektir. 

Recep Peker 
lstanbulda 

Kartal 
Çimento fabri· 

iki buç~ ayd~nberi Avrupa~~ kasında yangın 
bulunan Cumhurıyet Halk Putıı, .. 
genel sekreteri Recep Peker bu Dün ıece aabalıa kartı aaa\ 
ıabalı tehrimize dönmüttür. latan· dörtte Kartal çimento fabrikaam• 
bulda bir hafta kadat kaldıktan da elektrik ıirketine ait _..nele 
ıonra Ankaraya ıidecektir. merkninden 7&111m çıkmlf, Ka .. 

o dık6y, OıkUdar itfaiyeleri yanım 
Iran ataşemlllterl yerine ıitmitlerdir. 
ters trene bindi iki pupun çalıpnuı neticelln-

Sofyadan bildirildijine ıöre, 
lranın Berlin aakeri atateai Berli-

ne ıitmek üzere Yuıoı\aVJ& hu· 
duduna yakın Draıoımn iıta1yC1-
nunda yanht trene binmittir. A
tafe Sofyaya dofru ıer~ıin ıeriye 
hareket ettifini ıörür ıönnes kon 
düktôre müracaat etmi~Lir. Bunun 
üzerine tren durdurulmuf, ve ata 
tem!1iter tekrar Draıoman iıtaı

yonuna dönerek henüz hareket et. 
mi yen trenine yetiflllittır. 

de yansın fabrikaJ& ıira1et ebne· 
mif, 7alnız muhanele merke•l 
yanmıttır. y a1111nın ..Mbi tahki" 
dilmektedir. 

Otomobille otoblls 
çarpıştı 

Hueki hutaneıi doktorlann
dan bitine ait 1171 numaralı ~ 
tomobil Horhordan Y edikuleyo 
ıitmek üzere Aba.raydan ıeçer · 
ken Sirkeciden kalkarak Lülebur· 

dan istifade etmiyeceğini kim keı .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tirebilir. etmittir. Abhazia vapuru yarm, 

ı••• ıitmek Ü•ere harüet edeu 
10 numaralı Retadın idareıindekı 
otolrible çarpıımııbr. Otomobilla 
ön aal çamurlulu ..ıimittir. Franaanın durumu açıktır: özel bir Karahinyeri lojyonu ı~

Sulh, sulh, ne bahaaına olursa ol- türecektir. 4407 c•w> 
ıun, ıulh .. ,, Alolzl gider• bir daha 0 

Yeni ••vklyat ı••m•ı•c•k Bir '"' elini kaptırdı 
Napoli, 20 (A.A.) -Doiu Af · Cenevre, 20 (A. A.) - B. Alo- Bu,ua llleden enel Olldldar 

rikaya efrat ıitmektedir Cumar isi, bili Cenevrede bulunmakta • Balaban eaddeainde Arutalcapı 
teai ıünü 6000 efrat yiiklü dör~ ı dır. Genel ıörüniir, ıu merkezde- IOkatmda doiramacı Necip IOI 
vapur hareket etmittir. Bu vapur· dir: Şayet Romaya sidecek olur· elinin iki parmatını plauyaya kap. 
I•· "T p ı· "Ga sa bir d-L- Cenevr-e danm:W. • bnnıfbr. ... oacano,, , oaauo 1,, , n ..... -, ·ı -

ıe,, ve "Ernani,, dir. cektir. Bu da, Uluelar Soeyetetl 1- Yaralı Zeynep Kam:J haıtane 
Gianfranco vapuru tliin alqam le mUnuebatııı keeilmeei demek ılne kaldırılm11, teda 9 altına a· 

ıereç yükiyle Maaavva 11. hareket olacaktır. lmmııtır. 4062 (•SO•) 
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~effÜH, q&üşiim: 
....., .......__ 1-2 1-' -..-..... ........... 

Kötü huylarımız ~ 
k ' ipekli kumaşlauı Endüstri birliğinde . urusun. Gttmrtiktengeçerkeı.ı ) ) ki ) l' 

F,..,..ızlamı bir darbımeseli elbisesi yaptıranlar eksik değildir. elekli k kumaş olmuşr a 0 aşma Z } ar çoğa ( ) 
vardır: "Böyle salhibe böyle u • Aramızda zengin olabilenler, Bundan bir müddet evvel güm· ll • ı · k k d t 1 k 
ıak!,, derler... bele para tasarruf ederek bunda rük muhafaza genel kamutanlığı l ır 1 azası ya ın a op anara 

lstanbul ve lıtanbullular hak. muvaffak olanlar mutlaka taşra. lstanbul istihbarat bürvsunun bü- bu vaz·ıyet• .. .. ki 
kmda da: "Böyle hemJehriye böy. lılrkla ali.kadardır. Terbiyelerini yük bir ipekli kumaş kaçakc;ılığt- 1 goruşece er 
le şehir!,, diyebiliriz. ba,ka bir tehrimizde yetişım1~ bir na el koyduğunu haber vermi!tik. .Ulusal endüstri (mmi sanayi) ı bu defa doğrudan doğmya birlik 

Ben de lstanbulluyum. Kendi akrabadan filan almıtlardır. yok- istihbarat bürosunun bir müdden- birl.~·i heyeti umumiyesi yakında idare heyeti tarafından idare e
aleyhimizde bulunmak iatemiyo • aa, biz, fantezimizi, ihtiyaçları • tenberi bu önemli kaçakçılık üze- fevk.u'ade bir toplantı yaparak dilmesi idi. Sergiden !:onra :c!are 
rum. Esa~n, şehrimiz, hiç de ya. mıza bile üstün sayarız. rinde yaptığı incelemeler netice· birllkh.' yer.i çekilmeler dolayısiy · heyetindeki bu anlaşamamazlık 
ban'\ atılacak yer değildir ..• O a. Ienmif ve cezasiyle beraber mik- le orta~v,a çıkan vaziyeti tetkik e- devam etmiş ve yerli ı.n?..llar ser-
bideleri, o güzel manzarası... Şehrimiz de böyle yapmıyor tarı 100.000 lirayı geçen bir ka· decektir.. gisi kurmak fikrini ilk Jefa orta· 

mu? Sokaklarımız dört hafta ıü . 
Bizlerin de her birimizin bun • rakçıiıkla karııla:mı•tır. Bu ka- AJtmcı~ yerli mallar ıergisinden ya atan ve altı yıldır bu İ§i başa· 

pı.irülmüyor ve kaldırımlrımız :r 2' ~ 
lara benzer görmüş geçirmişliği . çakçıhğa sebep olan kumaflar sonra bu t'lıl.~rginin bundan evvelki ran birlik genel sekreteri Nazmi 

· ·· ı t fl kırk yıldır tamir görmüyor·, fakat ·ı r · ffak. ı· b. N · b. ı·k k"l · · mız ve guze ara arımız yok mu- tehrimizin ecnebi sermayesiyle İt· sergı er gi ~· m!-1va ıyet ı ır urı ır ı ten çe ı mıştıı. 

dur? her fırsatta dört gün dört gece liyen büyük bir ticarethanesine netice vernıediğini, Lu yüzden Bu vaziyette, timdiye kadar 
Fakat bütün o mükemmel ta - bayram ediyoruz ... Sade fu festi· Avrupadan getirilmittir. bundan ıonra ulusal endüıtri bir- Nazmi Nurinin yazıhan~inin bir 
f] d kak, valler buna güzel nümune degvil ı·ğ· ta f d rtık ı· 11 '--- · 1 d 1 1 d" ra arımız yanın a, so .arımız yapılan tahkikata göre ku • ı ı ra m a.u· a yer ı ma ar .K11W1IIU ı§ga e en u usa en ust· 

k d · · midir?... ·ı ._ d b ki b 1 d b b b 1 a ar ıntızamsız ve kötü cihetle· matlar muhtelif partilerde gel • sergı eri açdmı.\\nrun pe.~ e e e- ri ir iğine e yeni İ'!' ina u -
rimiz eksik değildir. işte bugün Kısacası: Ayranımız yok içme· mittir. Bu kumatlar 36 lira güm- nilemiyeceğini 3"•umıttık. mak zarureti hasıl olmuıtur. 
bundan bahsetmek sitiyorum. ğe, atla gideriz ıu İçmeğe!... rük resmine tabi bulun~n en lük! Altıncı sergin.in en büyüli liu· Toplanacali lieyeti umumiye, 

Bereket versin ki hemşehrileri· Fakat emin olunuz, hunu kim. krep olduğu ve heyaruuunesi de susiyeti ıimdiye ~radar hirlik ge· birllle yeni bir genel sekreter se-
min mezhebi, Mannaranm ufku ıeye itiraz için söylemiyorum... bu tekilde tanzim edildiği halde nel sekreteri Nazn\'İ Nurinin ko· çecek ve yerli mallar sergilerinin 
kadar geniştir de kendilerine ta . Sadece bir §ehir karakterini teba· sonradan bilenemez ne tekilde miserliğinde ve bir tertip Jieyc' açılıp açılmaması hakkında bir 
kılmak suretinde her yazıya da • rüz ettirmek istiyorum ... Bu, bi • eleklik, kumaı diye gümrükten tarafından idare ed'.llen ıergilerh . karar. verecektir. 
yanırlar; bana kızmazlar... zim •ehirce huyumuzdur ... Hem· · im .. -----,. geçıri ittir. 

lstanbullu, evini rehine koya • tehrilerimiz böyledir ... T"bii, u · e· b• t • d h 
rak, Kağrthaneye eğlenmek için mumi işlerimiz de aynı tertip ola- Bu yolda bir·yandan bu büyük f r ecnt..~ f SOSye esi 8 8 

ecnebi ticarethanesinin komisyon· 
gitmesiyle meşhurdur. Ecdat ara. cak... e 1 ket• • de •d• 0 
11nda bu kabillerinin mevcut ol • Ne diyeyim: Kötü huylarımız cusu ve bir yandan gümrük mua- m m e ., 1 m "j! n g 1 IY r 
d v • "t" s· d" d ku t yene memurları ve diğer gümrük Yarım asırdan ukm bir zaınan- ı Bundan aonra da anmluaal ugunu ışı ıyoruz. 4 ım ı e, aynı ruıun. ..• I d b I l -s 

r ·ıretle ev eşyasını satarak balo Hatice SUreyya memur arın an azı arı ıuç u gö · danberi memleketimizde ff ya.. bailar dolayııiyle ~em.Ieketimiz-

Taksim stadyumunda Otakçılar yolu tamir 
balkan şenlikleri ediliyor 
Şehrimizde buluna" Balkanlt Belediye, şehir içinde esas iti-

festival heyetleri dün l\k~am Tak- bariyle yeniden yol yaplramcımak 
simde bir fener alayı yCLpacaklar · la beraber Edirnekapıyı Eyübc: 
dz. bağhyan Otakçılar yoltl geçilemi-

D- 1-..,.,: ... _.TJ..J.aki, f,.,J.,._~..,..., ı.,.,_ 
kam ölciüğü ıçın rener aıayı ya. 
pılamamıştır. Fener stadmdak; 
geçit resmi de yapdmıyacaktıı. 

Buna mukabil 22 ey~ül pazar 
gecesi saat yirmi. birde Takaim 
atadyomunda bir gece müsameresi 
,.eritecektir. 

-0--

Akşam gazetesi 
Ak§am refikimiz, bugün on ye. 

di yatını bitirip on sekizine bas 
mıttır. Arkadaşımızı t~brik eder, 
kendisine bundan sonrası için de 
muvaffakiyetler dileriz. 

ıuı 11ıııııııı1111 uı 11 ııunrı ııuıııırrı ı uıııırı 11111uıııınııııuıııırı ı ımııııı ıııı 
Bir noktaya dikkat: 

Al hoca muskalık-
ları babam kaykıldı 

l.izun oıllardanberl sürüm sürüm sÜ· 
rilncuı bir zümre vardır: Gayri müba· 
diller/. Bıı zümrenin içinde - her yer 
de olduğu gibi - gemisini kurtaran 
kaptanlar da mevcuttur. Fakat bu 
kaptanların sayısı onu, yirmiyi geç • 
mez. Alt taralı perişandır. Açtır. Bu 
biçarelere, hiç bir kıymet ifade etmi -
yen bonolar verildiği zaman feryat e. 
dildi: Yazıktır, günah oluyor, bu bo • 
nr>lar, sahiplerinin ııoksuzluğu yüzün 
den bir takım muhtekirlerin eline ge
recek, dendi. Denilenler oldu. Gayri 
mübadil malları açık göz sarallarla

··---·~ J ___ _ı __ ~--..~ L!- --- -!-...-&..&.-- -1 

duğundan yeniden y:ıpılmaama 
başlanmıttır. 

