
Yedi gün 
Bugün en dolgun ve en z.engln. 

&ayılarından birini çıkardı. 36 sayfa • 
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kasımpaşada üstü kapalı bir dere ağzında 

,Bir kadın cesedi 
· bulundu 

Bu hartta Habes harbini durdurmak için lngiltere tarafından ileri sü-.. ' ~ . 
'riilerı Habeşistanda arazi mübadelesini göslernıektedır. Karalanmış kısımlar • 
dtı1ı sıra Ue (A) harfi ltalyaya verilme si ileri sürülen; (B) harfi, müstemle -
keleştirme mıntakası olması istenen; CC) lıarfi. Fransa tarafından ileri BÜ -

'tİll1Jıilı miültemlekeleştirilme mıntalı:a sının temadisi oları, ( D) harfi, ltalya 
tQtafından Habeşistana verilmesi bek. lcnen deniz mahreci mıntakalarıdıı·. 

ltaı uvaı n ln1 ~n nteır®"'ce taı® ırırlYJ~ ~<§1 ® ır®e 

Fransa lngiltere 
ile beraberdir! 

fttcaoyaı tcelkonfneırn G:<aı~un etmezse 

Fransa petrol ambargosunu 
koymağa hazırdı~ . . 

-.._.Berlin, 10 - DailY TPIO'r~nh ~vta rınm Pariste öğrenditlne töre 
Fransa ıtalya tarafından İ:.agiltereyc bir . .taarnıı yapıldığ1-.b.kdirde !n· 
giJizlerin yardımına koşmağa amade o1acak;trr. 

Ayni ıamanda Fransa, ltalya son Laval. Hoarre tekliflerini kabul 
etmediği takdirde Fransa petrol ambargosunu koynıafa hazll' ola -
caktrr. 

Haba,ıatan toprak varllmesinl kabul etmiyor 
Londra; 10 <A.A.) Habeşistan elçi Jiği, dün akşam Habeş hük-b.me

tinin mütearrıza Habeş erazisinden ufak bir parçanın terkedilmesini i 

l ' eri süren teklifleri kabul edemiyeceği ni bildirmiştir. 
• (4 üncü sayfaya bakınız) 

~. ---- ---- - - ~----- ··-----

Ras Seyyumun 
kuvvetleri -n ır ütanyaı ifil m lYıf ır®~~sn ne çaırpuştn 

ltalyan uçakları Ankober'i 
bombardıman ettiler 

~ .\diatt>aba, 10 - Tigre cephesinden 
~ verildiğine göre Ras Sayyum 

l6Jj n ır G:<a (dl o lfi) aı ~o ®t 
~anııaı ®ırk®lk 
CUlYly@ırm lYIŞ U 

kuvvetleri bir ltalyan müfrezesine rut 
gelmi§lerdir. Habetler 5 ftalyan öldür
müşlerdir. Bu ayın sekfa:inde Raa Guk· 
sa ile ltaJyanlara iltica etmiş olan .50 
Habeş askeri tekrar H abet tarafma 
geçmişlerdir. . 

* * * 
Adisababa, 10 - Burada dola~ 

şayialara göre ltalyan uç.aklan Adisa· 
babanın 50 kilometre timali tarkisinde 
huJunan Ankober tehrini bombardıman 
etmişlerdir. 

Dün ıabah 1 talyan tayyareleri Des· 
sie şehrinin üstiinden tekrar uçmu§lar· 
dır. Bombardıman etmemişlerdir. 

Ras Seyyum geri çeklldl 
Adigrat, 10 - Stefani ajansı 

Hauptman 
Ü<dlaım 

edftDecek mft? 
Bfr Amerikan gazetesi Jersey 

vallslnln affetltrmlye uOraştıjını 
yazıyor 

1932 senesi mayııında Ameri
kalı ttayyareci Lindbergin çocu • 
ğunu kaçınp öldürmekten suçlu 
ve dolayısile idama mahkUm edi· , 
len Amerikalı marangoz Haupt . r 

man'ın lehine' yeniden hareketler 
başlamıştır. 

Bilhassa e Yni Jersey valisi ınah 
kUmla hücresinde bir ıaat kadaT 
konuşmaktan aldığı intiba netice
sinde onun affedilmesine da;r te· 
ıebbüsatta bulunmaktadır. 

Amerikanm ileri gelen gazete· 
Ierinden "Nevyork Herald,, Haup 
tman'ın elektrik ıandalyasrndan 
çok uzak olduğunu yazmakta ve 
idam edileceğini füpheli göater -
mektedir. 

Ayni gaz.ete, Yeni Jerıey vali
sinin edindiği malumatın ·Ameri

fiındi e b ..- hiç 
itilmediği bir mahiyette oldu~ 
bildirmektedir. 

Kendiaile konuşan bir Röyter 
muhabirine, vali, şimdilik bu me • 
seleye dair bir şey söylemiye me· 
zun olmadığım bildirmiştir. 

I ngiliz J enizaltı gemisi v~ 
zırhldarı 

bildiriyor: O Uıı 
Batıdan gelen Ras Seyyumun lfD g Do n ~ al ırp 

ESRARLI 
ELLER 

tfih l'141curda resmini gördüğünüz bü. 
fle11 diJnyanın en tanınmış atletlerin -
,,zeko&lovakyalı Zedna'mn macera. 

•~r. &ayf cumzda okuyunuz ... 

kumandaıın,daki Habeş kuvvetleri gJ <em 0 S 0 IFD ft ifil 
şiddetli bir bombardımana ma • t@~Dauraııı10 ~@~<df lYI 
ruz kalarak geri çekilmeğe mec • Denizaltı gemisin-
bur kalmışlardIT· de de bir kundakçı-

(4 üncü sayfayı okuyunuz.). ilk hadisesi oldu 

Yunanistanda 
Şiddetli feyezanıar 
zara,ra sebep oldu 

Atina: 10 (A.A.) - Peloponez -
More'de vukua gelen feyzan1ar, mü. 
hfm hasarlara sebebiyet vermiştir. 

Patras ile Pyrgos arasındaki de • 
miryolu münakalatr kesilmiştir. 

İngilizlerin "Royal Ok,, zırhlr 
sımn bütün toplan enarengiz bir 
kaza neticesinde hasara uğramış
tır. 

Hükiimet memurları, bu kaza
nm bir kundakçılrk eseri ol:luğu· 
şeklindeki. rivayetleri teyid etmek· 

(Devamı. 2 ru:ide) 

t011filc<e iiaışk©pırlYID lY1 ~aı'lto B<a<dloaı 
ırn o ifil ©e ~~©! n ~an n n ©! u D lF ta\ D«aı~ 
@ifil lY1 l1il sa~ c o c§J lYJ çğr lY1 m <eyc§I aı ını a 
çu ll<u ırncaı y~lfi) D<dl elfll 

Esrara büründü 

Ceıedin bulunduğu der enin -U.tü kapalı kıamı 

Cesedin teşhir. 
edilnıesi muh.temeı 

Zabıt.a, Kasımpa.şada bir dere İ-~as:impaşaya giderek cesedi muayene 
çinde bulunan bir. kadın cesedinirı etmişlerdir • 
tahkikatına el koymuştur. Müddeiu • Ü 1ü başı pejmürde olan kadnmı 
mumilik tanllında:n da eheınmiyet1e 1 (Devamı 2 ncıide) 
tahkikine ba,ıanılan bu lt4di.se etra -i ---~-_,,..,...._...,..... _____ _ 
fında öğrendik1erimiıi yazıyoruz: j 

Dün öğleye doğru Kasımpaşada 

eski bayran1 yerinde maha1le çocuk _ 
ları "kör ebe,, oyunu oynarlarken bun. 
lardan ikisi iis tü betonla örtülii de -
renin ağzından i_çeri girmiştir. 

Üstü kapalı derenin iki ağrzı var. 
drr. Birinden çok su akmaktadır. Ço. 
cuklar buraya saklanamamışlar, su -
yu az olan kısma girerek he~ metre i. 
lerlemlşlerdiı-. Bu sırada iki çocuk 
müthiş bir manzara He karşıla~nuşJar 
dır: . . 

Derenin sol kısmmda duvar di -
binde ~ir ce:iet yatmali ladır. Yüzü 
kan içindedir. Çocuklar bunu görünce 
fena halde korl~muş.hn-, hemen dışarı 

1 
çıkarak yoldan geçen kadın ve erkek· 
lere gördükleri m'1ıizarayı anlatmı.ş • 
lardır. 

Erkeklerden biri doğruca Kasım- , 
paşa merkezine giderek iabıta me -
murlarını ~aberdar etmiştir. Bu ihbar 
üzerine zabıta tahkikata başlamış "ve 
biraz sonra da müddeiunıumiİiğe ba. 
her verilmiştir. Müddeiumumi muavin 
]erinden Şefik He tahihiadli Enn•r 

Nişanlısının parasile aşıkım geçi~
diren genç kız JJJatma.zel EmilienM 

dö Bourg!Jois • 
(Yazısı 2 incide) 

. 
~@lfll~lYl D©Jaı!ko o Daır llıleı'1'ca~ca~o lfl)©Jatn1 

H~;ı{ÇUf~(ğJ~ . <e©l~lrliiH~~O<eır m n ~ . 

Bugün açılacak olan Zonguı. dak aömikok fabrikaaı . . .. 
. - Yazısı 2 nci .,.~fa.da _::-
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Nışanllsının Dalgalara bırakılan şilep enkazının bir parçası 

para siyle ou·· n b 'ffıttl d .. .. 
Aşıkım geçindi- . . ogaz a gorun •• u 
ren genç kız Fakat ıçınde bulunan-2 Romanyahdan haber yok 
~ aı ır n s 'le e lt?.> tYJ <SJ lYı ifil 
Ç©>k ~aırUfi2> [Q)ftır 

<dlaı~caıy® 
~ aı ko Om aı l~:lt~©I o ır 

Bugünlerde Padste oldukça me . 
rakit hir davaya bakılmaktadır. Dün 
elimize gelen gazeteler bu davanın 

ilk safhasını daha doğrusu mahkeme
ye akseden tarafını anlatmakta ve 
hadise;le adı geçen f;miliyen de Bour_ 
geois adlı matmazelin resmini koy -
maktadırlar. 

Hadise şudur: 
Pariste kumaş ticaretile uğraşan 

Yiktor l\felou,nun geçen yılın birinci.. 
kanun ayıda çok tatlı başlıyan aşkı 

çok n~ı bir şekilde ceza mahkcsei sa
lonlarına düşmü;; bulunmaktadır. 

Meloul, birinci aşkını da, ilk karı

sından acı bir sure.tte ayrılarak sona 
erdirmiş bir bahtsızdır. 

Bundan uslanmamış, daha doğru· 
su yeni baştan bir yuva kurmak heve _ 
sine ~apı1mış \'e bu isteğini yerine ge. 

Bundan birkaç gün evvel lima . 
nımıza gelen bir İtalyan vapurun
da isyan çıktığını, ve tayf alarm 
isyan etmeleri üzerine kaptanın 
polise başvurduğunu bildirmiştik. 
Tayfalar isyanlarına sebep olarak 
Romanyadan hareket ettikleri sı
rada arkalarına mazot yüklü da
ha ufak bir şilep takılı olduğunu . 

fakat karadenizde karşılaştıkları 
f ı;tma yüzünden kaptanın şilebin 
ipini keserek içinde bulunan iki 
kişi ile birlikte denizin ortasınd!\ 
yalnız bıraktığım söylemekteydi
ler. 