Bu yoldan her gün Edirnekapı 
tramvayına giden binleı ce ki,i ve 
bir çok nakil vasıtası geçmekte -
dir. Fatih ilçebayhğı yolu, hariç
ten hiç amele kullanmt)'arak ken 
di d1timi amelesiyle yaptırtmakta
dır. 

Diğer taraftan lrıtinya İ· 
le Büyükdere arasın ·~aki aı . 
falt yolun yapısı bir ay-,. kadar bi
tecek ve 29 birinci teşt .n günü a
çılacaktır. 

Topkapı - Silivri y.:>lunun ya· 
pılması da devam etmektedir. Ge
lecek sene ayni ayda d.ı bu yolun 
açılma töreni yapılacaktır. 

___,__ 
Bir kamyon çoeuğu 

ezdi 
Dün Zeyrekte feci bir çiğnenme 

ve ölüm hadiaeıi olmuştur. Kara. 
mürael faıbriıkasma ait ve şoför 
Hayrinin idaresindeki 3926 nu . 
maralı kamyon yokuştan çıkarken 
7 ra~mda Sedat iıminde bir ÇOCU· 

iğİi. çarpmıf, ve tekerleklerİn·in al . 
tında ezip parçalamak s•ıretiyle 
öldürmüttür. 

Bunu müteakip toför Hayri kaç 
mıııa da yakalanmıştır. 

mulıtekirlerin eline geçti. Gayri mü • llll11111111t1lllln1ırı11111t11lllfllll111ıııııtlllllllll1t11m1llllllllltUnııı111ıııı 
badiller gene aç, sefil, perişan yoksul 1985 G I Nilf 
kaldırlar .. Bugün Finans Bakanlığının ene US 
bir kara'?nı okuyoruz. Bonola"!n satı Sayımı 20 llkteşrfn 
fı menedılecek ve bono karşılıgı em • 
lrik alacaklann mı.ıhakkak gayri mil· p AZA R 
badil olmaları şart tutulacaklnlf .. 
Dikkat ediniz bu noktaya: Çocuğun 
babası hasta düşmüş, o zamanki akıl 
Çocuk lıocaya koşmuş, hoca ben gelir 
lnuska veririm demiş. Gelmemiş, erle· 
•i gün çocuk gene lıocaya koşmuı, 
lıoca bir nuuka yazıp vermlş çocuk e
l>e gelip babcuını ölü bulunca, geri 
dönmüş: Al hoca muakalıklan babam 
kaykıldı! demlf. 

Sayım işine karışmamak, kayıdsız 
durmak veya yanlış sağhk vermek yur 
da karşı yapılmış suçların en büyüğü. 
dür. Türk yurtdaşı böyle ağır bir suç
tan ftzak kalacaktır. 

Başvekôlet 

Statutik Umum Müdürlüğü 

~'"'"""''lflf11ııtttıt11tııwuuııııııııugı111111ınu.u 

rülmektedir. Mesele yakında güm. pan lıtem kablo ıosyeteıi htikU- de kalan istem kablo soayetesi ni-. 
rük sekizinci ihtisas mtıbkemesi" mele müracaat ederek Türldyede·· hayet Tiirldyedeki muamelelerin( 
ne verilecektir. ki tesisat ve kablolarını hükGmetc tas.flye edeceifnl iç tecim genel 

-o- terketmek Jartile imtiyaz hakkı· drekt&lUtüne blldirmittir. Eko • 
SUrpagop arsası nm kaldrrılmaamı istemi~tl. Hü. noıııi l)akanlıfı bu müracaatı tet • 

talimhanenin ekibe- kum~tle sosyete arasrnds. cereyaıı hik etmit ve aoıyetenin esasen 

fino eden müzakerelerden sonra ba di- memleketlmlzle bir ilitili kalma· 
lek kabul edilmiş ve sosyete te· dığmdan ve k blolar P. T. T. ida. 

Belediyenin Almany&.dan ge· ıiaatı hükUmet tarafından ele a- resi tarafından ijletilmekte oldu· 
tirttiği mütehassıs Vagner Sürp Jınmı§tı. ğunC!an talep lia&al edihnişfü. 
Agop mezarlığını gezm~~tir. Bu ----------------------------
tetkikata göre, mütehusıs Sürp 
Agop mezarlığında yapı•acak asri 
mahallenin planını hazırlıyacak
tır. 

-<>--

Parlayıcı maddeler 
saklanan depolar 
Parlayıcı ve patlayıcı madde -

lerin bulundurulacaklar. yerlerle 
bu gibi maddelerin korunmaları 
hakkında inhisarlar idaresi tara -
fmdan bir talimatname hazırlan _ 
mıı, belediyeye gönderilmistir. 
Şehirdeki depolar bu talimatna _ 
meye gere değiıtirilecek1ir. 

Istan bul ı tfal yeslntn 
yıldUnOmtt 

. latanbulda muntazam itfaiye> 
on üç yıl önce 25 eylül günü teh· 
remini Haydarın himmetiyle ku· 
rulmu§tu. Bu yıldönümU 25 eylül 

· çarıamba günü belediyece kutlu· 
lanacaktr. Fakat o gün Yeşilköy
de tayyarelere ad konma töreni 
olduğu gibi Balkan fe·J~vali ve 
atletizm müsabakaları da bu tari
he tesadüf ettiğinden itfaiyenin 
töreninin 28 eylül cumartesi gü • 
nüne bırakılma11 muvafık görül . 
müttür. 1 , f \ l\V> J 

Istanbolda bir "tica
ret btırosu,, IAzım 

Tecim ~(ticaret) direktörlükle
rinin kaldmlmasından aonra Is· 
tanhulda bir tecim irtil>at bürosu 
bırakıJmıttı. Bir müddet evvel bu 
büro da kaldırılarak 'A'nkaraya 
nakledilmi§ıtir. Şehrimhdeki te • 
cim.er, sosyete ve bankalar bu yüz. 
'den hükfunetle olım iı!erinde ço]( 
mütkülata uğradıklannı söyle
mektedir. Sosyeteler bu büronun 
tekrar lstanbulda kur,ılma3ı için 
Ekonomi Bakanlığına müracaat 
etmitlerdir. 

Beşiktaş Dikiş Vurdu 

.BeşJktaşta buiunan ' 'Titri< nauınfan üiKi;; ,c iiiı;ki 
Yardu,, on ikinci yı1dönümii miinasebetiyle talebenin 
eserlerinden mürekkep bir seı·gi açmıştır. Sergi on beş 
gün açık kalacaktır, 

Bu yıi mektcpttn ÇIİ<iinİıuın nÜııtn ;>UÜur; l'Ct: -

mire, L@man, Peyman, Mükerrem, Ne1.ahet. Aziz~. Sı
dıka'. Emine, Naşide, IAltfiye, Şadan, Semahat, lr.ı'rnt; 
Na.dıde, Emine, Hicriye, Ati:rc, Lerzan, l\1uzaffor .• 

Resimde mezunlar bir arada görülüyor! 
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BARBAROST~ ORMANIN*kızr 
V aitti hayvanlar aTcuınclca JJe Alrik omn balta ıirmcmit ormcınlcıa 
ruula ıreçen cqk 1t1e kahramanlık. #tcyeca.n. carar ue tetkill rantanı • • 

INTIK •No· 106m; Yazan: Rıza Şekib ••• 

Filler trompet seslerlnl, tiz haykırışlar3 
ıreifırDka numaıırasn: 10 Yazalfl): « Vc!ı 1:1 NO) çevlrmlşl~rdi. Uzaktan bir bulut halinde 

B·ır kadından mertlik kaidelerine riayet etmesini, akıp gelen bir vahşi kalabalığile 
karşılaşmışlardı 

misafirine tecavüz etmemesini beklemek caiz Şimdi ne yapacaklardı. Onlar Bir müddet ıuatular, sonra Kar. • d k ı çukurun içindeyken vah,ilerin hü- şa söze başladı: degv ildir. Kadının kafes arkasında, e_vın .e ~-- cumuna uirarlarsa kurtulu,larına - Filler gelinciye kadar vahşi-
v b - ı b imkan olamıyacaktr. lerin hücumuna uğramazsak çok masını istiyorsunuz. Eli ayagı ag 1 ır esır, mu- Acaba hücuma kal~aılar mıy· iyi ..• 

1 d v • h 11 dı? - Fillerin buradan çıkmamıza sellah sahibine " Ham e e ecegım, azır o " Karıa: yardrmları dokunacağına emin 

H t.. ı ·· h·ı . . ubah sayıhr - lıte timdi tamam. dedi, se- misin? diyemez. er ur u 1 e onun ıçın m .. . ni kurtarmak isterken ben de içer - Şüphesiz ... 
Oeç-an tafrlkalarm hulasası türlü hile onun için mübah ıayı • füpheJer uzerımde toplanacak... deyim .• Şimdi ne yapacağız? - Ne Y.apabilirler? Burası Cie ı 

Prenses Anita, Hızır Reise lır. Ben de aynı vaziyetteyim... Beni tutacaklar •.. ,, - BHmem .• Her halde kurtul rin ..• 
( Barb~rosa) ~~~ ?lmağı ~efsi- Er meydanında dövü~mek üzere Yalm kılıç iki genç konan ak- maya ç.alıtmalıyız. Y oba halimi r - Biraz öte<teki af açlardan bt-
~e yedırcmedıgı ıçın, ona b;r su- cesaretim eksik değil amma, va - ima geldi. ha.rap!.. rini sökmek'. onlar için güç ~ 
ıkast yapmış, muvaffak 

0 
ama- k "Hızrr'm yattıfı oc:lanm önünde _Zannederim.. Yerliler pefi- değildir. Sarkıtırlar, çıkarn. nuş, fakat ıuika&t, kaza eseri sıtam yo ... ,, b-L--d L.. __ ' ~-~ kimbilir ')C._ 

gibt gösterilm.lftir. Şimdi ikinci Bu felsefeye eritmek, nete.ini ve tu~ • e ~a.raau . • mize dütmüılerdir. Ko~aylıkl& el-e - ÇıKtrtC, sonra ne yapaca15.a.c. l 
bir teşebbüste bulunacak. Onu yerine getirdi ... Doğru ve namus· kaç ta.neaı beklıyecek ..• Kedı gı'bı geçirebilecekler biıi. Bunu hiç <lütündün mü? 
geceleyin odasında hançerliye- kar bir iş' yapmıştı ve yapıyordu... her yere sokulabilen Zübeyde, ıe- - Ne yapmayı dU.ünüyorsun? - Bun.da ·düfünecek birteY. 
cek aşağıda isml geçen Zübey • Sarayda.kilerin hemen hepsi, çen sefer, Reisin ~mayan&§&· - Yapacak bir tek ıey var. görmüyorum ••• Ormana aönece • 
de, Anitanın Mii3lüman bir ca- teselJi için prensesin huzuruna btlmiı miy"di, Tiiı«qlere bile hacet Aslanlardan birini orinA.na gönde- ğiz. ,. /"!' -· ~ --
rak ilerliyor. çıktıkları halde, kan-dillerin mum• kalmadan Ramarama'nm muha - rere!c: filleri çafmnak. - Evet amma sonra'? ••• Bu il.· 

• • farın yandığı şu ıaatte bile bili f rzları tuafmdan yakalanır.ıtt.. Karıa, Ebululadan cenp f;ek · damlara birtey yapmtIAcak mı ,.' 
Pre:aeı, ak•amı hakiki bir a • B k d ..&!L-- _..J1.: H ' d ı ı ,. Zübeyde'nin görünmemiş olmuı u a ar ten.ı~ TILJ"Aen, rzır ı lemeye }Uzum kalma an aı ana - yu? ..• 

&abiyet içinde etti. Dairesinin bir dikkatini celbetti: yatafmda &lü bulunca, yattığı o. rma ıealendi. Hayvanla~ taniye . - HaJD" ... 
kö§eıine çekilip somurtmuş otu - d __ ~•- +•--- ı ·ı --•~-- d ··rUnd" 'Vl...? f 

"- Gelmedig" i iıabet de oldu.. aya ~ ---!rG yo u 1 e ve aar- ılnde ÇWWTUD ağzm a go u · ' - • a .. ruyordu. Dalgın ve düşünceli ha· • d · H 'Z...... - ........... ı.:._._ 
Şu Sırada kendisiyle kar•ıl .... mak maılklara tutuna tutuna, evın ı · ler. - erfeYe raısıuen .m.unmw.IU' ı:ni oören ıaraylrlıır bunun sebe • '1' ~ k _ _'..) . ·1m· r 1m k • BunJ 

" d A b d •mdan açı pence""'en ıırı ıı Karta onların anbya.cafı ita · larla <Iost ka a istermı. ar bini yaptığı hntaya atfediyorlar, İstemez im... ca a nere eve ne ,. , 
du···u··nüyor? ... Mabud derer.esinde olduğunu anlıyac.aklar ••• Prena ve retlerle derdini ve istediğini an · Niyam Niyamlıla.rm Y,aDmda çoli Anib'yı teselli için, diyorludı ki: ,. af -·~ _1_J ıx:- F. 
gördüğü bu adamın ha.yatını bir ben füphe tmua ~aca.15...... &· lattı. iyidirler. 