İ§te içerisinde iki bedbaht Ro
manyalı ile birlikte dal:;alara ter
kedilen mazot yüklü şilebin bir 
parças1 dün akıntının tesiriyle bo 
ğaza girmiş ve Sarıyer civarındn 
karaya düşmüştür. 

Bunu ilkönce Karadenizden 

tircbilmek için muhtelif yerlere baş - M 1S1 R DA 
vurmuştur. Bunlar arasında 21 yaşm- -- -- -- -

gelmekte olan bir vapur görerek 
liman kumandanlığına bildirmiş 
ve yapılan tetkiklerden bunun Ko 
rona F erea İtalyan şilebinin ipim 
keserek dalgalara terkettiği ma . 
zot yüklü şilebin parçası olduğu 
anla,ılmıştır. 

Yalnız bu parçada iki zavallı 

Romanyalıya ait bir iz bulunama. 
mıştır. Bunların dalgalar tarafın 
dan götürüldüğü, yahut batka biı: 
parçaya sarılarak Karadeniz sa . 
hillerinden birine düştükleri sanıl 
maktadır. Yalnız bu ikinci ihtimal 
pek zayıftır. 

Diğer taraftan bu şilepte 350 
ton mazot bulunmakta olduğu d3 
anlaşılmıştır. Bu mazot Kösten
ceden V enediğe götürülmekteydi 
Bu hadise üzerine mazotun ıigor· 

ta edildiği şirketin mümessili Şaht 
da hadiseyi tahkik etmek için şeh· 

Bir sebzeci 
da St~r~a adı~da, çok iyi müşterilerin Yen·ı hareketler ou·· kk~nında 
den bırınin oglu da vardır. Ona da C1 

derdini açmış. Bu delikanlının arzu_ b ki • anarak ·· ıd .. s~.na büyük.bir_ alaka gösterdiğini e enıyor y o _u 
gorerek SC\'Jnmış ne yazık ki bunun se UI 1 1923 k Sarhoşluk netıce-
b b' • k 1 t S us sever er anunuesa- _ d 
e ını pe geç .. ~n amış ır. .tarka o sisinin kabulUnU istediler sın e yangın çıkar-

zaman l\leloulu uzun uzun dınledik - i _ _ _ _ dığı ve yandığı 
tensonra: ngıhz komıserı ö 1 -

- Elimin altında istediğinizden Nesim paşayı S Y enıyor 
alası var. Büyük bir aileden güzel ve kabul etmedi Dün Beyoğlunda Yeni§ehir 
seçkin bir kız. Kendisini çok iyi ta _ caddesinde bir yangın çıkmış, 

B ·· ı d Süven, 10 - Kahireden gelen myorum. ugun er e vaziyetim müsa_ bir adam ile iki dükkan yanmış . 
it olsa onunla e\·lenmeyi düşünürdüm. haberlere göre son günlerde mem-
lsterseniz size tanıtayım. lketin muhtelif yerlerinde vuku trr. 

D ı Ate• Y eni•ehir caddesinde seb 
emiştir. Tabiatile l\leloul bu tek culan hadisler üzerine Mısır ulus ~ :r 

life f k t t · zeci Kiryakonun 51 numaralı dük-muva a ·n e mış ve az sonra da severleri krala bir haber göndere-
matmazel Emiliyen de nourgeois ile rek 1923 kanunu esasisini iade et- kanından çıkmış, sonra yanın -
tanışarak tam manasile abayı yakmış· daki işkembeci dükkanına da 
t yet önemlidir. Çünkü bu husus.ta 
ır. ~ ulus severlerin lngiltereye Mısırın geçmiftir. Ate, itfaiyeye geç h 9 -
.. pugünpf!P1.itibaren l\feloul sakalı- ber verilmiş, itfaıye geldiği za • 

nı kızın eline vermiş bulunmaktadır. dahili işlerine kanşmağa hakkı 
I>ek az su·· ren nı·c:,.nJılık devresı·nde man ise yol bozuk olduğu için ge-r- olmadığını hatırlatmak istedikleri· 
kızın yapmadıg~ı kalmamı~, zavallı k d çea1emiş, yol bulup geçinceye ka-" ni gösterme te ir. Ulus severler 
nişanlıyı · soyup sovana re\·ı·rmı"şt·ır. l dar da iş işten geçmi§tİr. :. ngilterenin komiseri Sir Miles 
Hele bir ak)iam matmazelin kendisin. Yanan adam aletin ilk çıktığı 

dükkanın sahibi sebzeci Kiryako· 
dur. Otedenberi çok içen ve ıar • 
hoşluğu yüzünden iki defa yangın 
çıkaran bu adamın hadise gecesi 
sal"hoş ve kendini bilemiyecek bir 
halde dükkana geldiği anlaşılmak 
tadır. 

den koknin istediğini görünce adam _ Lampsona haber göndererek ln -
cağız düştüğü dolabın farkına va'rmış giltere ile Mısır arasındaki ihtila
,.e soluğu mahkemede almıştır. Fakat fın Mısır istiklalinin tanınması ile 
mahkemeye dü mesine sebep yalnız halledilmesi taraftarı olduklarını 
bu değildir. Yaptığı araştırmalarda bildireceklerdir. 
daha feci bir vaziyetle kar_şılaşmış ni
şanlısının, onu kendisine tanıtan Star lngllterenln Mısır komiseri 
kanın metresi olduğunu, kendisinde~ Nesim Paşayı kabul etmedi 
kopardığı paralarla Starkayı besledi- Entransigeant gazete.sinin Mısır

0 

_ 

rimize gelmiştir. Bugün bir mo . 
törle §İlep enkazının yanına gide
cek ve tetkikat yapacakhr. 

Maamafih denizcilikle alaka . 
dar kimseler İtalyan kaptanını 
bu hareketinde haklı görmekte • 
dirler. Bunlar diyorlar ki: 

"- Kaptan eğer şilebi gemiye 
bağlıyan ipi kesmeseydi gemi teh 
likeye düşecekti. Çünkü esasen 
geminin kendisi çok küçüktür.,, 

Buna rağmen Romanyalı olaı . 
tayfalar şilepte bulunan iki Ro . 
manyalının kurtarılmasının mÜm· 

kün olduğunu söylemekte israr 
etmektedirler. Tayfalar bugün Ro 
manyaya döneceklerdir. İtalyan 
gemisi burada tayfa aramakta . 
dır. Bunu temin eder etmez derhal 
Venediğe doğru yoluna devam e
decektir. 

Gümrük 
memurları 

Kanun li\yihası 
konuşuldu 

Apartıman yaptı
ran gümrük me
murları mı var ? 

Ankara, 9 - Gümrük ve ln -
hisarlar Bakanlığı memurlarına 
dair kanun layihası bugün Kamu
tayda hararetli münakaşalara se
bep oldu. Söz alan saylavlardan 
çoğu, layihanın ve bilhassa 16 ıncı 
maddenin tekrar encümenlerde 
gözden geçirilmesini istediler. İn· 
hi .. ,. .. ıo.. VP.kiH ı.. ...... I;; .... _ -1---
dığı kanaatindeydi. Neticede la -
yihanın tekrar memurin encüme . 
nine verilmesi kararlaştırıldı. 

Bu arada saylavlardan Ahmet 
Ihsan Tokgöz gümrük memurla • 
rmı kastederek şöyle dedi: 

- Bazı memurların zengin ol
duklarından, apartıman yaptıkla

rından bahsetmiştim. Bay vekil 
tetkikat yaparak vaziyeti bildire • 
ceklerini vadettikleri halde henüz 
bu hususta bir şey söylemediler.,, 

ğini öğrenmiştir. dan aldığı bir habere göre Mısır hü-
l\feloul'ün açtığı darn "evlenmek hükumeti lngiliz dışbakanının gayri 

vadile dolandırmak,, sucudur. mümkün diye taysif etmiş ol • 
Bir kadın cesedi bulundu 

Bugün mösyö Melo~l türkçe tam duğu 1933 an,ayasasını mevkii tatbika 
manasile mehil n mahzundur. koymağa hazırlanmaktadır. 

Esrarh eller 
İngiliz harp 

gemllerJnln toplarını 
bozdu 
(Baştarafı 1 incide) 

ten kaçınmakta olduğu gibi, tek -
zip de edememektedir. 

Nesim Paşa bu adımı atmadan e\' 
vel lngilterenin Mısır komiseri Sir 
Mile." Lampan ile görüşmek istemiş, 
fakat komiser kendisine ava çıkmakta 
olduğunu ve kendisile görüşemiyece-

ğini bildirmiştir. Nesim paşanın karan 
memlekette büyük bir heyecan uyan. 
dırmıştır; bunun doğuracağı neticeler 
sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Yeni Evkaf kanunu 

(Baştarafı 1 incide) Ceset merkezde daha fazla dur _ 
ayakları biribirine iple bağlıdır. Vü - durulmamış Tıbbıadlinin kamyonu ile 
cudunun muhtelif yerlerinde sürük · Morga kaldırılmıştır. 
lenme izleri vardır. Kulaklarından Yeni vaziyet karşısında tahkikata 
birinin memesi kopmuş, sallanmakta. ikinci şube cinayet masası memurları 
dır. Yüzünün bu tarafı kan içindedir. tarafından da el konmuştur. Kadının 
Vücudunda yara, bere izi yoktur. Bo- parasına tamah edilerek öldürülen 
ğazında da boğularak öldürüldüğü bir dilenci mi olduğu, yahut herhangi 
ne dair hiç bir iz görülmemiştir. bir sebeple öldürülüp dereye sürük -

Cesedin yatış vaziyeti de tesbit e~ lene, siirüklene getirilen bir kadın mı 
dildlkten sonra buradan çıkarılmış, olduğu bundan sonraki tahkikat neti· 
Kasımpaşa merkezine gönderilmiş, cesinde meydana çıl<acaktır. 
ve bazı kimselere gösterilmiştir. Cesedin Morgda teşhir edilme.si 

Bu sırada kadını bir tanıyan çık- de muhtemeldir. 
mıı;;, bunun temizlik amelesinden ls - -------- -----
m;il isminde birinin evine on gün ev. Bir arabacı bir hamalı 
\'el misafir gelen Taşköprülü Satı is - yere serdf 

~cnguDdak 
--swwwııt awı --

Hava gazından 
istifade 

edemez mi ? 
Fabrikanın açıırna 

resmi bugün 
yapıllyor . 

Zonguldak, 10 (Özel) - SötJl1 

kok fabrikasının açılma töreni, h•· 
vanın müsaadeıizliği yüzünden. 
ikinci defa geriye kalmıştır· 

Ekonomi Bakanı ile diğer he • 
yet azasını getiren Tarı vapUr~ 
yolda daha boğazdan çılanadaı> 11

• 

ıe tutulmuş, Büyükdere önünde 
demirliyerek ancak sabaha kart' 
uç buçu.l.cta tekrar yola çıkabilınİf
tir. Gemi ağır ağır yoluna de•aJ11 
ederek sabah sekiz buçukta J(ef
ken önüne gelebilmi§tir. 

Geminin bu aırada her dakik• 
ba,ında bir kontrol düdüğü çal 
maaı feci bir kazanın önünü al • 
m1ıtır. Çünkü lstanbula gelnıekte 
olan Karadeniz vapurile yolda kat 
şılatıldığı zaman iki gemi tanı ı•• 
manında düdükle birbirini duY • 
muşlar ve tam zamanında her iki·" 
si de durup tornistan ederek .k• .. 
zanın önüne geçmişlerdir. 