- Artık mese!e kapandı, efen- an tehlikeye düşürdüğüm için ar· kat bu iti o pmngm yapmauığma Biri. derhal kayJ;o\du. Otelci - ff..e.'ldbten iyi imanlar ..• Te-
d' rni:: ..• Sizi temin ederiz ki kula- tık benden nefret ediyordur ..• His- herket akıl erüirecek ... ,, bir anüddet çukurun ağzında do sailüf yar.dmı etmem.it olsaydı, 
ğmu::la İ!İltik; Hızır Reis: "Mi • )erindeki samimiyeti, yanıma gel- Ötesini düfilnmüyoidu. Yalnız la§tıktan ıonra çekilip ~ski yeri · timdi, kUl ohnuş 1>u1unacaktıli. 
ı:afo· olcluğum bir evde bana sui- memekle de bir kere daha iıpat muvaffak olmak ateılyle yamyor- ne gitti. Bu mu iyi? ... 
l•.ıat ya:::nla.cak değildi ya ... ,, dedi. du Fillerin gelmesi en apğı üç - Evet, ilo'fru ... Bi2e &r§ı Jia. 
L k d • • etti ... ,, • . lid 
ı-: om. !onra, !a ·ıııyı üşC.remn sız 'f.unuslu kızın Hızır'a kar,ı ·duy. "- Muvaffak oldulda.n soma saate baliardı. Bu mü\;! et zar ye\Cellerini pe1C ini olarali 'değiı • 
al.:ıu ~ı:.nuzu anlayıncaJ .. nrenale: _ , . ·' -t-- ... , varamıar, 1a11m tnlel' ... ~ • hnda bof durmaları can sıkacak - tirdiler. Ben huna hiç illt:imal v.er. Kmunınrı Kaaı:a Gın..aauit\ uap - sım tahliJe uğrqtı: caba penceresini açrli bıraliacak tı •--:..1 

ııe'üe:i, yoksa böyle kaza ı:ıkarrr- ? F b , · mı,.v."um. 
"- Dinine mensup bir kahra • mı ·•• akat unda ,üph:e yok •• , Dııarıya çıkabilmek jçin muh- - Demeti, JCenllileri yaratlılrp 

la!'!., cliye 
8hıy bile etti. Oteki man olduğu için ve belki bir gün bütün ömrümü deniz üstünde ge. telif yollardan yürüdült'!r ve hep· kötü a<lamlar ... Niyam Ni--.-1a .. aak:m:un da düşerek zenciyi e%di. d · .,.cıu.uı 

kendini esaretten kurtaracak di . çirmit bir a am, kapalı odada bo- sinde de muvaffakiyets1 2likle kar rnı yanında nasıl ........ ı; ıyı· • olabile • ğir( H'zır'a anlattılar ... Ha.dise u- ' ~ 
~ t • b'l s· d' " k' ye onu yül1:sek görüyordur!,, ğulur ... Bu ıefer it, yalnız benim ıılaıtılar. cekterine &ı emir"""'nN. WllWI .. nu t·· . u e... :m ı , &fagı ı me • eh · 1..: 1 --,,.-.-t" 

l d Hayır ... Bunu pek mübalağalı m aretıme a-a ıyor ... ,, Bu •ekilde uğra&maları hep - '.A'detlerüıi bilmi""_onız. Be".:l! rasim aa onun a yedi senelik mu- ,. 3' ,,_ un 
buldu: Gecenin ilerlediğini gÖrerek i· menfi rrkmca, oturup beklemek • vaptr~rz o-lar irm' en bij• ... :a'I;: ahe~'c için müzakeredeler... ~ r ısı.ua u ~ yun. 

"- Aldıg" 1 terbiye iktizası hı • deta seviniyordu. O müfhiı an yak ten ba•ka rare göremediler: h'a•=--ettlr ... B:rka; saat SOttra da, !U haber 3' ~ -K'llr 

gehni,ti: ristiyanlara erkek nazariyle bak • laşıyordu... Şimdi, ikinci bir hiı, - Oturalım, E.ıbülüli ! ... Fille - _ Benim böyle nab.rete aklım 
mıyan ve göz1eri bu saray içinde onu bu te'§ebbüıünde te9vik edi - rin gelmesini bekliyelim. ermez ... Bb!e 'düşmanlıklan vardı. 

- Reisle prens arumda anlas.· b ı k b d 
ir tek müa üman er eği ile gör- yor u: - Evet •.. Baıka çare yok. Dôst gibi ç.agır'drlar, pusuya dii. 

ma olmu§ ... Kiliselerden, mnnas . k h h b Ik' ' On 
miyen bu ız, er al de, e ı '- u teven ve onun sevdiği!===============- ıUrme1C iste(liJer. brlardan, ayazmalnrda.n, köy a - k d f kı d l d H ' k d ( ki 

en ide ar n a oma an ızır ı a ın ar matem tutaca ar ... O · vatsryı krlıp vattdar... Bizitn!kiler - Bu, er geç anlaşılrr. Şayet bl .. ğalanndan para toplamak için, d~ al d ak b be ı .,,. "' 
uz dan uzağa seviyor ur!,, nun & ız gi i yaz göm eği ara· de, sabahleyı'n onlarla beraber zi takip ederek öldürmeğe teşe'b 11 h:ı şimdiden haberciler gjdiyor . 1 • 

Kaş arını çattı: sından görünen reıııt tunç göğsü· kalkabilmek için ıimdiden_ UIU • büs ederlerse söylediğin ao'ğru o !4. mu~ ... Herhalde istenilen parayı "- Aptal... Budala... O kim, ne başlarını dayayarak, kendile - hır. 1 
onlar da memnuniyetle verecek- , S A b h • k du ... 

sen ıdm? ... ayrsmı 11a..'1 ilir, ne rini ayatm en emın a1esinde _Siz de gidin... - O zaman aldan<liğmı itiraf ler ... Şimdi biraz sıkışıyoruz am -
ma,muahedeyi uzattığımız için hu 
it hakkımızda hayırlı oldu ... Türk 
ler, verdiği aözde durur ... Canı · 
mızı~ malımızı, ırzımızı bu yedi 
yı) içinde. gene eskisi gibi, herke
ae kar,ı koruyacaklardır ... 

Anita: 
"- Canım, malını, ırzını ya . 

hancı bir milletin himmetine ha -
vale etmek ... Olur şey mi hu? ... ,, 
diye dü§ündü. 

Yalnız zihnini bir laf kurcalı -
yordu: 

Hrzrr: "Miaa.fir bulunduğum bir 
evde ıuikast yapılacak değil ya ... ,. 
demiş ..• 

Fakat, derhal tu cevabı bulup 
İçin için alay etti: 

"- Kafes arkasına kapatılma -
•mı tavsiye buyurduğunuz kadın, 
yüreğinde beliren İntikam hissini 
evjnden batka yerde nasıl tatmin 
eder? Onun dı,al'ı çrkıp viğitçe 
dövütmeıine imkan yok lci. .• Bir 
kadmdan bütün mertlik kaidele . 
Pine riayet etmesini iıtemek caiz 
değildir ... Eli ayağı bağlı bir esir, 
nıüsella.h sahibine: "Hamle ede • 
ceğim, hazır ol!,, diyemez ••• Her 

kadınlar onun peşindedir... Öyle hissedemiyecekler ... ,, Yalnız kalınca, garC:lörohUnu edecek'. misin? 
ya: Bütün Adalar denizini haraca iki eliyle yüzünü bird~nbire açtı. Yapraklar arasında göze 
kesen genç ve güzel bir korsan!,, kapadı... çarpmamak iç.in koyu yeşil bir el. 

Gözlerini ynmd"U. "- O kale benim! ... ,, biae ayırarak giydi. Sonra gündüz 
Hızır'ın o günkü bütün hali Ataıbiyetle ayağa kalktı. Ve silAıhhktan aldığı hançeri göğsü . 

hayalinden geçti! kendi halinden kendi de korktu: ne, bu elbisenin korsajı arasına 
"-Yazık ki hıristiyan değil ... ,, "-Deliriyor muyum? ... Ne a · gizledi. Bıçak kaıbzasının görün . • 

diye dudaklarını büktü. yıp ... Bu işi, büyük bir soğ>ıkkan- düğünü aynadan farkettiği için, 
1:" akat birdenbire silkindi; nef

retini körükleyip alevlendirmek 
için: 

"- Türk! ! Müslüman!! - de
di. 

Hele Zübeyde'ye birdenbire ve 
sebepsiz yere büsbütün kızdı: 

hlıkla, tuurlu olarak yapmalı - dolaptan aldığı bir demet Anado
ynn ... Kaleye benzettiğim :> gö · lu oyasını göğsüne iliştirdi. 
ğüıü, ben, itte şu hançerle dele • "- Biz kadınlar, bütün fena . 
ceğim ... Ve bu hadise, tarih için - lıkları böyle güzel §eyler altında 
de, Fatihin lıtanbul ıurlannı del- gizlemesini ne iyi biliriz!,, dedi. 
meıi kadar ehemmiyetli olacak ... ,, Yürüdü. Balkon kapısını itip 

Küçük salonda yalnızdı. Hiz • dışarı çıktı. 
metindeki kızlar, içer~i salonda Mehtapsız ve çok karanlık btr 
yavaş seıle konUJarak, emirlerini geceydi, esen rüzgar yaprakları 
bekliyorlardı. Efiğe doğru yürü • hışırdatıyordu: 
Yerek: "-Allah bana yardım ediyor ... 

- Haydi, gidin, yatın ... Ben l§im kolayla§acald,, 
kendi kendime soyunacağım ... - Mahut parmaklıktan atağı ba -

t!s1\!~A~ 
fDARE EVi 

fstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf edresı : ıstanbul HABER 
Yazı ışıerf telefonu : 2ll872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tür/tiye Ecnebi 

Senelik 1400 KF'. 2700 Kr. 
6 aylık 730 .. 1450 ., 
3 aylık 400 .. BOO ., 
1 avlık 150 ., 300 •• 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret ııanıarının satırı 12,so 
Ae•ml llAnların 10 kuruştur. 

Salıibi Vt!! Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) mat6aaSJ 

"- iyi ki beni teselliye gelme
di .. Yoksa, onu tersler, kovardım .. 
Hem bu miskini ni~in yanımda a
hkoyuyorum? ... Arapça pratiğim 
varsın biraz eksik olsun ... Altı dil 
biliyorum, r.eme yetmiyor?... Ş~
nu gene Ramarama'nın emrine 
vereyim ... Hem de, yarından tezi 
yok ... ,, 

dedi. kınca, biri sarnya, öteki korıo.nlıı-
- Fakat hiçbir §ey yeı::ediniz ra ait iki nöbetçinin bahçede do _ 1.:-------------..ııl!. 

prenses... Halbulti, her zaman !aştıklarını gördü. Arkalarını dö· 
bundan iki saat evvel yemeğinizi nüp öteye doğru gitmelerini kol . 
yemiş ve yatmış bulunurdunuz.. layarak onlar uzaklaşırlarken, 

- -
Fakat, kendi kendine güldü: 
"- Yarına sağ çıkacağım belli 

mi? ... Bu gece Onun odasına gi • 
receğim ... Suikasdimde muvaffak 
olsam ve gizlice geri dönsem hile, 
saksı !hadisesinden ıonra, bütün 

- Zarar yok ... Bu gece canmı parmaklığı a§tı. Duvarın çıkıntı . 
istemiyor ... Herkes dairesine çe . ama basıp sarmatık dallarına tu· 
kildi mi?... tuna tutuna ilerlemeğe ba~ladı • 

- Ta'bii, efendimiz... Türkler .(Devamı var); 

KUPON 
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R lCiı y <§1 <dl <§1 ır ~ ~ ö liifil 
'"Y'apanlarıiı lıiç resim dersi 
almamış oldukları halde 

vücude ~efirdikleri eSerler 
Prag da bir serqide teşhir 

ediliyor 
Prağdan yaz.ılıyor: 

Kendinden geçip Adeta bir 
"vect,, halinde bilmedtn, anla· 
madan resim yapanların eserlerin 
den teşekkül etmiş bir resim ser. 
gisi Çekoslovakyada açıldı. 
Buranın ressamları ara,ınd J. 

hiç resim dersi almamı~ olanla.
ve ne yaptıklarını bilmeden ese: 
meydana koymuş olanlar da var
dır. 