Tarı sis içinde saatlerce bu~· 
ladıktan sonra kendisini araJl'l•i• 
çıkmış olan romorkörleri görınÜfı 
böylece limana girebilmittir. 

Bu vaziyette fabrikanın açılııt• 
merasimi bugün saat on dörde k•1 

mıştır. 

Sömikok fabrlkasmın ha"" 
gazından istifade edllmelldlr 

Zong~ldak, (Özel) - Zongol
dakta yeni açılan Sömikok f ab .. 
rikası antrasitten baıka Jiıol'. 
katran, sun'i benzin, naftalin gibi 
maddeler çıkarmaktadır. fakllt 
h ........ ~,,ı .. .., P.Vv,.1 fa hrikada. ;,.tiY 
sal edilen hava gazından istif•0' 
etmek lazımdır. Bugünkü terait 
altında, havagazının ancak yiiı • 
de otuzu, fabrika tesisatında kı.ıl· 
lanılmaktadır. Geriye kalan yiiı "

1 
de yetmİf havaya gitmektedir. 

Halbuki Zon.guldakta ha vsr:•• 
zı tesisatı yoktur, bir taraftan h•· 
vaya boşu boşuna havagazı uçŞ~ 
ken, diğer taraftan Zonguldl!l 
şehri bu gazdan istifade edeııtİ • 
yor. 1' 

Sömikok fabrikası Zongutd• 
şehrinden uzakta kurulrnu~tı.ıl'• 
Fakat belediye ufak bir masrııfl• 
borular döşemek suretile ha"ag•· 
zını şehre getirebilir. Böyle bi~ t~ 
sisat yapılmadıiı takdirde, s0ııı. 
kok fabrikasının istifade edileJ11

1
• 

yen havagazı, şehrin uhhati içi~ 
pek tehlikeli bir mahiyet atac• 
bilhassa, fabrikanın yanıbaşıııd•. 
kurulan amele mah3llesi için d• 

ha büyüi. bir tehlike olaca~ 

Zehirli gaz 
maskeleri 

Kızılay sevkiy a t " 
başladı _ . ,,.,-

Kızılay kuru~unun Ankaradaki -" . li ,,., 

İngilizce "Deyli Herald,, gaze
tesi "Royal Ok,, zırhlısı mürette • 
batının kazayı gizli tutmağa dair 
yemin etmit olduklarını yazmak • 
tadır. 

Yine bu gazetenin if §aatma 
göre, "Oberon,, isimli lngiliz de. 
nizaltr gemisinde de bir kundakçı. 
lık hadisesi olmuştur. Ve bu ge -
mi timdi tamirdedir. 

Yeni evkaf kanununun tatbikine 
önümüzde.ki cuma gününden itibaren 
ba,Ianacaktır. Bu kanun asır)ardanberi 
sürüp giden "Evkaf • müllc,, meselesini 
kökünden halletmektedir. 

Bu kanun mucibince mukataalı top
raklarla icareteynli gayri menkullar 
icare veya mukataalanrun 20 misli mu
kabilinde mutaaamflanna temlik edile
cektir. 

minde bir kadın olduğunu söylemi~tir. 
Zabıtaya ilk verilen malfımata gö· 

re, Sati be§ gün eHel memleketin _ 
den gelmi~, Küçükpazarda gezerken 
lbrahim isminde birinin çöp arabası 
çarpmış, kadın hastaneye kaldırılmış. 
tır. S:itı iki gün eY\'el hastnneden çık· 
mış, bundan sonra akibeti meçhul 
kalmıştır. Bu şekildeki ihbar üurine 
İsmail ile kendisine arnba.cu ı;arpan 

lbrahim yakalanmıştır. Bunlar sorgu. 
ya çekilince lsmail Satinin sağ oldu . 
ğunu, yanına bir zabıta memuru Yeri· 
lirse gidiı> hulacn•"'ın r söylemiştir. 

rikaaı tarafından hazırlanan :ıehır .,_r 
Bugün saat 12 de Galatada Ye. maskeleri vilayetlere ıevkedil~~ et' 

raltı camii önünde Rıza isminde lanmııtır. Şimdiye kadar otuz vılaY' 
bir arabacı Nuri adında bir ha • gaz maskesi gönderilmiıtir. ııı' 
malı ısol böğründen vurmuştur. Yakında ıehrimizde zehirli ,.ısı,.. 
iki yumrukla biçare hamalı yere hakkında konferanslar vcrilere.~.:;::ile" 

d k 1 
lerin nasıl kullamlacağı halka oa bıl• 

* * * 
"Royal Ok,. zırMısı 1914 de 

yapılmıştır. "C' eron,, denizaltı ' 
gemisi ise 1926 da yapılmıştır. 

Fransızca dersleri 
M. Gayyur gazetemizde neş . 

redilmiş olan Frnn.sn~ca dersleri 
"Vakrt kütüphanesi,, tarafından 
kitap teklinde bastmlmı§ ve 320 
•yfa o1maıına rağmen 75 kUTuş 
gibi az 'bir ücretle satışa çı1.ıarıl· 

mtftır. 

Kadın hekimlerinin 
aylık toplantısı 
Türk Ginekologi Kurumu Ge • 

nelsekreterliğinden: 

Kurumumuz bu senenin toplan 
tısını ıı. xıı. 935 Çar§amba günü 
saat 18,30 da Beyoğlunda Türk 
Tıb cemiyeti binasında yapacağın
dan, üyelerimizle, isteyen meslek
taşlarımızın gelmelerini rica ede· 
rız. 

İsmail bir memurla merkezden çık 
mış geç vakit kadını bularak mer -
keze getirmiş, bu suretle Satinin ya -
şadığını ispat etmiştir. 

Bu vaziyet knrşısında tnhkikatır 

~eyri birdenbire değişmiştir. O halde 
cesedi bulunan kadın kim? 

sermiş ken isi ya a anmıştır. cektir. Sovyet Rusayada tetkiklerde ,ıı• 
Hamal 35 yaşlarında kadar · Junmuı olan zehirli gaz ınu~~ it 

dır. (.Y·SQ:f.) (4197~) doktor Ziya dönmÜ§tÜr. Yakında 
üzerinde çalıımağa bnılayacaktJ!:---,.1 

~!!r1~~:ikdŞ~:.~!d.n: f"""[ii:Z"ü·miU-bi r 
Şubemiz kısa hizmet defteri • i t i 

nin 275 sayısında yazılı 324 do. no 1 
ğumlu Ahmet Fehmi Oğ. Hasan Bugüne kadar ikinci aarıl~ 1 
Şükrünün htnnbulda ise şubeye giren harici haberler ve siyasa~- 1 
müracaatı, hariçte ise bulunduğu leleri bundan sonra 4 üncü s:.ıyıf• f 

mahallin askerlik şubesi vasıtaıi· za konacaktır. _.,,.,./ 
le adresini bildirmesi gerektir. ···--·-···- ····· .. ·····-···· .. ·--·--.. 
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Konuşma 
adabını 

60reneıım 
LL ltonupna adabı! ... Bu, çok mü· 
"llll llleleledir. 

Cilt cilt kitap yazılaa, bilmiye · 
ıae lene öğretilemez ... Zira, muhit 
le alııkanlık itidir. 

l&Jdn birteY var ki öfren.mesi 
~İttir. O da> umumi toplantı • 
'-rcı~ müzakere uıUlleridir. Me
le)& fillnca klüb bası, fillnca 
'-'tlttep mezunlan, filanca esnaf 
~eti bir araya geliyor. Her 
~fadan bir aeı çıkıyor. Netice el· 
d, edilemiyor. itte buna mani ol
~ ~in çok buit çareler vardır. 
ltıa.ıann daima tatbik ettikleri bu 
ltldi yurtdaılanmın istif adeıine 

Aç 
çocuklar 
Kızılay bunların 

onda birine yemek 
verebilecek 

ihracat tacirliqi için 
200 bin lira sermaye sahibi 

olmak şart konacak 

"ıediyorum. 

İstanbul Kızılayı nihayet hiçbir 
taraftan yeni bir yardım görme • 
yince elinde bulunan para ile ilk 
okullardaki pdasız çoc:uklarm, 
hiç değilse bir knmma, yemek tev. 
ziine baılanmuma karar vemıi§" 
tir. 

Kızdaym elinde pdasız çocuk
ların doyurulmuı için belediye 
tarafmdan verilmit bet bin ve Kı
zılay ıenel merkezi tarafından 
tahsis edilmq üç bin lira vardır. 
Yapılan hesaplar bu sekiz bin lira 
ile latanbuldaki gıdasız çocuklar 
dan ancak onda birinin, yani bin 
çocuiun doyurulabileceğini göı -
termqtir· 

Ekonıomi Bakanlığı son zaman
larda ihracat tacirlerimizden ba
zılarmm hariç piyasalarda ihdas 
ettikleri vaziyeti ve bunun mem • 
leket ekonomisi için zararlanm 
söz önünde tutarak ihraç ticareti
mizi kayıtlandıracak yeni bir ka
nun projesi bazırla:mağa batla -
mıftır. Bu proje üzerindeki tetkik
ler tamamlanmqtır. Ekonomi Ba
kanı Celal Bayann Ticaret odası
na yapbğı ziyarette oda ve borsa 
erki.nile bu hususta görütmeler ya 
pdmııtır. 

Öğrendiiimize göre Bakanlık 
ihracat taciri olabilmek için 

Toplantıyı çağıran müteıebbiı 
~et, bir ruzname yapar. En ha· 
~.reis, hatti icap ederse riyaset 
~eti seçimini koyar. (Namzet • 
~ili de gösterebilir.) Bunla~n 
""."'Uaabmdan sonra ruznamenın 

~hr maddelerinde nelerin ko · 
~&cağı haziruna bildirilir. En 
'°'1.nda müteferrik meseleler ko· 
~lur. Toplanbyı icap ettiren 
~' nıevzularm dıtmdaki herhan
ti 1-hiı, bu müteferrik meıelele
~ &~larak müzakerenin intizamı 
~mamasına gayret olunur. 

Bu çocuklara pazartesi ,sah, Edlrnede eski eserleri 
pertembe ve cuma ıünleri öjleleri sevenler kuru mu 
sıcak yemek, helva veya peynirle 

ltuzn~menin mesela ıöyle dört 
"-ddeai olabilir: 

1 - Reis ıeçimi, 
2 - Bir tekaüt sandıiı kurul-
~ı 

3 - Binanın tamiri 
4 - Müteferrik bahlıler. 

ekmek verilecektir. Halbuki ıe • 
çen yıl lıtanbul ilk mektf;plerinde 
3500 çocuia öile yemekleri ve • 
rildiği halde fİne her taraftan ti· 
kiyetler yükselmekteydi. 

Çocuk Esirgeme kurumu ni • 
zamnameıinin yardıma ait olan 
ilk maddesi sıdanz çocukların dO" 
yurulmasma dairdir. Bunun için 

. Kızılay bu kurumun da yardnnmı 
iıtemektedir. 

'irinci bitıpeden ötekine geçil · B k d•sta 
~ ikinci ton1 .. .,hda id;mun 8$ 1 r 1 n 

~in •e riyaset heyetinin .eçil- Cumurbaşkanı 
'uıden ıonra (Geçen toplanh· 
~tunları konuşmuttuk!) diye el· lntıbalarını anlatıyor 
~Ptm hülasaıı yapılır. lkl gtin evvel şehrimize geldiğini 

Edirnede, "Edirne ve yöresi es
ki eserleri sevenler kurumu,, te · 
ıekkül etmqtir. 

Trakya ıenel müfettiti General 
Kazım Dirilin bqkanbğında bu
lunan bu kurumda Edirne saylav
lan, memurlar, muallimler vardır. 

Bu kurum eıki eserleri koruya
cak, broıürler bastıracaktır. 

Ekmek narhı 
değlştlrllmedl 

Belediye narh komisyonu dün 
toplanDı•a. ekmek ve fr~ncala nar 
hmm selecek hafta deiittirilme . 
ıine karar vermittir. 

Amele ekmeğinin ne günü çı 
kanlacağı da henüz kat'i surette 
tespit edilmemittir. 

200,000 liralık sermayenin mev • 
cudünu eaaı tutacaktır. Bu kadar 
ıermayesi olmıyan firmalar bir · 
lqerek ihracat yapabileceklerdir. 
Bu suretle zarar olunca küçük ser
mayeli bir ta~ım tacirlerin taah • 
hütlerini yerine getirmemek gibi 
ırk ıık hadis olan vaziyete nihayet 
verilecektir. 

Bir maddeyi ihraç edecek ihraç 
taciri bu maddeyi iliraç salahiye
tini bulabilmek için Ekonomi Ba· 

kanlığından bir lisans alacaktır. 

Her madde için ayrı bir lisanı ve· 

rilecektir. 

Ekonomi haftası 
hazırlıkları 

Ulusal ekonomi ve arttırma haf 
tası perıembe günü baılıyacak · 
tır. Hafta zarfında ikramiyeli ye
mi~ · 'ltmak üzere yüz bakkala 
makbuz verilmittir. Bu makbuz 
larda her türlü ıuiistimalin önüm~ 
geçecek tedbirler ahnmışbr. 

Vitrin müsabakasına 72 mağa
za iftirik etmektedir. 

Çemberlllaşın 
dOşmek Uzere olan 

taşları 
SOli yap.urlar ~ünden Çem

berlitaım üzerinde birkaç küçük 
taf yerinden oynamııtı. Dün itfa
iyenin merdiveni getirilmit, mü 
hendislerin gözü önünde taşlar a· 
hnmııtır. 