Adeta, bunların fırçaları ve ka. 
lem!eri "hayaletler,, tc..rafıadaıı 
idare ediliyor. 

Çekoslovakyada "ruhlar,, la uğ· 
raşan adamların da bi4 hayli ol
"duğu görülmektedir. 

Bu itibarla Prağda Klamgallas 
sarayının on dört salonunda tef · 
bir edilen bu resimler büyük ilgi 
uyandırmıştır. 

Kendinden geçerek resim ya
pan adamlar, ne resim yP.pacakla-

• 

rını ö~ceden dütünmediklerini, bir 
""'lan yapmadıklarını söylemekte
dirler. Ne yaptıklarını da garip 
tir ki, aradan uzun zaman geçtik
ten so:.rıra, ikinci bir baygınlık ge· 
çirdikleri zaman anlıyor ve izah 
edebiliyorlar. 

Atlas denizinde mahvolduğu sa
nılan efsanevi "AUantis,, kıtasın
da bir şenliği gösteren.bu resim 
Pol Kratki adlı bir ressam tarafın 
Jcın -.'0-ecl lecılinJo .~; • .,..ı. 11'lJ1,:._;ı 

lıariplerden bir res • 
sanun vecd halinde 
yaptığı "Esir,. tablo. 

Ressamlardan biri, biiyük harp · 
te mermi sadmesine uğramı§ ve a~ 
sabi bir titremeye tutulmuftu. 

Bunu hala çekiyor, fakat re
sim yapma ğa başladığı zaman 
titremesi kesiliyor ve en usta sa · 
natlcarlar gibi fırçayı ~ağlam ve 
hünerli elle oynatıp resimleri
ni çıkarıyor. 

Böyle "dalıp resim yapanlar/' 
dan bir diğeri de Jan Turok is
minde bir i~i köylüdür. Bu köylü 

günün birinde birdenbire resim yaµ 
ma ilhamına uğramıt ve yaptığt 
ins:ır. resminin altına da "Kollar, . 
ismini yazmıştır. l~in gaTibi, ken 
dine geldiği vakit, ne yaptığı re
sim ve ne de altı~" knvchığu isim 
hakkında bir ıey söyliyememiş, i· 
zahcıt verememiştir. 

Bu adamın Kollar iı;mli bir ta. 
nıdığr yoktu ve Brandays isimH 
küçük köyünden de bir yere çık 
mı, değildi. 

Hiç kimse bu resme o kadar 
ehemmiyet vermiyordu Fakat 
günün birinde Prağdan bu küçük 
Brandayı köyüne gelen bir ziya 
retçi, "K.ollar'ın resmi, , r.i görmek 
istedi ve görür görmez JÖyle hay · 
kırdı. 

- Sen Kollar'ı nereden tanıyor
sun? 

Bu resmi yapan köylü, Kollar 
isminde birini tanımadığı gibi böy 
le bir isim dahi duymadığını söv 
lüyordu. Ziyaretçi dedi ki: 

- Bu resim, Pragdaki Çekoslo 
vak tiyatrosunun direktörü Ferens 
Kollar'ın resmidir .. Aynen o .. Bu 
nasıl olur? 

Bu iş ruhiyat alimlerini epey 
uiraıtırmıf ve onlar vaziyeti ıöy
ie i:zalı etmişlerdir: 

lt5y1il ressam, Kollar' ı görüµ 
tanımasa, tiyatro işleriyl11 hiç ali-ı 
kadar olmasa dahi, bu adamın rea. 

miştir. 

mini vaktile bir gazetede görmüş 
olacaktır. Kendisi bunu unutsa bi
le, Kolların ismi ve h.:lyali "tah
teuuur,, unda kalmışttr. Ve ken· 
disi - onların tabiriyle söylive· 
lim - "Artistik vecdine daldığı 

vakit.. Tahtenuuru çahtmağa ha§ 
lıyarak bu işi meydana koydu. 

Vecd,, denen şey ise, alimlerhı .~m~~;~ 
dediği gibi, kendi kencl:ni ipnoti
ze etmekten başka bir ~ey değil
dir. ' 

Bu uyuyan ressam! -lı d~n bi • 
kısmı, Zühre, Merih va!dızlarm?I 
ait olduğunu ileri sürdüKleri man· 
zaralar yapmışlardır. Hele Po! Vecdiçinde resim yapan atritslcr. 
Kratki ismindeki ressam. tarihte~ den Karl Koler'in harp aleylıtarı 
önceki müphemiyetlere dalarak fikirler taşıyan bir tablosu: 1 
yukarda bir koypası görülen ''At . 1

'Niçin?,. 

lantisde bir bayram,, isimli tablo 
/ 

yu yapmıştır. · merler koymasına müsaade etmİf· 
tir. Kemer yapma esasını, eski 
Yunanlılar ve Munrlıla .. bilmiyor· 
du. Kemer daha sonraları Roma · 
lılar tarafından icat edilmiştir. 

Eğer Romalılar, bu mima'ri ~ekli 
ni Atlantislilerden almı~ iar idiyse. 

Yunanhlar da alabilirlerdi, değ1 l 

mi? Bilhassa Atlantis efsanesin•. 

çıkaranların başlıcası da Eflatuv 
isimli bir Yunanlıdır ... 

Bu esatiri "kaybolmuş kıta,, 

daki binaların ne şekilde olduğu · 

nu kimse bilmiyor. B&1 kıtanın 

şiddetli bir zelzele neticesinde At-

las denizinde kaybold•.ığunu riveo.-.. 
yet ederler. Sanatkar Kratki insan 
hatırasındaki bu boşluÇu doldur · 
mak için, büyük bir mabet res 

mi yapmıştır. Mabet, mimari iti · 
bariyle Roma ve Yunan mimarisi. 
ne benzerse de esasta onlarda~, 
farklıdlr. 

Şimdi §U latifeyi yapıyorlar: 
"Atlantiı bayramınm resmim 

yapan sanatkarı idare eden ruh 
onu tamamen başka re~hn yapma 
ğa sevkediyordu, çünkü bu zat e . 
ğer eserine bizim bildiğimiz v~ 
tanıdığımız dünya medt'nİyetin -
den izler koysaydı, kendisinir. 
sahtekar olduğuna hükır. edilecek 
ti. Fakat bu ruh, bir ye'"de pata 
vatsızlık ederek ressam.n, yapm1s j 
olduğu mabet resmine bir çok ke · 

Şaşırmış olan spritü~Jistler bu· 
nu şu yolda tefsir edebilirler : 

"Bu ressamı idare ~c.len ruh. 
okumuş bir ruh değildi .. u 

Prağ sergisindeki resimlerin 
büyük bir kısmını da harbe aittir 

Acaba bu, neden böy\eJir? Çe 
koslovakyada bHhassJ. harptP.T? 

sonra rıJhlarla uğra,anlcı r nede" , 
artmıştn? ' 

Anlattıklarına göre, b~tün har{) 
lerden sonra ruMarla u.ğraşanlar 
çoğalır. Amerikada dahili harp 
ten sonra, büyük bir spı itüalizn•. 

lngiliz . ~.,ssamı A. C. Spare'uı, I 
kendinden geçerek resimler yapan 
sanatkarların eserlerine benziyen 

resimlerinden biri: "Satir., 

merakı vardı. Bu mel"cı.kın Avru
pad:.}. da son devirlerde çoğalmış 

olmasını, umumi harbe atfeder · 
ler. Harp, birçok kimc;eleri bir 

birinden ayırdığı için, bu ayrılan . 
lardan sağ kalanlar kendilerine 

teselli verecek herhangi şeye bo
yun eğiyorlar.. KaybeWkleriyle 

kendilerini temasa getirtceği far 
zolunan her hangi bir teşebbü~ 
inanarak girişiyorlar. BJ.yük harp-

ten sonra sinirleri bozulan bircok 
kimselerde. - tabii hal~ muh~fa
za edenlerin sadece saçma olarak 

telakki ettiği - bu fan~ezilere ko · 
layca kanıvermek vazivetindedir . 

Doktorların anlattığma göre 
böyJe "dahp resim yapan sanat 
karlar,, sinirleri rahatst:ı: insanlar 
dır ... 

Yuk:uda g3~ühn "Nlc~in? , ve• 
"E:;ir,, isimli tablolar ve diğet l 

Alman ressamı iWadam Abc .t1,1r. 
garit, resimlerini yapmadan ürıce 
kendinden böyle geçtiğini söylüyor. 

leri hep bu çefit ressamların es~ 
ridir. 1 

Ruhiyatçılardan Vivanalr met
hur Fröyd, sanatkarlar hakkında,.. 
ki izahları daha ileri götürerek~ 
resim, musiki, edebiyat veıair sa· 
natlarla uğra§an bütün artis)erin 
ese:derinin, belli batlı bir ıinir a
normalliğinden ileri geldiğini ıöy-

lemiştir. Bu, alelade adamlarda 
bulunamıyan bir haldi!'. Çünkü a· 
lelade adamların dimağiarı ve a . 
sabı sistemi, "normal,, denen ve 
deği!miyen bir miyara daha ya• 
kındır. 

Daha ileriye giden Fransız pro
fesöril Mayr bukünkü " müfrit 
modern ressamların tımarhane

deki hastaların duvarlara yap· 
tığı esimlerden adeta farksız: 
old~ğunu gösteren bir ispatta bu
lunmut ve "Delilerle modern res· 
samların resimleri,, mevzuu üze
rinde Pariste verdiği bir konferan& 
ta bu iki cephenin resirul"!rini per· 
de üzerinde göstermiştir. 

Bazı resimlerin anormallik ese
ri olduğunu iddia eden mütehas
sıslar, Çekoslovakyadaki sergiyi 
bun:ı örnek göstermektedir. 

Profesör Mayr diyo : ki : 
" Belli başlı bazı sa11etlarla a .. 

normal zihni vasfiyet arasında in· 
kar edilmez bir bağ vardır.,, 

z. 
========================= 
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E mil Ludvig diyor ki: A rn e r i A ABER - Akşam rosw. 9 

• 
Naziler sarı saçlı 

ırk taraftarı 
Heyhat, birçok önder

leri siyah saçlı ! 
Üç gün önce bir Amerikan ga- ı 

zetesinden naklen bir yazı.nnı ver
diğimiz Alman Yahudi mülteci . 
ferinden muharrir Emil Ludvig, 
aynı yazısını biraz değiştirmek 
suretiyle İngiliz gazetelerine ver • 
miştir. 

Bu sabahki posta ile gelen 
"Deyli Herald,, isimli Londra ga
zetes:nde bu yazı İntişar etmi,tir 

Mevzu itibariyle, gene, Alman . 
yada hücum edilmek üzere ~asnif 
olunmuş üç nevi halkı; yani Ya . 
hudileri, katolikieri, protestanları 
ele alıyor ve bunların şimd iıki hal
de en zayıfı olan Yahudilere tat. 
bik edi!en muameleyi anlatarak 
şu noktayı kendi görüşüyle tah
P l ediyar: 

"' ' •.. '( "' .• • Jı': t, .,: ............. 

"Nazilerin kahramanca naza • 
riyelerine göre, en önce en zayıf ..ı 
hücum kararlaştığı için, evvela 

Yahudileri ta:zyika batladılar. Ve 
protestanları en sona b1raktı]ar .. , 

"Nazi ilmine göre sarış,ın ve 
mavi gözlü Ariler, yani haklın ol
ması tasavvur edilen ırk, siyah 

saçh olan ve Arilerden olmı r ·~ '

ra namütenahi suı·ette faiktir. Fa

kat talihin garip bir tecelli5idir ki 
Nazi liderlerinden çoğunun saç · 
lan siyahtır. 

"Ne olursa olsun, Naziler her · 
şeyden önce, gözlerini nüfosun 

yüzde biri nisbetinde olan ve A:i 
ırkından bulunmıyanlaı·a çcvır -
di ... ,, 

1 ,Zabıta memurlarına 
Müjde: 

200 metroluk ışık veren -D1\IMON 
FENER 
GEL Mi 

i 
ŞT i R 

Dikkat: Ampuıteri Daimon - Pilleri Daimon 
Bilhassa fenerine ,-e 1:>26 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilme

"i Ye taklitlerinden sakınılması. 
Başka marka verirlerse aldan ma},nız. 

Dt"posu: 1'ahtakale No. 10 Her yerde arayınız. 

/ı;lanbul 4 ncü icra memurluğundan: 
Bütüniıne ıki bin lira kıymet kesi • 

len Eyüp cirnrında küçük köyde es

ki Kariye üstü yeni Çamlık sokağın · 

da eski 9-9 mükerrer ~eni 26 numa
rnlr arr::a ahır ambar ,.e bir Hin ze . 

min rn ebniyesinin bütünleri açık art· 
tırma) a çıkarılmış olup ~artname.:ıi 1 

2-10-93:> günleınecinden itibaren 
dfranhaneye asılarak 21-10-93:> gün· 
lemecine rastlıyan pazartesi günü sa
at H den 16 ) a kadar dairemizden a
çık arttırma ile ~tılacaktır. 

At1.tırmaya girmek için %7.5 temi· 

nat akçesi alınır. Birikmiş ,·ergi be -
Jediye resimfoı:i , .e rnkıf icaresi mü:1-
teriye aittir. 

Arttırmada gayri menkule takdir 
edilen kıymeti bulmak şart olup ak -
si halde ikinci arttırmaya kalacaktır. 

929 tarihli icra Ye iflas kanununun 
119 uncu maddesi mucibince ipotek sa· 
hibi alacakh1arla diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair bulunan iddialarına 
müsbit evrakları ile birlikte ve 20 gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazım o

lup aksi halde hakları tapu sicilleri 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar daha 

geniş bilgi edinmek istiycnler 934/ 1297 

dosya numarasile dairemize müraca -
atları ilan olunur. (200) 

Tep~~n~• Belediye Tiyatroıun · 

da 20 Eylôl 935 cu· 
~r:dwl 8dt4if1Uf .na günü aktaım ıa 

SehirTicjatrosu t 21 de Per Gün~ 

111111 ııı m ııı 

llJ 
UllOtll 

5 Perde 
Yazan: Henrik 

hse-n, Türkçesi: Se 
iha Bedri. Müzilc 
~rie.g Balkan festi· 
ailne iıtirak eden 

•rruplar terefine bi· 
!etler gişede sahi 
maktadır. 

lstanbul beşinci icra memıırluğun
clan: 

Mahcuz olup bu l\ere paraya çevril
mesine karar ,·erilen tamamına ye · 
minli üç ehlh·ukuf tarafından (9272) 

dokuz bin iki yüz yetmiş iki lira kıy

met takdir edilen Beyoğlunda Hü!i=e · 

rin ağa mahallesinde eski Pire Meh· 
met yeni Pire Mehmet ve Katır so · 
kağında eski 17 reni 11 - 8 - 6 No. lu 
apartıman \ ' C garaj açık arttırmaya 

çıkarılmış olup şartname3i herkesin 

görebilmesi için 8-l0-9:J;; tarihinden 
itibaren daire divanhanesine talik e
dilecek ve 22-10-9:35 tarihine mü· 

1 

sadif sah günü saat U den 16 :ra ka· 
dar İstanbul beşinci icra dairesinde 
satıJacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde ye · 
di buçuk teminat ak~csi alınır. Art -
tırma bedeli muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 

satılacaktır.Aksi halde onbeş gün da

ha temdit edilerek ~11-93:> tarihi -
ne müsadif çarşamba günü ayni sa -

atte yine yüzde :retmiş beşini buldu -
ğu takdirde satılacaktır. Yüzde yet -
miş beşini bulmazsa satış geri bıra -

kılacaktır. 2004 No. lu icra ve iflas 
kanununun 126 ncı maddesine tevfi -
kan ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin dahi işbu gayri menkuldeki 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbite -
lerile yirmi gün içinde icra dairele-

rine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaştırılmasın -

dan hariç kalırlar. Alakadarların iş
bu maddei kanuniyeye göre hareket 

etmeleri ve daha fazla malumat al • 
mak isteyenlerin 934/ 3994 No. lu dos
yamıza miiracaatları ilan olunur. 

tŞ ARIYORUM - Askerliğimi bitil' 
dim. llk tahsilim iyidir. Türkçe dak -
tiloya vakıfım fs anyorum. Haber ga· 
zetesi vaSJtasiyJe Bekir. 

1 
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Haydutlarla şidde:tli ve amansız 
bir mücadeleye girişti 

Haydutların son cin.aqeti: Holivu-
dun meşhur bir siması öldürüldü 
Şikagodan yazdıyor: 

Amerika sinemacriıemın en 
gözde siması olan ve "011era 
törlerin çarı,, adını taşı} an Tho 
mas Maloy çok garip şutlar i,çin· 
de öldürülmüştür. Maloy altmı~ 
yaşına bakmıyarak geceli gün· 
düzlü çaiışmakta idi. Sou günler
de de sinemacılığı agilendiren 
mühim liir iş için Şikaguya Çilğrıl
mıştı. Zavallı adam, g~lişi lJÜzel 
bir tesadüfle hayatının ı:;on mace 
rasını yaşıyacağını akh.r.a bile ge
tirmiyordu. 

Otelden çıkıp da lüks otomo· 
biline atlıyacağı sırad~ genç, gü
zel bir kadın önüne çıktı He ~ ha· 
liyle cazipti. Bununla beraber ka
dın: 

-Maloy ... 
Diye seslenmemiş, olsaydı onu 

görrniyecekti bili! ... 

Operatör bir dakike durdu 
Kendine bu kadar samimiyette hi· 
tap :>den kadını süzdüklen sonra 
onu tanıdı: 

- O, Bobet .. Ne gü~el teşadüf 
bu ... diyebildi.. 

- Domuz bazirganfaı mı filme:
almağa mı geldiniz? 

- Ya siz? Fakat bci.vıe yol üs
tün de gevezelik etmiye!im. Hayd~ 

otele girelim. Birlikte h' ı şey içe· 
riz. 

Genç kadın bir yılana basmış 
olsaydı bu kadar çabuk çekilmi· 
yecekti: 

- Pek az vaktim var dedi. 
- Ne demek, içki i~(niyor mu· 

sunuz? Ne kadar çabuk de~işti · 
niz? Holivudda böyle flt"ğildir.iz. 

Kadının yüzünü gar!p bir hü· 
zün kap!adı: 

- Otomobille biraz beni gez 
diriniz. Size anlatırım. 

Az sonra araba Mişig-an gölüne 
gid ı:-n geniş yol üzerind ~ kaymak 
taydı. 

Bobet, ne kadar korkunç bi.
vaz~yelte olduğunu kısaca an1attt 

Bobet Nevyorklu zengin bir 
bangerin israrı ile sinemayı ve 
stüdyoları terketmişti. Fakat bu 
rüya pek az sürdü. Ka.-iını çıigın 

ca sever görünen bangec günün bi· 
rinde Nevyork borsasnıo.a başgös
tere:ı bir buhranda bütt:n serveti· 
ni kaybetti. İhtişam Ve '-enginlik 
ten t.onra fakirlik bütüı• feci neti · 
celerini yığınakta geci\unedi 

Bobet tekrar Holi\7\!da döne· 
rek arkadaşlarının alayları ile kar 
şılaşmamak için kendi 1:rendini ku · 
tarmağa karar verdi. '.>ık '5Jk a· 

şıklar değiştirdi. F akch bir def~ 
zenginliğin yüzünü gÖrP.medi. 

Genç kız asıl talisiztğini Jım 
Penbroke adlı bir adahlın P.line 
düktükten sonra anladı Önce 
zengin, saıygılı bir şahliyete ben
ziyen bu herifin sonradan İçyüzü · 
nü öğrenebildi. Jim Penbrolu~ 
müthiş bir serseri idi. Bir içim sn 

kad':"r nefis olan bu kadını avuçla
rı içine düşürdükten sonra onuıı 
yüzünden para kazanır.e:yı ~asar
Jadı. 

Genç kızı en iğrenç rezaletlere 
sahne olan yerlere taşıdı. Bu ih-

tiyari olmamıştı. Bobc~ iradesin . 
kaybetmiş gibiydi. Jim!n yur.-uu · 
ğu a!tında eğlence yerle··:nde d.an
sözlük etmeğe başladı. 

Zavallı gittikçe sukut ediyor 
du. 

Bu sırada Şikago ba3 komiserı. 
ferinden Valantin polislerin de el· 
birliğini temin ederek c:snşan hay 
dutlar çetesine karşı ş\:idetli bi ,. 
savaş açmıştı. Namus ve fazilet 
duygularından şüphe m:iilemiye · 
cek kadar temiz tanınan detektiv . 
!erden ayrıca bir savaş \:ölüğü teş· 
kil edildi. Bunların vazifesi ha
kiki mücrimleri, çetelerit' birleşen 
polisleri meydana çıkak·maktı. 

Öte yandan canilerin muvak· 
kat serbestilerini elde t-lmelerine 
imkan veren kefaletle ~hliye şe
killerinin önüne geçilmek i.steni · 
yordu. 

Baş komiser mücadeler.inde bil· 
hassa kadınların yardımına güve

niyordu. Zira bunlarda\l çoğu çe
telerin kurbanı idiler. Korktukla
rı rabıtalardan yakalarmı 11yır · 

mak, rahat hayata kavu~mak-r;ti. 
yen birçok kadınlar hF·yecanh if · 
şaatta bulundular. Haydutlar, cür 
etlerinin sonsuzluğuna rağmen 

kork.'llağa başladılar. En iyi çare 
de ifşaatta bulunacaklarından şüp 
h.e ettikleri kadınları ö!:Iürmekti.. 
Zira yalnız ölüler söyl7yemezler. 

Bobet de içine düştüğü sefil 
hayattan çıkmak istiy .ıı du. Bali 
komiseri ziyaret edere\, şaşılc.cak 

bir açıklıkla ifşaatta bu~undu.Hat 
ta adını saklamağa bi:e lüzum 
görmedi. İfadesine başvuracak o 

lan tahkikat komisyom.:&un ken· 
disini çağıracağı söylendi. Zaten 
detektivler diğer şahitl-e· gibi Bo 

bet'; de himayeleri alt.na almış
lardı. 

Haydutların cinayet :,lemekte· 
ki alışkanlıkları o kada: fazla idi 
ki bu himaye tedbirleri dzem gö · 
rülü} ordu. Bir hafta i(' :nde baş · 

lıca şahitlerden beş ka f rnın vücu · 
du ortadan kaldırılmış•ı 

Maloy'la buluştuğu dakikay~ 

kadaı Bobet de haydut.a.rın araş 
tırmalarmdan yakasım l urtarmq 
bulunuyordu. Kendishü gözeten
lere çok güvenmekte L::i Y '°lnı z 
sokağa çıkmıyor, çıkh ğ zaman 
emniyetli polislerden b".·111in idar~ 
ettiiğ bjr otomobile binh•ordu. 

Böyle iken bile bir ı;:ün Brod
waydan geçerken ctomoliline bai 
ka bir otomobilden ya,1!.m c.leşi 

edilmiş ve bir mucize ;, ı-. bilinden 

. kurtulmuştu. Fakat polis Joka 
lofun vücudu kurşunlt\rla hurda 
haş olmuştu. Cani otomobilin izı 

bulunmamıştı. Cani suikast t.:şeb 
büsü Bobetin cesaretini kırrr.ıştı. 
Jim Pembroke adlı se!"scri ve ar
kadaşları kolları bağlı durmuyor 
lardı. 