ikinci maddeye geçildiği za • yazdığımız Sovyet Rusya Başkırdi.s · 
,, ıu ııra takip olunur: tan Cumur Ba~ Ba1 ~ahlrof Ap
• 1 - Tekaüt sandığı fikrini ile- zat dün Sovyet konaoloslufunda P -
li aur h ki ... k lk zeteclleri kabul ederek memleketimizi 
~en er mae, ayaga a ar ziyareti maksadını anlatmıştır. 
" ladığı nutku söyler ve okur. na1 Tahfrof Apzal, a111l zamanda 
~~~, umumi gayeyi anlatan bir mtlelllftlr, flmdl1e kadar hiklye, 

Aydın Demiryolları 
~ııı mahiyetinde bir söylev· roman, kronik ve pi1es olmak üzere Devlet demlryolu 

. : • 77 eser yazmıt ve bu eserler Sovyet 1 l 1 H 

lı.t ~ - Tamamlayıcı nutuk başka Rusyada bUtiln dlllere çevrlldltf gibi 8 8 em ne gure 
"iti ·---f d .. 1 • B' d kısmen macarca, çekee ve almanca - değl&tlrllecek 
t.ı._ _,..... ın an ıoy enır.. u a. )-ada ~evrllmiıJt:lr. ~ 
~ sandığının hangı eaular Bqkırdistan Cumur Bapanı di. Hüldimetimizce yeni satın alı . 
'i'1"de yapılacağını izah eder. yor ki: nan hatlardan Aydın demiryolu-

' - Sualler var mı? diye ıoru· •- Ttlrki1eJI ziyaretten ma~ nun Devlet Demiryolu tipine çev· 
· Bunlara cevap verilir. dım, kUltlr sahasındaki OerleJltiıuzi rilmeaine karar verilmittir. Bir 
• ._ Aleyhte söz aöyliyenlerin görmek, .. takdlr etmektir. Gelditfmden hususi aoıyete tarafından evvelce 

d
'nl • beri kız ofretmen mektebinl,sanat mek 

g ı enır. teplerlnl, ~ak clJ8panaerlni sezdim. yapdmıt olan bu hatbn tünelleri 
>tıa ._ ilk yahut ikinci aö~ aöyli· Sovyet Rusyada Çar umanmda çok ve bir kuım istasyonlan Devl~t 

' a&t lımılara cevap venr. ezilmiş mUletler, 1enl TUrkl1enln in. Demiryollan tipi vagonların geç-
\._ Karar sureti teklif olunur. klpfmı yakın bir allka ile takip edi- meaine müsait deiildir. Hat açık· 

'lcenur. yorlar. Çok samimi ve gtizel olan TUr· lıiı diier hatlarla bir olduğu hal-
( '1 ._ Binanın tamiri mevzuuna ldyeyi görüp yeni intibalar alıyorum. de Aydın hatbnın vagonları dah• 

yarım milyon liraya mal olacağı · 

neticesine varınıttır. lntaata yıl · 
bat mda baılan.acaktır. 

Öğrendiğimize göre Aydın hat· 
tmın 81 ve 84 üncü kilometrele 
rindeki tüneller Devlet Demiryol
ları sistemine göre genitletilecek, 
Aziziye istasyonu bu ıslahata uy
gun bir tekilde yeniden ıslah edi 
lecektir. Selyatağı tüneli de ayni 
eıu dahilinde geni~letilecek ve 
Aydm istasyonunda yeniden 12 
metrelik bir betonarme köprü ku. 
rulacaktır. Bu itin iki ay kadar SÜ· 

receği sanılmaktadır. · 
1'wı... -•• ) •1• IJ!!L Gezdiğim irfan yurtları, hele gelecek b D 1 -..~ıp mevzua geçı ır. an.. . neslin de sıhhatini koruyan ~uk asık olduğundan ev et Demir İ k A d I l 
~ llıeaele de ayni tekilde ko- dispanseri bende derln fntıbalar bırak yollan vagonları bu hattın tünel- n ılap ers er 
~ 111'. icap edene karar, gele- tı. Elde ettiğimiz muvaffakıyetlerl, !erinden geçememektedir. Bunun Mahmut Esat Bozkurt dün O. 
~ ,lantıya kadar ıu veya bu noksanlanmızla birlikte öirenerek bl- için timdi diğer hatlardan bu hat· niveraite inkılap kürsüsünde bu 
~lann meseleyi tetkik et . riblrimlze yardım etmeli k8ltflr d • ta aktarma ile nakliyat yapdabil- yılm ilk dersini vermi§, inkılabın 
~~hı, tehir olunur. Fakat eğer hetinden büyük bir iş sayıyorum.,, 1 mektedir. hukuki cephesini an'atmıştır. Mah 
i.~ .. . 1 k Ba1 Tahfrof buradan Ankaraya, kani ,,..1... nıuapet netıce a ınma oradan da İstanbul yolayla Parlse gi· Bayındırlık Ba ığı bu hatta mut Esadın ikinci deni pazartesi 
~ora.. gelecek toplantının da decektfr. ketif yapbrmıt ve deiitme itinin günüdür. 

1 
t91pit edilir. ---------------------------------------"- . . . 

'~r:aı dairesinde yapılan top· 
~ dan fayda hi.sıl olacaiını 
~ t Oruna. Yoksa kellim kelliırı 
~-ı 
~ak ldabı, mekte?lerde 

._Udir. 

~ (Vl·"Q\ 

~"ooıu tahsıı 
~ CIQr muavini 
~ 1-lvun Beyoğlu tahsil 

~ t_ı~vinliğine 40 lira ma · 
""t fit~ tahsil baımemuru 1 -

hı edilmiıtir. 

[ _,_ŞE H R İN. _:,DERDLERİ ] 
Tramvaylarda Yeni usul 

Son günlerde tramvaya binilip inmek hususunda 
yeni bir usul tatbik ediliyor. Tram't'&ya dalma arka ka
pıdan blnill1or ve in kapıdan iniliyor. 

Güzel bir usul Fakat blzee bu 118111 ancak hatlarda ki 
fi miktarda araba işletildJif takdirde kabili tatblktir. 

Ve bir hatda ihtiyaçtan çok daha az araba işletilirse bu 
usul fa1da yerine b11Alds arar verir. Ve vermektedir 
de. 

.8lzbn tram't'&ylann içinde, arabada ancak 28 ld§l 

bulunabilir kaydına rağmen bu miktarın iki misli yol· 
cu almdığı çok defa vakidir. Hele akşam saat 16 dan 
sonra bUtiln tramvaylar tıklım tıklımdır, şimdi "yalnız 
arkadan binilir!,, usulüne uyan vatmanlar yolculara 
ön kapılan açmamakta ve herkes arkadan bindiğinden 
ön taraf seyrelse bile arkası kalabalık olduğundan 
Jçerl girmenin lmklnı bulunmamaldadır. 

Bu usulfin halkı b08bfttiln müşkUl!ta dllşUrmekten 
başka hiç bir işe yaramadığı kanaatinde>:tz 

. .s 

Garpta batıl lUkaUar 
Yunus Nadinin oilu Nadir Nac1t. 

<N.) imza.!ile yazıyor: 
Artık batıl itikatlar devri geçti de.. 

riz am~ garp matbuatı hAll bunlarla 
u~şıyor. Meseli sözde: Tutankha • 
mon'un merazıru açanlar ölilrlermft 
Hakikaten de birer birer ölüyorlar. 
Son günlerde bunlardan birinin daha 
ölmesi hayretleri mucip oldu. Fakat 
bunda şaşılacak ne var? 

"Bir defa Tutankluunoriun meza. 
n keşfedileli on aeneyi geçtL Sonra. 
bu keşfi yapan ôlimler çocuk denecek 
ya§ta deği~lerdL En genci elllafnl ~ 
tan aşmış bulunuyordu.. Meael4, arar 
engiz bir hastalıktan öldüğü bildlrlleıt 
Jamesh Breadated, tam yebnlf l/GfUl
da imiş.,, 

Kuru •ıkı -Bugünlerde gazetelerde telmih11, 
ldnayeli yazılar çoğaldı. Hele mahut 
Güne~ - Galata.saray da\·asından 
sonra ... Ercüment Ekrem Talu (kuru 
sıkı) diye bir yazı yazmış; tehdidini 
ye.rine getiremiyecek iktidarda.ki tip. 
leri anlattıktan sonra şu Nuradcba 
hoca fıkrasına geçiyor: 

B ocamn, bir gün, e~ğinln ilzcrln. 
den heybesini '°'nuılar. Buna feu 
lıalde canı ala.lan hoca hemen kaıa • 
banın içinde tellal bağırtmı,: 

- Ya heybeyi iki saate katlar gm 
getirirsiniz, yahut ki ben yapacağı.mi 
bilirim! 

Bir saate kalmadan, heybeJJi ~a -
lanlar onu hocanın ayağına getinMk. 
le beraber, sormuılar: 

- Hocam! All!ıh Hn söyle, lae11 • 
beni getirmeseydik, ne yapacaktın 

Nasraddın, kemali cld.digeUe: 
- Ne mi gapacal:lım'! Hiç! dcr.ıi1-

Gidlp ~arşıdan baıka bir heybe ıatı11 
alacaktım! 

Peyamlnln b~r tekllft 

Peyami Sara bugün oldukça ca • 
sip bir teklifi Heri aür'Uyor: Btr st111 
Yahya Kemal bir talebe mahltlncle 
o musiki mezcedilmiş sesile konut. 
muş. Talebe ncd i~inde, bu konferaa 
sı dinlemiş ... 

"Maarif vekaletinin bütiln mek • 
teplerde böyle konferans serUerl ter• 
tip elmelerl için daha genif .aldlıl • 
yet vermesini laterdik. Bu konlerau 
lar kültür kelimeıini dar IJllDUıantlaa 
k11rtararal• en fiimullil mana.auaa ka. 
ııuşturacaklardır. 

Ml •ollnfnln nutku 
Ahmet Şükril Esmer, barq tek • 

liflerini tahlil ediyor: lngiltere, ltaL 
yaya karşı bu sefer daha mülA)'im d:ıv 
ranmış, yumuşak prtbr ileri silrmiit
tür. Fakat, 1\lasolininin söyle'Vi hlC 
iimit \"erici değildir. 

latanbul llmanımn ldare•I 

Asım Us, İstanbul limanına dair 
şikayetlerin yüzde doksanının orta • 
dan kaJdınlacağını anlatıyor: 

iki yıl evvel Liman işinde hususi 
alakalar \'ardı. Rıhtım şirketi, yaban. 
cdann imtiyazındaydı, Şimdi bu pL 
rüzler temizlendi. 

Bir elden idare şartile liman İf • 
lerimizin artık çok mükemmel bir seyr 
nlmnsı kabildir. Bu, hem hUkftmet, 
hem de halk için faydalı olacakhr. 

Hikmet Feridun• bir d• 
bizden caba-

Hikmet Feridun bugün llAç dOf • 
manhğına dair fıkraları sıralamıte 

1-'akat en mühimminf unuttuğunu ıö • 
rüyoruz: 

Adamın biri hastalanmış. Dokto. 
ru ~.ağırtmış. 

- Ne yapacaksın, vazgeç 1 Kendi 
kendine iyileşirsin ı - demitler. 

- Bırakın! Doktor da sanatlnf 
gebtersin, o da yaşasın! - demft. 

Doktorun yazdığı reçeteJI eu.aa._ 
ye götürmemek lstemitler: 

- Senin, ömründe lllç lçtlflal 
görmedik. - diye itiraz etml§ler: 

- Canım.. GötürOn, yaptmn f. 
Eczacı da aile geçindiriyor. O da ,.... 
şasın t - demiş. 

Nihayet. flAç gelmlt Huta, ""11 
tuttuğu gibi sokafa frrlatmlf. 

-Ne yaplJOl"BUR ,.1111?-de• ... 
ler. • 

- Hıra.km l Bea de 1 



Deniz 
konferansı 
Dün açıldo 

Baldvine lngilt:ere
nln tuttu§u yolu 

anı attı 

Dün a911mıt olduğunu yazdığı. 
mrzLondra deıtiz konferansında 
İngiliz Baıbakanı Beldvin evvelki 
deniz muahedeleri ahkamına ta
mamen riayet ettiğini, bundan 
sonra da. riayete hazır olduğunu 
sijylem{J ve deniz işlerinde İngil
terenin tuttuğu yolu anlatarak de
nizaltı gemilerinin harplerde yal
nız müdafaa vasıtası olarak kul · 
)anılma.sına dair bir protokl imza. 
}anmasını teklif etmiıtir. 

Amerikanın dlleOI 

İngiliz Başbakanından sonra 
söz alan diğer delege heyetleri 
batkanları arasında Amerikan de
legesi Norman Deysiv Amerika 
Cumur Ba,ıkanı Ruzveltin bir mek 
tubunu okumuıtur. Amerikanm 
istediğine göre, bundan önce Va. 
tington konferansında tespit edi
len deniz kuvvetlerinin yüzde 20, 
10 veya 5 suretinde tenzil edilme
li, yahuı Vatington nalaıması hü
kümlerinin aynen uzatılmalıdrr. 

Japonya ne diyor? 

Japon delegesi ezcümle ıunu 
Ciemittir: 

"Bu konferansta her memleke· 
te kendisinin milli müdafaasını te· 
min edecek, barı§ın ve dünyadak' 
milletler arasında hüsnüniyetin 
temin edilmesine yarıyacak idili. 
ne ve ıerefli bir uzlaşma elde et
meyi arzu ediyoruz.,, 

Fransanın gUru,u 