Kadın böylece hikayesini biti 
rınce: 

- İşte umumi yerleı aen rıiçin 

kaçmdrğımı anlryorsutrnz, dedi, 
can düşmanlarımla kar~ılaşmak -
tan ı. orkuyorum. 

Maloy eski Hclivut y1}dr1.ım•ı 

anlattıklarım sessizce ninlemişti. 
Bobet berbat bir vaziyc.Ueydi. Bu 
muhakkak.. Sinemacı btınları dü
şünürken arabası da iki sıra oto
mobillerin birbirlerini takip ettik . 
leri Outer - Drive varmı;tı. 

Operatörlerin çarı sordu: 
- Peki yavrum, şimdi ne yap· 

mayı düşünüyorsun? 

Şikagoya dönünce yeni suikast· 
larla karşılaşmıyacağım kim te· 
min edebilir? 

-=:. Ben de bundan korkuyorum4 
Fakat kararrmı verdim. 

- Yani? 

- Kanadaya geçmeli istiyorum. 
Orada emniyette olabilirim. 

- Mükemınel fikir .. Hemen Dll• 
nu tatbik ediniz. Fakat düşmanla
rın izini takip ebniyorla:- mı? 

Genç kız o kadar faz!a endişe
ye düşmüştü ki Maloy: 

- Benidinle yavrum. dedi, is· 
tersen sana yardım edebilirım. 

Kız heyecanla sordu: 
- Nasıl? 

- Yarın arabamla seni Ditroy . 
ta götürürüm. Oradan kolaylıkla 
Kanada sınırına varabHiriz. Sı-

nırda tanıdıklarım var. Pasaport· 
larımız liazll' olmadan da hududu 
geçebilhfa. Seni yeğenim oiarak 
takdim ederim. Bir Kere Kamı· 
daya ayak basuk mı kendini kur 
tulmu§ sayabilirsin. 

Bohet teşekkür etti Fakat he
yecanı daha fazla söylemesine im · 
kan vermedi. Zira arkadan bütün 
sür'atiyle bir otomobil Malvyun 

otomobili üzerine gelroekte idi. 
Ansızın bir yaylım ateş baıladı. 

Maloyun otomobili durdu. Kur · 
şunlar operatörler çarının vücudu · 
nu delik deşik etmi,ti. 

Şaşılacak şey. Bobete bu defa 
da suikasttan kurtulmuştu. Ba, 
komiser Valantin bizzat tahkikata 
elini koydu. Suikastçılar! ele ge • 
çirmek kahil olamadı. Bir kaç gÜP. 

sonra da haydutlar ba! komisere 

bir tehdit mektubu gönderdiler. 
Bu mücadelesinden vazgeçmezse 
kızleırı Miriam ile Ruth'un öl :Iü?"ii· 
leceğini bildirdiler. 

Va lan tin bu tehdide aldırma· 
mıştır. Mücadele bütün ~iddetiyic 
devam ediyor. Birkaç f.Ün evvel 

Nevıorkun beşinci cadJE:sinde en 
lüks bir bar basıldı. ll•.ınu idam 
eden Po!!y Adler adlı !<adın l cv· 

kif edildi. Vaziyetinin çok r azik 
olduğunu gören Polly Adler mü
him ifşaatta bulunmağn mecbur 
kaldı. Geniş ölçüde tev~ ifat ya
pıldı. 

~~ 

~
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\ \~: OOSTLUt<fü \ ,:;:z ve ~§ 
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Türk Hekim'eri Dostluk 
ve Yardım Cemiyetin den: 

21 Eylül 935 cuma.-tesi tJÜnÜ 
saat bir buçukta fevk:\~ad~ bi: 
toplantı vardır. SayI'1 IJZa •• m E 
tihb<' Otf ası salonuna gelme!erı 
rica clunur. 
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Sivasta inşa 

Atelyeleri 
Edilecek Cer 
Eksiltmesi 

Sivaata yeni kurulacak olan ce · atelyelerinin bütün müıtemilitHe 
birlikte inıası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Bu inşaat ve teaısdın keş~f bedeli 1380522 lira 14 .kuruştur. 
2 - Bu it için isteklilere verılecek evrak şunlardır. 
a) Eksiltme ıartnamesi, 
b) inşaat avan projeıeri, 

c) Fenni ıartnameler; 
d) Umumi ıartname; 
e) Ketif lıulasası, 
f) Mukavele projesi, 
g) Vahidi kıyasi fiat •. edveli. 
istekliler bu ite aid evrak ve 

Devlet Demiryol1arının ".nkara ve 

lirler. 

projeleri (50) lira mukahilindf! 
Haydarpaşa veznelerind~n alab\. 

3 - Eksiltme 16/ 10; 935 tarH1 ine gelen Perşembe günü saat 15 
de Ankarada Devl~t DemiryoJ1n ~ . Umum Müdürlük binas.rr:da toplc. 
nacak merkez birinci Komisyonc~ yapı!acakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ip n isteklilerin aşağıda }azılı tc· 
minat ve vesaiki ayni gün saat J '1 de kadar Komisyon Reistğine ve ... 
mit olmaları lazımdır. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 vr 17 inci maddelerine uygun 5516~ 
lira 66 kunıtluk muvak1' at tenı: nat. 

b) Bu kanunun tayi11 ettiği v? ıartnamede yazılı vesika.far. 
c) Bu kanunun 4 üncü mad~P.:si mucibince bu eksiltmeye girme· 

ğe kanuni bir mani hllh:.nmadıtr na dair imzaları tahtında bir mek 
tub. 

d) Nafia Bakanlığın·1ım mu aaddak ehliyet veaikas., 
5 - Teklif mektublar. ihale g:.ınü saat 14 de kadar makbuz m.t 

kabilinde Komisyon Re;diğine vcı rilecektir. Posta ile gürıderilece'k 

teklif mektublarınm İA"eli teah hütlü olması nihayet bu saa~" 

kadar Komisyona gelmı~ bulunmn sı lazımdır. 
6 - Bu it hakkında fazla ma\iımat alm9k isteyenlerin Ankaradzo. 

D. D. Yollan Birinc.i D-11re Müdü~ lüğüne müracaat etmehri. 
(2382> ,sı74) 

Muhammen bedel, foim ve eksiltme günJeri aJada yazılı malzem~ 
tayin edilen günlerde saat 15,30 da. An!ıarada idare binnırn.da kapa~: 
zarf usulü ile satm alınacakdır. 

Bu itlere girmek isteyenlerin aşada yanlı muvakkat te.minatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları. kanunun 4 üncü maddesj mucibine: 
İ§e gil'Jlleğe kanuni manileri bulın1 matlığı.na dair beyanname ve teklif 
lerini eksiltme günleri saat 14,30 .:. kadar Komisyon Reisliğ~ne vermE' 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme cfoiresinderı 
ve Hayde.rpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtı:,:;aktadır. 

(5578) 
Malzeme 

1" - Perçin çivileri 

Muhammen 

bedel 

16100 

2-Yida1 civata ve somunJarl6673 

3. - Ağaç vida.ar, rondela ve 4590 
gupilyalar 

41- Cebire ve travers bu- 4747 
lonları 

S- Yaylı halkalar 1629 

Lira 

,, 

" 
,, 

,, 

Muvakkat 

teminat 

1207,50 Lira 

1250 " 

344,25 " 

356 
,, 

122 

Eksiltme 

günü 

14·10-1935 
Pazartesi 

15 10-193S 
Sah 

16-10-1935 
(a11amba 

17-10-1935 
Perıemb~ 
ıs ıo.ı93~ 

Cuma 

Muhammen bedeli J.125 Hra olan 500 metre perdelik l'"Wlla} için 
yapıh.n açık eksiltmeye iş':irak eder. olmadığından 2 nci açık ~ksiltmesi 
23-9-35 pazartesi P'·!nÜ saat 10 da Haydarpaşada gar binası da· 
hilindeki 1 inci i§letme kvmisyonun da yapılacaktır. 

Bu iıe girmek istiyerJerin 84 lira. 37 kuru,luk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tavin ettiği vesikalarla eksiltme günıi saatine 
kadar komisyona mürac~atlan Ja zımdn. Bu işe ait §artnameler ko . 
misyondan parasız olar3k dağdı• maktadır. (5744} 

Satılık otomobili 
Kullanılmıf fakat iyi bir halde 

yeni Ford otomobili satılıktır. f e. 

WJt'mda Muhtarpa,a çıkma· 

zmda _(8) numaralı eve müraca · 

at. 

Kirahk daire 

HABER - Aksam Postası 20 EYLUL - 1935 

ruşantaşlnda 

oecell va gUndUzm J ş J K "FEYESZKı.YE 
Kız ve Erkek 1 

. '' LiSESi 
Türkiyenin en eski hususi lisesıdir. Ana, llk, Orta ve Li~e kııımları, Edebiyat ve fen bölükleri var . 
dır. Yetİftirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yükse~ bir talim heyetine malikiyet;ı~ ~evinç 
duyan müessise bir ecüebi !iıanı öğretmek için esaslı t<"dbirler a1.mı§tır. Talebe kaydına devam 

-..-edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnameıi isteyiniz. Telefon: 44039 

Satılık Yağ ve 
Fabrikası 

Cigit 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Mersinde, Mersin - Tarauı yohı üzerinde Nunetiye mahalle.inde 

kain Pamuk ve Nebati yağlar sena yii Türk Anonim tirketin:n mab. 

Yağ ve cigit fabrika1i.crı ve müş temilit ve içinde bulunaıı ali.t ve 
edevat motör vesairesiyle birlikte (müfredatı ıartnamede yazılıdır.) 

Beyoğlu Altıncı Noterliğince tasdik edilmit 30 - 11 - 931 tarih ve 
15142 numaralı mukavel~ ile Pamuk ve Nebati Yağlar Se.nayii Tür~ 
Anonim tirketinin bankamıza olaıı miktarı malum borcun 10 - 4 -

1 TURS1L'i soğukta eritmeli ve su ı·ı 1935 tarihinde gönderild~ği kayden müshet ihbarname üzerine de teı· 
lıkke-n kazana dökerek iyice karıştır- · . ld w d · h b ·h l "b' kad et. g f · 

1 vıye etmemıı o ugun a11. ış u or cun ı a e tarı ıne ar 1o aız 
ma ı. 01. 3 k · · " t' h f akl' uku ve 1o omısyon, tugorta ucre ı, eaap masra ı, n ı n t, mua-

mele vergisi, avukat ücreti veıah· bilUnıum murafiyle birlikte tah· 
sili için bu borç mukabillnde b:m kamıza ipotekli yukarda. hudut. 
cins vesair evsafı yazılı Mersin tapu müdürlüğünün 23 -11 - 92~ 

tarih ve 54, 980428 numa.ı alı tap;.ı senediyle tirketin taaarrafu altında 
bulunan ve (2280) numeı.ralr kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafından cem'an (158.822) lira kıymet takdir edilen meüt\r fabri-

ka (1697) numaralı Ziraaf: Banka3•. kanunu bükümleri daire1tinde 10 
- 8 - 1935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
çıkardmıf br. 

l Çamaşırınız! bu suya iyice batın -ı · Muvakkat ihalesi 26 - 9 - 1935 tarihine müaadif perıembcs 
ız, ~aynatını_z _T,U~SlL .sizin için günü ıaat (2) de lıtanb\ll Zirut Bankasından yapılacaktır. 
endı başına ışını gorecektir. Teminat akçeıi % 7 1/2 dir. 

TURSIL; emsalsiz bir müstahzar
dır. Oksijenle tahrik edilen köpüğü, 
kumaşların dahiline nüfuz eder ve 
göz kamaştırıcı bir beyazlık vererek 
~.amşm mükemmelen temizler. Bun
dan maada TURS!L terkibinde za · 
rarlı maddeler bulunmndığr için ku· 
ma~ları kat'iyycn yıpratmaz. 