Franşız delegesi Korbin, İngi· 

Uz Batbakanı Baldvinin denizaltı 
ıemilerini yalnız müdafaada kul. 
}anmak hususundaki teklifi tel · 
mih ederek Fransa hükumetinin 
bu teklifi kabul etmekte olduğu
nu ve 1930 yılında bu teklifin ih· 
tin ettiği maddelerin tanzimi işi· 
ne ıenit mikyasta ittirak etmiı 
bulunduğunu ıöylemiıtir. 

ltalya ne istiyor ? 

ltalyan bat delegeıi İtalyan el
çilerinden Grandi, bundan evvel. 
ki Vaıington muahedesi ahkamı. 
na göre kendisine müsaade edil. 
mit olan tonaj miktarını henü1 
"doldurmamış, o kadar gemi inıa 
etmemit olduğunu söylemiştir. 

ltalyan delegesi - belki de Ak
Clenizdeki vaziyeti itaret ederek 
- meseleler mevzuubahis olduk 
ça, - Sulhun muhafazası gaye ol
mak tartiyle - bir hal ıureti bul- . 
mak için tetkiklerde bulunulma • 
sma taraftar olduğunu da ili.ve 
etmittir. 

Konferansın bafkan1 kim? 

Konf eranıın bqkanlığı, İngi
liz Dıt Bakanı Sir Samuel Hor'a 
ve e.ıbqkanlığı İngiliz Deniz Ba
kanı Sir Bolton'a verilmiıtir. 

Bir lngiliz 
tayyare filosu 
Slnga.purdan 

.Japonyaya uçacak 
Bir İngiliz tayyare filosunun 

Slngapardan Japonyaya uçması için 
Japon hükumeti ile İngiliz hük6meti 
~ör6şmektedir. 

Bu, lngiliz hara kuvveti filosu • 
nan Japonyaya ilk ziyareti olacaktır. 

Bu uçuş, şubntrn ortasında. yapı • 
Jaca.k ve martın ikinci haftasında bi. 
tlnktlr. 

İngiliz tayyare filosu Japonyada 
Wr hafta kalacıktır. Gldişde ve gtlfş. 
te Filipin adalan da clahil olmak il · 
zere muhtelif mevkilere qfranuaktır. 
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Habeşistan ltalyanın lngiliz, Fransız tekliflerini 
kabul edeceğini umuyor BugDnkO. AJmanY• 

..ı" 
lmpaıraıtoruna sorulursa : SilAhlanm gittikçe arttıran 

1 
bit 

manyanm, A TIUpa için yarın ~ tali 
kuvvet teşkil edebileceğini an ~tel' 
lngills gazetelerinden ".MaD elet 
Gardiya,,m makalesini dikkat. d 

... ~~ ~--- twwwr• ~~ .... 

Bir karış toprak 
bulduk. kS1 

Vermek niyetinde değildir Kuvvetlenen yeni AJmanyannı ı.-. 
pnda endişe duyulduğundall ba 

Fakat Romada da sonuna kadar harp 
sesleri yükseliyor 

den bu yazıda deniyor ki: ,as 
"Ne yazık ki yeni Ahmı.ıı,S1'1 • 

den mak: tutamayız. Yeni Atııı.an:ıı 
nm teklmülil, bütün ATJ'U.P811 h 
bir endişeye dü~ürüyor. tıerte 

Dün yazdığımrz gibi Muıolini . 
ye verilecek sulh tekliflerini Pa 
riste İngiliz ve Fransız Drt Ba . 
kanlan görüttüler. İngiliz Dış Ba · 
kanı bu teklifleri kendi hükôme. 
tine bildirdi. Tasvip olunduğu 
takdirde bugün Musoliniye gön 
derilecektir. 

Musoliniden de cevap herhalde 
ayın on ikisinden evvel bekleni . 
yor. Çünkü aym on ikisinde ltal 
yaya karıı petrol zecri tedbiri tat 
biki meselesini görütmek üzere 
Milletler Cemiyeti 18 ler Komi · 
teıi toplanacaktrr. 

Tekllflerln ••it ne ? 

Tekliflerin ne olduğuna dair. 
sıkı bir gizlilik mu haf aza edili
yor. Şimdiye kadar çdanıı olan 
tahminlerin pek doğru olmadığı 

da yapılan resmi tekziplerden an
Jqrlmaktadır. 

Hele İngiltere ve Fransanm bir
lik olarak Musoliniyi tabnin eden 
bir çeıit teklifin Habeıistana zor 
la kabul ettirilmek istenmesi ta· 
yiası tamamen yalanlanmaktadır. 

Habqistana tazyikle hiçbir ıart 
kabul ettirilmiyeceği temin edil · 
mektedir. 

Fran•ız gazeteferl ne diyar? 
Bu mesele üzerine Fransız ga 

zetelerinin yazdıkları daha ziya · 
de İngiliz · Fransız beraberliğine 
aittir. 

Jurnal de Deha diyor ki: 

"Musolininin herhangi bir red 
di bir hakaret olacaktır. Mütema· 

diyen 1talyaya tavizatta bulunu
lagelmiştir. Artık timdi mukabU 
tavizde bulunmak aırası 1talyada-
drr.,, . ~· 

Pöti Parizyen ise: 

''Romamn Framız • İngiliz 
projesini ne suretle kartılıyaca 
ğı meçhUldür. Fakat ıura11 mu · 
bakkaldır ki Londra ile Paris a

raımda teessüs ebnit olan &· 

henk yqryacakbr.,, demektedir. 

İnrilizce Taymis gazeteei Mu • 
aolininin ıon söylevini de ele ala · 
rak ıunu yazıyor: 

"Bugünkü tekliflerin, esuı in· 
giliz tekliflerine ne dereceye ka· 
dar benzediği bilinmemektedir. 
Fakat Sir Hoare'un faaliyeti ne· 
ticelerini Londraya bildirmek 
mecburiyetini hiıaetmit olmu' 
keyfiyeti, bazı tahminlere yol aç
maktadır. Muaolininin aöylevi, ln
gilizlerin bir karar almak yolun · 
daki niyetlerini tefçi etmit ve Dİ· 
hayet Romaya bir İngiliz • Fran
sız müıterek teıebbüsü yapmak 
hususunda Lavalin tereddütlerinı 
izaleye yardım etmitt:ir. Musolini· 
nin bu yeni projeye cevabı her ne 
oluna olsun, Laval • Hoa.re konut 
m.as•a&n ya:ım~ı "1ahi.,,eH i.~ o 

lunamaz. Bu konutma Fransız-ln
giliz tesanüdünü yeniden kurm~-• tur.,, 

Muıolinlnin ıöylevinden sonra, 
Roma gazetelerinde yazılanlar r 

dan biri ıudur: 

"HükUmet batkanmm sözleri· 
nin tefsire ihtiyacı yoktur. Lbun 

olan feY, kuvvetli bu1unmaJC ve Arada bir, sulhperver nfYe ti· 
nihai uf ere varmaktır. Zecri ted· bazı protestolar yapıldığını AlJ11Sll btl 
birler tethiti, İtalyan ruhuna tesir derlerlntn ağzından Işittyoruır ve dl' 
ebnemit ve mukavemetini azalt. dft§ilncelerln Alman halkı taraf~ ğtl" 
mamıftı:r. Zecri tedbirlerin ilk ür kabul edildlftnf ve iyi karfllaJ!).1~-' 

~ da tasavvur edebiliriz. Fakat. 411 
haftalık tatbik devreai, İtalyan hUkQmetinln dahilde ne yap~11 _ 
hareketleri üzerinde hiçbir tesir gözden ka.çmnama.k l~ımdır.. ôt• 
göıtermemiıtir.,, kını okutup, talim ettirip ask~~ııd 

Dün İtalyan ayan meclisi top· mekle, ne gibi maksatınr gU dş-
ve onlan ne prensipler üzerine ye lanmıt Ye söz aöyliyen muhtelif 

i.za araımda Amiral Dö Revel de tird~~~:~=~C.:~ş ~~ uj1f 
demittir ki: ~urette bfribfrine bağlıdır. ti 
"- Güniln birinde lngili:ı filo- Gla.daton; "iyi bir dış styasall~ do 

sunun ltalyaya kartı Akdenizde meli, iyi bir iç siyasasıdır,, ~eııı tır 
tahıid edileceğini ve Fransa ile Bunun aksi dahi sahihdir. Kott! ıu · 
İngilterenin ftalyaya k&J'fı anlat· iç sfYMaYI kötü bir dış siyasa do t -

rur. Yeni Almanlan (nazileri) d~ıtkO 
malar yapacağım o zaman hiç daki işlerinden tanımıyoruz. Çil iiS 
kimse aklmdan geçiremezdi.,, drşarda yapmak istediklerini h:d' 

Ayin yann öğleden ıonra top yapamadılar. Fakat biz onların iç 
lanarak doğu Afribdaki harp İ· ki işlerini tanıyoruz.. 'f't
çin yapılan fevkallde masraflan Senelerdenberl, Almanya.da ff. f~ 
tasvip eden kanun )i.yihasmı mü- lar şimdi olduJ?u kadar yiitcselııte~.;, 
zakere edecektir. ücretler düşmemiş ve yiyecek a~ıJal'• 

mrftr. Fakat naziler, bir i~i başar 1 
Habe,ıatan bir karı, bll• Almanyanın yeniden slldhlanııtf.tt 

toprak vermlyecek 1 temin ettiler. Her §eyi bu gaye u ~ • 
Adisababanm hiikilmet çeven da feda ettiler. Ve diktatörlük 0~ cı· 

lerinde söylendiğine göre lmpa . dan kalkmadıkça (ki böyle bir şe ş• 
Jabileceği ihtimali çok uzaktır) ,,ı\lftıli"" 

rator,Habet topraklarının herhan- ya bugünden itibaren iki Uç yıl ~ 
gi bir parçaımı vermemek niye · de birind derecede bir kuvvet ols 
tindedir. Ayni çevenlerde, Lavat tır. ı~· 
ile Hoare a.raamda Pariıte yapı . Dlfer memleketlerin hepsi, b!, .. ~• 
lan anlatma §artları tiararetle mü- ıerını mummu.a eun~n. . .. ı=ı•"''' eıt 

sulh içinde bir dünya temini fç[ıt ıe· 
naka.p edilmektedir. Burada zan- iyi teminat olan "müşterek ststell'te.ısf 
nedildiiine göre Mu•olini kendisi rinf korumak üzere ellerinden ~ 
ne teklif edilen metni kabul ede y~pmaltdırJar._ ./ 
cektir ve bittabi zecri tedbirler de ------------
yavq yavaf hafifliyecektir. Vaz1. D6rdttzler şereflJJ'-' 
yetin b3yle muhtemel bir inkita· Ana babaları~ıe 4' 
fı burada fena bir tekilde kartı· çocuklP.,. .elediY • 
Ianmaktadır. taraf'r· <"an bir se~ 

----------------------------- ge ndlrJ ecek_ıe ocd' 

Sulh ihtimaUeri cepheye de tesir etmiş ;;u.1:~;.::~:uı.::::.~~~~::'. 
itina. ile bakıldığım geçenki sıı.Y' 

V e n 1• h ·ı ç b ı· r da yazmıştık. d, Son gelen gazetelerde okun ~ti" 
na göre, bu aile, bulunduk1a.t1 fJ1 tıe
beledfye.q tanfmdan bir eene iç ~ı'· h a r e k et y o k ! da.alıarmdınlacak .. laped~ 
Son haberıer 

vannoz lYJfaık 'lte'ffelk çaırpoşmalaır, gerlDemeler ve D•-• bombardıman edll•r:~ 
taıyyaıre faıaDDyetOern ver Habe• imparatoru neı•P ,,. 

Bu grafik ltalyanın Fran•adan üç büyüklüğünde olan Habqiıtanı iatüa için rönderdiği kuvvet 
feri ve bunların Habq kuvvetleriyle mukaye•eaini göstermektedir. 

Son defa İtalyanların D~ ti 
§ehrini bombardıman etnıelet1 tıJ) 
naamda Habet imparatorıJ~i • 
halinden bahseden lnıili%C~ . ~~ 
yuz Kronikl ıazetesi mu?.ıabıt1 

Koyu renkli ruimler Habe1lerin, açık ve çizgili ol.anlar ltalyanlar 
ındır. Ancak bu rakamlar ltal3•anın ana yurdunda bulunan ihtiyttı el-

f.000.000, rat kaynakları muazzam malzeme ve harp teçhizatını, cephane

AVQOMlJ 
200.000 
Yf5'LI ı 
150.000 

~ 
Habeş- İtalya harp cephesin -

de son vaziyet, iki tarafta küçük 
kuvvetlerin kilçlik çarprşınalarmdan 

ibarettir. 
Eritreden ırelen bazı haberlere 

göre Makallenln garbında kendilerin· 
ee işgal edilmiş bir mıtakada ilcrll • 
yen ltalyan kıtalan kuvvetli bir Ha · 
beş kıta.sınm ôni bir taarruzuna uğ • 
ramı~tır. İtalyanlar çok çetin bir mü. 
dafaaya girişerek bfr kaç defa süngü 
hücumu yapmışlar, takviye krtaları 

gelmesi üzerine mti~kUl nziyetten 

yi hesaba katmıyarak tertip edil. 
miıtir. Habqistanda i•e bunlar 
yoktur. 

ZIR""' 0TON\08İL. 

kurtulmuşlardır. Habeşler ltalyan 
takviye kıtalan gelince süratle çekil· 
mi,ıerdir. 

Röyter ajansının kaydettiğine gö
re İtalyanlar sulh Umitleri mevcut 
bulunma.sına rağmen şimal cephe.sin • 
de taarruz hazırlıklarına devam et • 