1'URS1L, Turan mamuJatındandrr. 
foran imzalr iyi cins bir müstahzar

Şartname Galatada ~ain ban kamız, Adana, Mersin, ~kara zı. 
raat bankaları kapılarına 14s1lmışbr. (5265) 

1 inhisarlarU.Müdürlü{ıünden:I 

Istanbul 4 ilnctt icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede \potekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafmıı 
dan tamamına 1850 lira lııymet takdir edilen Eyipte Kızıl metıcit ma· 
hallesinc!e Değirmen sokağında eıı ki 1 mükerrer yeni 1 No. lu bahçeli 

hane açık arttırmaya vaz~dilmi§ ol duğundan 4 - 11 - 935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 teı1 16 ya kadar dairede bi:-inci arttır· 

ması icra edilecektir. Aıttımıa be deli kıymeti ınuhammenenin % 75 
ni bulduğu takdirde mü~leriıi ü:ı.erine bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 19 -- 11 935 tarihine müsadif salı günü 1aat 14 

ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti mubammt:nenin % 75 ni bulmadığı takdirde aatıt 2280 
No. Ju kanun ahkamına ~ıevfikan geri bırakılır. Satıı pe§!r.dir. Art· 

-••••••••lii hrmaya iıtirak etmek i.steyenleriu kıymeti muhammenen\n % 7,5 
•••1ı11 nisbetjnde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat m~ktubunu 
dır. 

P E &t{ T@ Dl 1 M hamil bulunmaları lazımdır. Hakld n tapu ıicilli ile sabit olmıyan İpo· 
Boğaz yollanndan geçen muzir tekli alac.aklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ..Jıiplerinin 

mikroplara karşı BOGAZIN bekcisidir. bu haklarım ve hususiyle faiz ve ve masarife dair olan hldialarmı 
evrakı müsbiteleri ile bi -ilkte ili.r tarihinden itibaren nihayet 20 gün 

zarfında birlikte dairemize bildir meleri lazımdır. Aksi takdirde hak· 

lan tapu sicilli ile sabit o1.mıyanla.r satış bedelinin paylatmaımdan ha

riç k~lırlar. Müterakim \'ergi, ten viriye, tanzifiyeden mütevellit be · 

lediye rueumu ve vakıf ıcaresi be: tfeli müzayededen tenzi! olunur. 
Daha fazla maliimat almak istiyen ler 17 - 10 - 935 tarihinden iH· 

haren herkeıin görebilmet: için da~ rede açık bulundurululacak arttır· 
ma şartnamesiyle 934/ 2415 No. lu doıyaya n1ürac.aatla mezkôr doıya 
da mevcut vesaiki göret:.lecekler. ilan olunur. (5742) 
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... ---•rm• •stanbul•da ----•-ıı 
Bomonti şişe birası 

MUşterllerlne 

Istanbul gümrükleri baş 
direktörlüğünden: 

Karyola somyası 
yapanlara 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 

(fomo:'lti Şirketi lıtaa bul f İfe birası müşterileri arasında 
1935 ıenesi yn ayları için : 

Baımüdürlüğiinıüze bağlı Gümrüklerde açık veya ilerde açılacak 
12 lira aslı aylıklı nıemurlııklar için 23/~/9S5 Pazartesi gütıii saat 13 
30 da Batmüdürlüğümüz binasındu. katiplik ve daktiloluk müaabak1i 
imtihanı açılacakdır. 

somyalarımı bu kere piyasaya çıkar
dığımdan ileride ihtilclfa mahal 

Btr Müsabaka Tertip Etmtştfr 
Her f fede etıketin altmda numaralı bir Hığıd vardır. Bu 

numarayı alanlar arasıoda her ay nihayetinde bir noterin 
~o ıtro'u altında m\ls 1baka vapı l acakhr. 

Verllecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müsabakada kazanan numaralar her aym 5 inde gazetelerle 

ı lan edilecektir. Kazananlar ayan yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelid:rler. 

Memuriyet iateyenletın en &fağı orta. mektepten mezun bulunma 
ları ve memurin kanunun 4 üncü v.e beıınci maddelerindekj tartları 
haiz olmaları ve hiç bir yere devam etmemeleri lazımdır. imtihana gi
receklerin mektep §ahadetnamesi, hüsnühal kağıdı, a§ı kiğ1Jı, sıhhllt 
raporu ve nüfuı hüviyet cüzde.nla. iyle evvelce her hangi bi .. resmi ve· 
ya huıuai müeaaesede bulunmuşlan a orata.ra aid bon servis!eri o gürı 

behemmehal göstermelen mecbur( dir. 

·-·:ımak üzere meslektaşlarımın 

beni takJitten çekinmelerini dilerim. 
Zeynelabidin 

~ıı111111ııııııııııı11111111ııın1111t.,111ı.,ıı11111-ı .. rnıııın~ 

; Pardayanlar \ 
isteklilerin yukardıt yazıl, günve saatten evvel dairemi1~ dilekçe· \ Pardayanlar tefrikamız 7 J 

= eylôl cumartesi günü yanlı!· ~ 
Ş1 r:.Cet c.ükkinlarda ve Jokanta~arda numarasız şişe kabul etme· lerile mü .. acaat etmeleri tt..abeder. "5610" 

l 
lrkla bir gün evvelki aayf a D 

me'erini ve t şe'erin Üzerlerindeki numara kiğıt!arını muhafaza ::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::n:: 
IM!WM eylemelerini sayın mCştuilerinden rica eder. B Doktor i Z AY 1 numaralariyle konmtl§, böy. ~ 

ISM!#.lAJUL Yeni çıktı Ali ismail 1 
Diin ve Yarın ie1cüme külliyatı: Numara 39 Haydarpafa haıtaneıi bevliye§ 

Konya askeri ortamektepten aldı • lece Romanın 33 üncü, 34 ~ 
ğım tasdiknamemi zayi ettim. Ye • _ falan, metinde bir yanlış ~ 
nisini alacağımdan kaybolanın hük - 1 faları, metinde bir yanlık ~ 

HAYDAR RIFAT mütehaaıın Hl 

ff E R A K L İ T Urologue - Operateur • 

mü yoktur. Al" V İ olmadığı halde, ıayfa numa- ~ 
ım n 1 . 'b • 1 ek .. = • • • raaı ıtı any e t errur et . § 

'hll be miştir. ~ 
72:13 numara ve 29,8,933 tarı - lI · d kita ·ıtı d""' = 

Eski Yunan filozoflarmC.an q Babıali caddesi Meserret ote·i 
İ! li 88 numarada her gün öğleden.: 

Fiy~tı 25 kuru! Dağıtma yeri VAKiT reatbaası ~!lanbul •: ·k·d k' k d h 

y~nnameye ait 711:> numaralı İstanbul erı e P cı en ıgı § 
ithalat gümrüğünden aldrğını mak . zaman mil§Jriilit olmaması § 
buzu zayi ettim. Yenisini alacağım - 1 iç.in bugünkü kıamm ıayfa '§ 

1
: sonra saat ı 1 en ıe n:e a ar ... 

llnım'2tl&m-••~•••••••mmmmımmm••••• =·-···:································· .. ·-·--········il ~, .......................................................... . dan eskisinin hükmü yoktur. ~ numaralannda bu ~nlı1lrğı s 
..... _ --"----,.-=-- =--- .. .... -- ---.... 

Almyeli zade j tashih ediyoruz. Böylece ~ 
~~~~~~~~--~------------~~~~--~~~~~~----~~~~~~~~~~~--~----~~----~~~~~~~~--~--; bugünkü kamın numarala. ~ 

100 PARDAYANLAR 

tiyomlardan başkacına kumanda etme 
di~ini iddia ediyorlardı. 

Fakat bunlar b~lki de kıskançlığın 
c!o~urduğu dedikodulardan ibaretti. 

Paris halkı, tuhaf, bir ipekli elbise 
ile oynak bir beyaz ata binmiş olduğu 
halde üç defa zafer dönüşüyle Parise 
giren Dilk Danjuyu candan alkışla -
rıt"}tr. 

Iüal dokuzuncu Şarlın hiç sevme · 
c~""i Pnris ahalisinin bu alkışları hak· 
bnda söylenen bütün fena dedik o . 
duları bastırıyordu. 

Ne olursa olsun Danjuyu herkes se
'f'erdi. 

Bütün Parisliler gibi böyle törenleri 
(merasimi) seyretmekten geri kalmı -
!"an Pardayan da bir kaç kere Dükü 
görmüştü. 

Bunun için gece karanlık olmasına 
rağmen gene onu tammış ve ettiği !e· 

na muameleden pişman olmağa başla 
mıştı. 

Kendi kendisine düşündü: 
- Hakaret çok ağırdı. böyle bir düş 

mana karşı o kadar şiddetli davra • 
naca~ıma Allah canımı alsaydı. Eğer 
beili ele verirse idam edildiğim gün
dür~ Ah kör şeytan böyJe bir Janti· 

yorı ı ıı '1ataşacak ne vardı? Vay canına, 
mn.: ' hiç hürmet duygusu kalmamış 
hani .. ICralın kardeşine karşı biraz 

daha nazik davransaydım ne kaybe -
derdim .• Hay leşimi :Monfokon köpek
leri parçalasın •• Hiç olmazsa babamın 
nasihatlarına karşı gelmeseydim .• Bı
r:ıt hl bttttln şehir halkJrun aevdif i 
Mr adama karp koymak en büyük bir 
akilsızlıktrr. Bu yolun zaten o kız1a 
bir münasebeti bu1unacağmı da :nere • 
den çıkardım .• Acaba bu evde başka 

bir iş olamaz mı idi? Belki de içeri de 
oyuncak satan biris vardı. 

Pardayan kendisine bir sürü küfür 
yağdırdıktan sonra gece yarısının o -
yuncak satmak vakti olmayacağını ye 

bu Jantiyomlarm herhalde fena bir 
fikir ve maksatla hareket ettiklerini 
dü~ündü. 

Bununla beraber bu işe burnunu 
sakmasınrn bir münasebetsizlik ol • 
duğunu inkar etmiyordu. Me~fum ta
liinin kendisini hep alakadar bulun -
madığr lıiE çok işlere karıştırdığını ve 
bunun için babasının nasihatlarına i · 
taatsizlik ederek ahlakını deği~tirmiş 
fena bir evlat olduğunu acı bir suret
te anlıyordu. 

Ne tuhaf şey! Her sabah babasının 
emirlerinden çıkmıyacağına yemin et
tiği halde her zaman aksini yapıyor -
du. 

Gerçi, Şövalye dö Pardayan ahmak 
bir adam değilse de işine gelen yerler 
de çok saf görUnürdü. 

Şiddetin, ihtirasın bütün çıplak • 
lığı ile kendisini meydana vurduğ·u, 

halk sürülerinin meş'r1 emeller uğ
runa si1ahlanarak ayaklandıkları, ha-
;·atm hiç değeri olmadığr, her ferdin 
kendisinden kuvvetsize <saldrrarak ken 
disinden kuvvetliye yaltaklandığı 

.r devirde ya~ryordu.. 
r ::unla beraber, nefsine karşı ne 

~ ~ar mümkünse o kadar az riyakar
dr. Babasının emirlerinin doğruluğu 

na son derece inandığı gibi bunlara 
itaat edeceğine yemin de etmiştı. O • 
nun i~in en büyük insanlığın emrettift 
mecburiyetler altında blle olsun bu na 
sihatlara aykırı hareket ettiği zaman 
kendi kendisine çok kızardı, -

~ n ma.hsu.a 97 tien baslamak. ~ 
~ tardır. . ~ 
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- Fakat bu kadın eğer oysa .• Eğer 
o kızıyla birlikte Pariste bulunuyor -
sa .. Eğer Fransuva bunu haber alırsa. 
Eğer Fransuva ile karşrlaşırsak •• Ve 
o benim yaptıklarmu duyarsa ı Oh, 
evvelce kestane ormanında olduğu gi -
bi gene karşıma dikilerek benderi he· 
sap sorarsa!.. Ne cevap vereceğim, ne 
yapacağım? •• 
Şakaklarında biriken soğuk ter dam 

lalarını sildi, sakin ve dehşetli bir 
gülme dimağını kaplıyan bu korku ve 
intikam ,bulutunu dağıttı: 

- :Monmoransi ailesinin reisi ol -
mak için Hanri dö Gizin kral olması
nı beklemiyeceğim .• :Mademki her şey
den evvel, Fransuva benden daha çok 
nüfuz sahibidir, mesela evvela onu öl
dürmeli .. 

Bu sırada, dört kişinin Deviniyer o
telinin önünde durduklarını gördü • 

Monmoransi, bir saçağın altına so
kularak duvara dayandı. Heyecanın • 
dan kısık kısık nefes alarak oradan, 
geçecek şeyleri gör1Y1eğe, söylenetek 
sözleri işitmeğe çalıştı. 

Dük Danju: 
- Anahtarı ver Moröver dedi, 
- Buyurunuz Monsenyör .• 
- Haydi arkadaşlar .. 
Dördü de otelin karşısında bulunan 

evin kapısına doğru yürüdüler. 
Hanrl dö Monmoransi: 
- Oh, muhakkak öğrenmeliyim .. di· 

ye homurdandı. Atılmak istedi. Fakat 
tekrar ısa.çağın altına gizlenmeğe mec 
bur ka1dr. 

Çünkü kapının önünde birdenbire 
bir adam belirerek: 

- M"ôsyöler, n1ademki bent baba • 
mın emirlerine itaat etmemeğe mec • 
bur edir.orsunuz, bundan doğacak fe· 

nalık1ar yalnız size aittir; sözlereini 
söylemişti. 

Dük Danju iki üç adım geriliyerek: 
- Bu deli herif de kim oluyor! de

di. 
- Hay Allah cezasını versin! .l\löji

ron bu bize bugün musallat olan he
rif. 

Mojiron bağırdı: 
- Hem de o .. Vay azizim, evinizi1' 

önünde nöbet mi bekliyorsunuz? 
Pardayan ce'\"ap verdi: 

- Görilyorsunuz ya, sormağa ne lil· 
zu~ var? gece gündüz daima burada• 
yım. Gündüzün gülen edebsizleriıa 

korkusundan bekliyorum. 
Kel üs sordu: 
- Ya geceleri? 
- Geceleri de, hırsızların şerrin • 

den emin o1mak için. · 
Dük Danju: 
- Artık çok oluyorsun maskara he-

rif ? .. Haydi şunu def ediniz! diye ba· 
ğırdr. 

Pardayan sakin bir tanrla Mojiron 
n Kelüse dönerek: 

- Ah mösyöler. uşağınıza söyleyin 
aklını başına toplasın! Yoksa yarın 
sabah küçük Okler ~ayırında sizi na· 
sıl doğrıyacaksak onu da şimdi bura
da iri kıyım keserim .• 

- Sefil herif 1- Yarın sabah değil 
hemen şimdi burada gebereceksin! di
yerek Jantiyomlar kılıçlal'lnı çekip 
Pardayanrn üzerine yürüdü1er .. 
Şövalye de kılıcını. çekti Moröver 

bir şey söylemeden ileriye atılmıştı. 
Havada parlak bir yarım daire 

çizen Jlbulenin ters tarafı bir kırba' 
gibi vınlr~arak Moröyerin suratına in· 

Forma :13 
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il BAYANLAR GÜZEL DENlZ MANZARALI Yüksek mühendis mektebi arttırma 
Büyük bir fırsattan istifade ediniz 

Bevoğlunda iş Bankası harşısandn 

APAR'fIMAN 

1 Sultanahmette Kabasakalda Utan- Ve eksiltme komisyonundan: 
COŞkUN 1 gaç sokakta denize nezaretli yeni ya - Mektep Fizik laburatuvarı için Komisyondaki ıartnamea!ne 

1 pılmış dörder odalı üç katlı 13 nu - merbut liste ve kataloğları mucibince (14031) lira (39) kurutluk Fi
l Manifatuf'a Şirketinin tasfiyesi dolayıaiy~e 1 maralı apartıman daireleri kiralık · zik alatı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Teminat akçesi (1052) li-

BUltin yilnlU. lpekll ve pamuklu kumaşlar l tır. ra (40) kuruştur. Zarflar 4 • 10 - 935 saat (15) de açılacağından İı· 
l Dairelerde banyo, hela, elektrik, ha- teklilerin zarflarını saat (14) e kadar Gümüşsuyunda mektep dahi-16 Eyl'iil Pazartesi günür den ~tibı.ren 

Fevkalade Tenzilatlı Fiyatlarla Satılacaktır. ' vagazi, terkos ,·ardır. tindeki Komi~yon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 inci 

1 

ve 3 üncü maddelerinde yazıh vesaik ile beraber tevdi etme]eri ve lstiyenler bakmak ve pazarlık için 
zemin katında JHiseyine müracaatla- ~artnamesini görmek için de hergün mektebe .müracaatları ilan o-