mekte ve yeni hava bombardnnanlan, 
keşif hareketlerlle vaziyeti kollamak · 
t.adırlar. 

67 Numaralı İtalyan tebliği bütün 
cephelerde k~f kolu fa.ali>:etfnfn de. 

vam etmekte olduğunu, Dessinin şi • 
malinde iki ha\'a bombardımanı ya • 
pddıfmı bildtrmektedlr. 

Röyter ajansı ıeçenlerde olduğu 
kaydiJe büyük bir muharebeden hah. 
.etmektedir. Muharebe cenup cephe • 
sinde Dolo'nun ~malinde Ru De.ta· 
nm ordasne bilytik bir yerU İtalyan 
kuvntf araamda olmuş. bütiln bir 
gün devam etmiştir. Habeşlerin 850 
ve lta1yanlann 700 kişi kaybetmiş ol -
d11klan bfldirilmektedlr, 

yor ki: J~ 
"İmparator cePhede ~,,t ,ıt • 

le birlikte bulunuyor, öutilı> ~il' 
likelere ortak oluyor ve Hab eti ' 

k. . . rı·~ ' ,_./ tanm et ı a.na.neamı ye ·ı,P. 

riyor. Fakat eski anane rı;::.,,.,
ce, beyaz bir at üzerinde ıoo ' 
nu,. idare edecek yerde, ~ ıdtl ' 
dern harpte yere çömelnııt ;;1' 
ğu halde ltalyan booıbat rıJ1S •' 
tayyarelerine tayyare topla 
teılemekle metgUldü. . lt,J 

Askerler, imparatorun ;i ~ 
yan bombardıman tayyar tf>,J 
rarafmdan seçilebilmesi~ el~ 
olmak için omuzlanna b~ 
örtmek ve üniformaımı ~o< 
için kotuttular. Fakat itıı~e 17if 
bunu reddetti. Ve akab dil~ 
bomba, hemen yanıbatıt>S. \Jf-eif 

20000 nüfusu olan D~~ 
ne tahminen 1000 ltalY.~ · · _....._ 

•ı diifmiiftür. t.l 



Mektupla 
Muaşaka ••• 

Avrupa gazetelerinden takli · 
den, vaktile, bizde de bir mek • 
lupJaıma uıulü batlamıttl· Fakat, 
loııraJarı kayboldu. 

Meseli §Öyle ilanlar okurdu • 
ll\ız: 

''25 yaşında dul bir kadmırp .. 
l{endime bir hayat arkadaşı an . 
Yorum... Mektuplaşmak isteyen · 
lerin C. C. c. remzile Galata pos
lerin C. C. C remzile Galata post 
restana cevap yollamaları.,, 

Kocamın bu meseleye dair ha 
braaı var. Şöyle anlatıyor: 
• 

Ben de, modanın tesirinden ya
lca.nı sıyıramıyarak bir mektup 
hzdım. Dedim ki: 

"Yakışıklı, tahsilli, terbiyeli 
~e istikbali parlak bir delikanlı 
lYni evsaftaki bir genç kızla ta · 
bışınak, fikir mübadelesi yapmak 
_le eğer kabilse evlenmek istiyor. 
(Güneş şuaı) rnüsteanna cevap ve 
!il . nıesı ... ,, 

itiraf ederim, imzadan ibareye 
lcaclar her söz tevazu kaidelerine 
\afnıuyordu. Lakin biliyordum ki, 
laa1abn her ıubesinde, hatta atk 
'-lııinc:le muvaffak olmak için in
'-11 tekmil kusurlarını saklamak 
"• öiünmek mecburiyetindedir .. 

Mektubu bizzat götürerek pos· 
ltya verdim. Ertesi gün intiıarını 
"e cevapların gelmesini bekleme

de Sultanahmet parkında, aol ta· 
raftan üçüncü sırada bulunaca · 
ğım. Tanınmak için, yakama be -
yaz karanfil takacağım. Siz de 
öyle yapın!,, 

Bilhassa böyle geç bir saat seç· 
mittim. Bundan maksadım, ıev
gilimin hicap hiaai üzerine bir 
perdecik çekmekti! Bütün gün, 
dakikaları saydım durdum. Fa • 
kat, ne garip tesadüf! Tramvayın 
cereyanı kesildi ve ben de geç kal· 
dım. Parktan içeri girdiğim va . 
kit saat sekizi beş geçiyordu. Bir 
az nefes nefese randevu yerine 
gittim. 

Koyu lacivert ç'-rtaf giyinmit, 
güzel vücutlü bir kız, kanepede 
oturuyor. Yakasında da bir beyaz 
karanfil ... Alaca karanlıkta vazı.ıh 
olarak seçiyorum ... Fakat, ah, pe
çesini açıa da yüzünü görsem .• 

Ayın önünden bulut çekilse ! ? .. 
O da beni gördü. 
Yerinden kımıldadı. 
Ayağa kalktı. 

Hatti kaçmak istedi. 
Önüne geçtim. 
Zayıf bir çığlık kopardı. 
- Geç kaldığımı affedin, Ay 

ııığı ! · diye evvelce hazırladı • 
ğım bir cümleyi tekrarladım. 

- Ben değilim ••. Ay ıtıiı ben 
değilim .... diye itiraz etti. 

Sesinden tamdım: HeJD!irem· 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

Tefrika numarası : 90 Vazaıını : (va a NQı » 
Kaptan, çember sakahn iki küreği ortasına 
bir hançer sapladı : " Casus ! demek ki bizi 

sen ele verdin?,, dedi. 
Ge~en kıeıml•rn hUllH81 

Gözcü rolü oynamak için hareke 
te geçen J'enedik gemilJi, Hızırın 
donanması üzerine düşüyor. Bu
na sebep, gemideki kilçük tayfa-
dır. PWJlaya mıknatıa koynwş

tur. 
. . • • • • • . . 

Kaptan, Sa~larını yohıyordu: 
- Nasıl oldu bu? ... Buraya na

sıl geldik?... Halbuki pusulamız 

dofrudur ... Tamamiyle kendi do
nanmamızın üzerine gitmemiz li 
znndı ... 

Fakat, tuzağa adamakıllı düı

müılerdi. 

Hızırın gemileri, onlan çeviri· 
yordu. 

Türk ıemilerinden İtalyanca 
haykırıyorlardı: 

- Muharebe etmeden teslim o
lursanız hepinizin cam kurtulur, 
kolay esaret itlerinde kullanıhr11-

- Nedir bu?. Bu felaketli an· 
da gülümsiyoraunuz?. 

- Esarette birbirimi:.ı.e yard1ma 
karar verdik de ... 

- lıte, Hızırın gemisinden bir 
filika indi. Bizi esir almağa geli · 
yorlar. 

Çenber ıakal gene usulla Cül
yetoya sordu: 

- Yetil kaplı kitabı ne yapa
caksın? 

Bu arada, zabit vaziyetinJeki 
genç korsan da ona baktı : 

- :-Jedir o yalan olan? 
- Biz, Hızırın donanmasını La. 

tırmak üzere gelen bir donanma
nın gözcüsüyüz... Bir Dil yak.ıla
mıf, dönüyorduk. .. Bunlardan hiç 
birinin anlıyamıyacağı ve yalnız 

benim bildiğim bir tekilde buraya 
dü9tük... Fakat, hakikati yalnı3 

Hızır Reise anlatabilirim ... Beni o-

nun huzuruna çıkarın ... - Kurtulabilmemiz için, bunu. 
bir vasıta olarak kullanacağım. Bütün gemide bir kaynatma, 

- Tamamiyle sana teslimim!.. bir kımıldama oldu. 
Mubdderabm aana bağlı... Genç zabit: 

Bu aon cünıle de kaptanın ku
lağına çalmdı: 

- Siz, pek anlaımıf, kaynaımı
f& benziyorsunuz? 

Çenber sakal: 

- Öyle. .. - dedi. 

- Sen öyleyse fU tarafa gel ba. 
kalım, küçük! • diyerek onu 'lldı, 

askerlerinin arasına ıoktu. 
Kızın gözleri parlıyordu. 
Fakat, zabitin baıka bir ıey .:la .. 

ha dikkatini celbetmitti. 
T 1• 1 Ka_. __ o ane kadar kendi ma- o F d d l S nız... es ım o un... ,..,_,,, - ... ernan o, os um... en 

Çenber aakal, kaptanın yanma iyetiyle, etrafa lbım relen teaıbi- burada ha!... 

Çenber sakal ıatıyordu: kottuiu vakit, Cülyetoyu da ora- hatı Yermİftİ. 
da gördü. Kaptana yalvarmaja Zabitlerle lier tarafa yayılan ve le baıladım. 

Da.,.1 •• :r:'cı.1 uı., "'"vdp YOK• .. A -
di ! .... 

l'eçeaını açtım: 

-Sen ha? ... 

- Beni nereden tanıyorsunuz? 

- Hele dikkatli bakın bfka-
, baıladı: herkese bellendirilen tenbihat şuy 

'-ha, biribirini arıyan iki kalbin 
buıuımaaı için çok zaman mı li

-. - ~ :f~f.,.iil x•riD• +.ı J1ıvaJı. lf~et!§A.~~·· 
getirelim. .• Sakın muharebe e•mi- Cülyetoya bizzat söyledi: 

- Sen ha? ..• 
~? ..• 

Nihayet, üçüncü günü bekledi· 

yelim ... Türkler sözlerinde durur, - Biz yakalandık, bari donan-
ikimizin de inkisannm dere · ben bilirim. Eğer arzularını yeri- mamızı koruyalım ... Onlara bir 

cesini dütünün·... ne getirirsek yakayı kolayca sıyı- zarar ıelmeain ... Belki ikinci bir liın geldi: 

"Güneş Şuar Bey! Doğrusu da
~:tinize mukavemet edemedim. 
~te cevap veriyorum. Ben, olduk
~ güzel bir kızım. Herhalde çok 

Süklüm püklüm eve döndük... rırız ... Yok eğer muharebe edersek hukında muvaffak olurlar, g ~lip 
Sebepsiz yere bir hafta dargın benim evvelki esaretimde olduiu bizi de kurtarırlar. Onun için ıakın 
durduk.... · gibi küreğe çakılırız ... - dedi. bizim bu sabile ne maksatla 2el

Nakleden : Hatice Sl!reyya 

~kin olamıyacak derece gencim. - ------------
Oldukça iyi bir tahsilim var. tstik- Fatilı Birinci Sullı Hukuk Hcikim • 
haı· h • - l llğinden: ını ci etine gelınce, bunun a 
~@şgul bile olmıyorum. Varsın Koca Mustafapaşada Çimaz mu -
k hallebici sokağında 9 numarada otu · 
Ocaın ileriki hayatımla uğraş · ran Mustafa ile Sulu Manastır'da Hn· 

'nı !,, cı Salih nezdinde otur~n Azizin ka -

Atk, bqlamıttr. 

"Ayışığı ,, zanç vergisi borcundan dolayı Ramat 
yada tramvay caddesinde Hacı Hü • 

Ve sonra, döfünmeye bqladı: 
- Eyvahlar olıun ... Ali kurtul . 

muıken ne demeğe batıma yeni
den it açtım? ... itte rene yakala· 
nıyorum ... Gene uzun esaret sene
leri baılıyacak ... 

diğimizi söylemeyin... Demin ya
kalanan Dil'i boğdurdum. Ayağı 
na ağır bir tat bağlıyarak denize! 
attırdım. Zaten, ketifte bulunmak 
için kullanıldığımızdan, gemimiz 
toplarına rağmen mücf"hhez bir 
tüccar gemisi ıeklindedir. Yükle

Gelen gemiler Venedikliyi iyice diğimiz kumaıları Sicilyada sat-
muhasara ettiler. 

Kaptan, zaten çenber sakallınır 
teklifini makul görmüıtü. Beyaz 
bayrağı çekti. 

tıktan sonra, burada taııyacak 
tüccar malı aramaia geldiğimizi 
söylersiniz. Hepiniz ağız birliği o
lun ... Eğer harp makaadiyle gel-

lım ... 

- Tanıyamadım ..• 

- Ben Hasan ... 

- O ... Bu kadar büyüdünüz d• 
mek? ... Küçük Hasan! 

Kaptan kükredi: 

- Şimdi anlıyorum ... Bizi düt
mana veren siz ikinizsiniz ... Faka~ 
ben de sizi sağ bırakmıyacağım ... 

Al. .. Bu gemi bana emanetti... O
nu eleverenleri öldürmek de be· 
nim vazifemdir! ... Casus!. .. 

Sırtına bir hançer yiven çenber 
sakal, yere yuvarlandı. Kaptan. 

bu sefer de, Cülyetonun üzerine 
hücum etti. 

(Devamı var) 
• Günet ve ay biribirlerinin pe
tUıde dolatryorlardı... Şairane 
:ektuplar, biribirini takib ediyor
~ Büyük macera saydığım bu it
d dolayı fevkalade memnun . 

seyin mnhaJle.qinde 313 numaralı tat· 
hcı dükkanında yapılan hacze karşı 
mezkur ~şyaların kendisine ait oldu 
ğunu iddia eden Raşit tarafından a~ı 
lan istihkak davasının icra kıhnan 
muhakemesinde Azizin hali hazır ma· 
halli ikametinin meşhul kalmış olması 
na binaen 15 gün müddetle ilanen 
tebliğat yapıldığı halde tayin olunan 
günde ve vakti mezkurda mahkemede 
hazır bulunmadığından müddei ve · 
ki1inin talebi1e müddeaaleyh Azizin 
bu dava hakkındaki itirautının be • 