~~~~_!~~ rr. lunur. ,( 4740) 

Bir ziyaretle emin olrıcakaınız. Bü.:ün satışlar maktu fiyat 

il•••••ı:•üzerine pazarlıksız yap1l~caktır. 
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di. Müthiş bir sıyrmtı derisini yüze · 
rck zavallının yüzünü kana boyadı. 

Pardayan kılıcıyla siper alarak: 

- Mademki şimdi ölmek istiyorsu -
nuz ben de bunu kabul ederim. Fakat 
babam belli bu halimde görse acaba 
ne der? Herhalde beni azarlardı. Ah 
mösyö, size bu darbeyi indirerek ba -
bumrn emrine karşı geldiğim i~in çok 
me~ U!"ttm ! sözlerini söyledi. 

Mojiron atıldı .. Lakin Pardayanm 
mathiş kılıcı onun kılıcını bir yana i· 
brek sağ kolunu boydan boya delip 
ge; ti .. 

.Jantiyom geri çekildi, 

Bu ha1i gören Kelüs Şövalyenin ü· 
Z<.':'İne atıldı. 

Diik Danju: 
- Dur .. geri çekil Kelüs? diH hay

kır Jı. 

Dük Kelüsü bir tarafa iterek kıh -
cını indirip ucunu cizmesinin burnuna 
d•wayan Pardayana silahsız olarak 
yakla~tı ve: 

- l\tösyö, sizin pek cesur bir kahra
R1an olduğunuzu görüyorum, dedi. 

Pardayan yere kadar eğilerek onu 
c;eJamladı fakat gözlerini bir saniye 
biJe Düklin arkasında duran düşman
larından ııyrrmadı. 

- I~ğer karşınızda kimin bulundu -
ğ»n11 bilseydiniz demin söylemiş oldu· 
ğu:ııı1. lakırdılardan dolayı çok mah
cuj> olurdunuz! 

- Mösyö, sizin nezaketiniz beni esa· 
sen mahcup etmişti. Bir Jantiyomun 
yaptığı hareket ne kadar adi ne kadar 
n1ünasebetsiz olursa olsun ona uşak 
41iye hitap etmek pek büyiik saygısız
hktır. Onun f çfn affmrzı dilerim. 

Dük AArardr. Yeni bir hakaret olan 
bu sözü anlamamış gibi görünmeğe 

lrnrar verdi. Keı·-' · . ..:aha azametli 
göstermek istediği zamanlar yaptığı 

gibi hım hım konuşarak: 

- 'farziyenizi kabul ediyorum. lşte 
şimdi biribirimizlc mertçe anlaşmış 
olduğumuzdan bu evde görülecek bazı 
işleriıniz bulunduğunu söylemeğe mec 
burum •• 

- Ah, ah! Onu niçin önceden söy -
lemediniz ! İşiniz ha! .. Hay şeytan al
sın, burada ne işiniz olabilir? 

- Aşka, ·ııvgiye dair bir iş mösyö 1 
- Tamam!. Ben de zaten bunu an • 

lamıştım. 

- Artık bize mani olmaktan nızge
çiyorsunuz değil mi? 

Pardayan soğuk kanhhk]a ve kat'i 
bir ifade ile: 

- Hayır! cevabını verdi. 
- Ah, aklınızı başınıza toplayınız 

mösyö! Krahn çok sabırsız olduğunu 
söylerler ama, karde~i ondan daha 
sabırsızdır! 

Bu sözleri söylerkl'n I>ül\ Danju boy 
unu yüksek göstermeğe çalr~ıyordu. 

Çünkü çok kısa lıoylu olduğu için an
cak Pardayanın omuzlarına yeti~ebi -
Hyoı·du. Şövalye, Hanri Danjunun bu 
<.;uretle ismini ve sa.hsııu anlatmak is· 

" 
tediğinin farkında olmamış gibi gö • 
riinerek saf bir tavırla cevap verdi: 

- Mösyö, hakkımda hitfen göster • 
miş bulunduğunuz nezaket namına 

bu hususta daha fazla ısrar etmeme -
nizi temenni ederim. Aksi takdirde be· 
ni son derece incitmiş olacak~ınız ! 

Vaziyet Dük Danju için gittikçe fe
nalaşlyoı·du. 

Hiddetinden sapsarı kesilerek ku • 
durmuşçasına bir ürperti ile elini kal 
dırdı. 
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Ayni zamanda, Pardayanm kılıcı -
nm ucu da boğazına dokundu. 

Arkada cluran üç Jantiyom hiddetle 
haykırarak hemen Dlikü tutup şid -
detle geri çektiler. 

- Hücum edelim .• 
Hiddetinden mi korkusundan mı bel 

li olmadığı halde tirtir titriyen Dük: 

- Hayır •• İşi geri bırakalım arka -
daşlar .. Mojiron yaralı, Moröverin yü 
zü kan içinde, bana gelince bu serseri 

He patırdı çıkararak kendimi tehlike· 
ye diişüremem. Kılrcrm kmma koy J{e
Jii!' .. Haydi dostum, şimdilik gidelim. 

Daha kalabaltk geliriz .• sözlerini söy -
]edikten sonra, sol elini kapıya da -

yayıp kılıcıyla siper ahp kımıldan -
madan ve sakin bir vaziyette i~in so
nunu hekliyen Pardayana dönerek: 

- Tekrar görüşürüz mosyo, ya -
kında haberlerimi duyarsınız! dedi. 

Pardayan: 

- Haberlerinizin i) i olmasını iste· 
rim mösyö! cernbrnı verdi. 
Şövalye kılıcı elinde olduğu halde 

kulaklariyle etrafı dinliycrek bulun -
duğu yerde bir saatten çok bekledi. 
Dü~manlarrnın geri dönmek ihtimali-

ni clüşiinerek kaçmış görünmek iste -
miyordu. 

Fakat gelen giden olmadı. 
Şövalye artık beklemekten vazge · 

çerckDeYiniyerin kapısını çalarak aç -
tmp odasına çıktı. O vakit daha zi -
yade emin olmak için pencereyi aça • 
rak dikkatle sokağa baktı. Bir şey gör 
müyor ve daha doğru gözlerinin far -
kmda olmıyarak takıld1ğı karşı evin 
penceresinden başka gözleri hi~ bir şe 
ye tesadüf etmjyordu. 

Bu pencere de karanlıktı. Jan dö 

Piyenin senelerdenberi biricik istira • 
hati olan hazan sevinçli hazan kor • 
kunç rüyalarla karışık bir uyuşuk -
luğa uyku denirse Luizle annesi de u
yuyorlardı. Luize gelince sıkıntıları -
ıır hemen gözler kapanınca bir hayal 
gibi uçup gittiğini hayatını mes'ut 
bir devresinde bulunduğu için içi ra~ 
hat olarak uykuya dalmıştı. 

Yukarıda, Pardayanm yapmiş oldu
ğu şeyden dolayı pişman olduğunu 

görmüştük. Dük Danjuyu tamamen 
tanımıştı. Şimdi ise hiddeti ge~miş ol· 
duğundan muamelesinin pek ağır ol· 
duğunu anlıyordu. 

Kralın kardeşi, Fran.c:ıa krallığının 

veliahdi ' 'e Pariste herkesin sevip hür
met ettiği bir kimse idi. 

Hügnolara karşı açılan büyük harp
lerde şanlı galibiyetler elde etmişti. 

Henüz on altı yaşında iken krallık or
dularının başına geçerek Jarnak ve 

Monkontörde meydan harplerini ka· 
zanmış, Kolinyiyi mağlup ederek bin· 
lerce dinsizi öldürmüş olan ve daha 
binlercesini öldüreceği muhakkak bu
lunan Dük Danju millet ve dinin bi • 
ricik ümidi idi. 

Bununla beraber bu harpleri ha • 
kikatte Marşal Tavanrn idare ettiği ve 
genç \'eliahdin yalnız arada ismi geç • 
tigi de söyleniyordu. 

Dedikoducular, kral dokuzuncu Şar. 
lın kardeşinin en çok sevdiği iki eğ' -
lence olan nakış işlemek ,.e oyuncak· 
larla oynamaktan ve bilhassa tuvalet 
i lerindeki ustalığından başka Nr de· 
ğerl olmadığı ve ordulnrı idare etmek 
hahsine gelince. düzgünlü, kokulu, 
ah taka uymaz bir tarzda gi) inerek 
her yerde yanrnda taşıdığı genç J a n -

•• 