yan etmek üzere H. U. M. K. 402, 405, 
ve 406 ıncı maddelerine tevfikan mu· 
amelelei R'Jyap karan verildi. Tarihi 
tebliğden itibaren müddeti kanuniyesi 
zarfında itiraz etmez ve tayin olunan 
2.1/ 12/ 93:l tarihinde saat 10 da mah · 

Çenber sakal: diğimizi anlarlarsa belki esaret--------------

--.. 
~Fa.kat, canımı sıkan bal, kız 

detim Samiyenin takındığı ma. 
"'-tz hareketlerdi. Benim ilanı 
~reden ıazete, babam tarafın · 
~ l&tm alınıp okunuyordu. A . 
~ c:&fJZ kahvesini içip de gaze . 
hı.L lbau.nın üzerine bırakır bı • 
~az ben sald1Tıyordum. 

t.ı lieınıirem, hareketlerimi kon
~ ederdi: 

kemede hazır bulunmadığı takdirde 
~':"Ne oluyorsun yahu? ... Nedir ahkamı kanuniye dairesinde gıyabın 
-"""duiun? .. derdi. da davaya bakılarak hüküm veri1ece 

Sen de : t ğini bi1dirir gıyap kararı usulün 141 
•c inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ f'ttl - Galiba Samiye sırrımı ket• olunur. 

~ Zaten kızlar aiabeylerini ............... - .... _______ .... _. ____ .. . 

- itte ıu zülfikarlı yeıil J;ay 
rağı görüyor musun?... Hızır ora
da .... dedi. 

Cülyeto: 
-Ah ... Hızırı da nihayet ıCSre

ceğim... Ne macera ! - demekten 
kendini alamadı. 

- Senin pek o kadar teeuüf 
etmediğini anlıyorum! 

- Esaret hayatının benim için 
nisbeten kolay ol!lcağını sanıyo
rum. 

- Kadınlığına güveniyorsun, 
değil mi? ... Yarabbi!... Kadın!... 
Kadın ! Gene çöl yoluna çıkıyo
rum. O kadınsız hayat, '>enim için 
tekrar ba,lıyacak... En büyük ıstı
rap burada ... 

ıeraitimizi de ağırlattmrlar. An-
latıldı mı? 

Cylyeto ile Marki: 
- Peki! - dediler. 
Bunun üzerine, kaptan, donan

manın kurtuldujundan artık emin 
oldu. 

Bir müddet sonra,Türklerin fi 
likası gemiye yanqt&. içinden 
dört kiti çıktı. Bunların biri zabit. 
ötekiler iıe, neferlerdi. 

Zabit, İtalyanca da biliyordu. 
- Nereden geliyorsunuz? Ne 1 

tatıyorsunuz? Nereye gidiyorsu- j 
nuz? - diye sordu. 

Kaptan, demin anlattığı tekHde 
İ:!ahat vermeğe baılayınca, ansızın 
Cülyeto ortaya atıldı: 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbut HABER 
Yazı tşıerı tetofonu : 23872 
ıcıare ve ııan .. : 243'10 

ABONE ŞARTLAR! 
Tu,lcig• E~11r61 

Senellk t400 Kr. 2700 Kr. 
e •v••k 
3 eylık 
• eyhk 

iLAN 

730 .. 
400 •• 
t50 .. 

1450 .. 
800 •• 
300 .. 

TARiFESi 
Toceret uanıerınon setın 12.50 
Reamı ııanıarın •o kuruetur. 

Salıibi ue Neşril}at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıgı qer (V AKm motbaaŞJ 

._;1b~azlar! Onları kıakanır- 11 .-.... --.... - ...... ____ _, 

'' derdun. ı Kenan Hu lt\sl 
ı1c.· .. k be . d 1 ·ı . 

Düıes: 

- Ben yanında olaca iım ... . di
ye çenber sakalı teselli etti. - Her 
halde, esaret yükünün hafif olma
sı için çalrıırım ... 

- Yalan, yalan! Hepsi yalan ... :--------------. 
Çenber sakal, uıulla: 1 ~ uç ere nı o ayısı e ıı - , 

• ettiii hi11ine kapıldım. 1 Bir yarasa 
Bir kıza A511k oldu 

~11' rün, (Ay ıpğma) §Öyle bir ı 
·~yazd-ı 
~ Artık ba1Uf111amız, göriifme. Yakında kitap hallnde 
~q - 1 d' . ı çıkıyor 
......... -111anr reme 1 mı sanıyor ·ı '---------........ -... ._ ... 
~? Cuma akpmı, aaat lekiz-

.. • ... • 1. • r 

Elini dostça sıktı. 

Bu hareket kaptanın ıözüne i
lifti. 

... -

- Aman, ne yapıyorsun? De -ı 
lirdin mi? Hepimizi yakacak"ın, , 

K U Pt)N 

331 
10· 12·8315 

Cülyeto-.. 1 
Bütün nazarlar, böyle "ya'an !,. 

diye haykırıp kaptanı tekzip eden 1 

küçük tayfaya dönmüıtü. --------------
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DUnya klklml altunun bUyUk destanı 

ERKEK, KADIN, HAYVAN 
JACK LONDON'un (V AHŞET6N ÇAOIRIŞl) romanmdan iktibas ve 

E~ " " l 
-6EQHl>IRENLERfdN 

EtJi Ispanak KLARK GABLE - LORETTA YOUNG 
Etli ıspanak şöyle pişirilir: ile dUnyanm en akılh köpejl BU C K tarafmdan terrusll edilen 

İspanak iri,iri doğranır, gayet A L T 1 N H 1 R S 1 
güzel yıkanır ve haşlanır. Haşla· AıBRUyUkAve vallkabi _'i 'nllm ebu ınper'eambsa aıklid a. ı 
nırken biraz su konmalıdır. 

Bir kilo ispanak için bir lence • 
rede 50 gram yağ, 75 gram et, 50 ••••• Hlml•: Bu romanı kltapçılardan arayınız. 
gram soğan konur, kavrulur. Bu .. -... --;..·. -•• ;;;.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-)----- -------
sırada tencereye 25 gram kadar su İıt4lnbul Belediql'Si FevkalldellOln UstUnde.. t' h m 
da konmalıdır. Su çekilip et be - Hemen hemen çılgmhk... tı#e İr &1yatroSU 
yazlaşınca tencereye yarım kilo K O N TİN A N TA L JJJJJJjjjlllJll 

Bu akşam saat 
20 de 

daha su ilave edilmelidir. Et bu 

olmalıdır. · 
suda kaynamalıdır. Ateş krzgın j günün dans~ ili 111 

Bu su da çekilince tencere ha • S A R A V 111 

KARAMAZOF 

Türkçesi 
Yazan : 

Reşat Nuri 
fif ateşe alınmalı, evvelce yıkan
mış ve ht-.şlanmrş olan ispanak Sliıemasında "'"'"' üstüne dökülmelidir. Bu sırada binlerce seyirciyi 
biraz da pirinç atılır. Bu hafif a- t t Fransız tiyatrosu 

1 gaşye mek edir. HALK OPERE'I' f 
te,te ispanak pişince indirilir. s· 

J 
Son günlerinden Yalnız bu gece \ 't • 

panağa sa ça konmaz. Y almz piş- i sti fa de ediniz yarın gece 20,30 d:ı 
tikten sonra kararmaması ve yeşil 1 BAY _ BAYAN 

kalması için tencere üzerine, ka - 111'•••••••••••-BI Umumi arzu üze 
pağın altına konmak şartile yağlı ne perşembe 
kağıt yaymalıdır. T.r\ı rk Sinema- akşamı 

UI sında TELLi TURNA 

r>tADO~LER 

Perakende 

En az ı En çok 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 17,5 22 
l<'aaulya çalı 22-12,35 15 23 
}'a.sulya horoz 15 18 20 
Fnsulya ufal< 105 14 lt5 
l\tc.rclmck 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
!\' ubut nntilrel 12 15 22 
l'eynlr B. yağlJ 26 35 40 
l\nş:ır yağ'lı 50 60 80 
Knşar lldnd 40 50 70 

Geytlnyoğ ekıı. ekıı 39 - 47 50 59 
Yemeklik 32 - 40 40 55 

\'nj!; Trabzon 70 • 80 75 90 
T rft~ ğ 120 -20() 140 220 
\':ı{: yl'mekllk 50 - 60 75 90 
\',lA t·irlncl Urfa 70 85 ıoo 

" l .l:ıc; 15 48 

ı.ı!;nnıa 22 26 
.ley tin 

Sn bun 

8. 35 

15 - 18 
15. 29 11 • 45 

24,5 25,5 30- 50 

SEBZEl,ER 

lnoo biber 8 · 10 10 
J[mnnı l>lber 3 
Dolmalık 6 • 7 7,5 
Bal-'UÇ 2 - 3 
Pra!l3 3 • 4 4 
Llhıın" 3,5 4 5 
Y~U fılsuJ}·a 15 • 18 17,5 
Yaprak 10 15 
Patateı ' 4-5 • 6,5 9 
Sofıın 5-5,5 6 
Kered:r. &5 7,5 
YeşU domatee l 15 • 2 3 
(Olgun doma.teı) 3,5 • 4 7,5 

YE .U I Ş LE R 

Ayva elat. ekıt. 6 - 8 10 
Ayva birinci 5. 6 6 
Ayva ikinci 3. 3,5 5 
Nar ekst. ek5t. 6 7,5 
:Sar ikl.nıel 4 5 
Elma Karadeni:r. 4 - 5-6 5 
Elma SapanC'.a 5 7,5 
p;1ma u.,.. 4 • 5-9 5 
UzUm ılyaJı 6. 11 12,5 
tlıilm mUşkWe 11 • 24 15 
Mandallna 1 ,5 5 2 
Portakal J,5 5 2 
Ocvlz 1 J • 18 12,5 
Keıtane 6-8-10 JO 
Mu~mula 3-3,5 5 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 250-385 1,5 
Kömllr 2,5 3,5 2,5 
Kok 

Söml kok 21 

E\' geçindirenler: 

12,5 
5 

10 
5 
5 
7 

20 
20 
12,5 
7,5 

12,5 
5 

15 

15 

7/ 
7 

10 

7,5 
12,5 
10 
15 
15 
35 
7 
9 

20 
15 
7,5 

4 
4,5 

Gazetemizin bu sütununda hergün 
böyle bir cetvel ve işinize yarıyacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı bir malıimat bulacaksınız! 

Ev salıibi. 

BAYLARA LAZIM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZA NEDE SATILIR 

PEPO Ermenice 
bUyUk 
operet 

Beklenen büyük OPERET 
Yar.an: Mahmut Yesari. Müzik: 

Seuıi n Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 
açıktır. Telefon 41819. 

Telefon 
Pariste herkes için çok faydah 

bir hale getirildi 
Pariıte L'lntransigeant ve Jour 

nal gazetelerinin teşebbüsü, pos
ta, telgraf ve telefon Bakanı Man· 
del'in muvafakatile çok faydalı 
ve pratik bir hizmet tesis edilmiş • 
tir. Herkesin her dileğine derhal 
cevap verecek olan bu hism.t.in a -

dı sadece üç harftir: "S. V. P.,, 
bunlar franıIZCa "lutfen,, demek 
olan kelimelerin baı harfleridir. 

Tesisat ayrı ayrı şube ve servis
le::-ile kocaman bir binayı baıtan 

baıa ifgal etmekte, her odada sa· 
yısız telefonlar göze çarpmakta
dır. 

Burası bütün Parisin telefonla 
soracağı en akla gelntlyecek sual
lere derhal cevap vermekle mü • 
kelleftir. 

Tarifeler servisi bulunan oda
dan sık sık verilen cevaplardan 
birisi mesela ıudur: 

- Evet efendim; ekspre~ l.yon 
garından saat yirmi biri 25 geçe 
kalkıyor. Siz oraya filan saatte 
varırsınız· 

Adresler dairesinde bir ko • 
nuıma: 

- Bu saatte kuşpalazı aşısını 
ancak falan yerde bulabilirsiniz. 
Burası aize en yakın olan eczaha
nedir. Eğer isterseniz birbiıikletçi 
gönderelim, aşı bir çeyrek saatte 
elinize varır. Bu hizmet size 5 
franga mal olacaktır. 

Yahut: 
- Efendim bu aaatte Pariste 

Çigan orkestrası dinliyebilece . 
ğiniz ancak üç müessese vardır. 
Şunlardır .. •. 

Markalar dairesinde: 
- İyi şampanya mı istiyorau " 

nuz? Dütündüğünüz bir marka 
var mı? Mükemmel.. Saat 22 de 
evinize teslim edilecektir ... 

- Halis Rus havyarı mı satın 
almak istiyorsunuz falan yerde 
bulursunuz. 

Her türlü istihbarat servisinden 
de şunlar işitilir: 

- lhtiaas gösteren bir vesika 
almak için ne gibi resmi muame
lelerin yapılması lazım olduğunu 
mu soruyorsunuz? On dakikaya 
kadar sizi çağırırız efendim· .• 

- Guadeluptan bir doğum tez. 
keresi çıkartmak için ne mi ya -
pılmalı? •.. Kaçta mı postaya at -
malı? ... 

Bütün bu akla hayale gelmez 
suallere derhal, yahut en kısa bir 
zawn&n.da: ••var ha.1 .... :r v--- .. -

vislerden başka duvarları kalın 
halılarla örtülü ve içinde çit diye 
bir ses bile duyulmıyan koskoca • 
man bir salon vardır ki burası her 
türlü Amiklopedi, kitap ve kamus 
la dolu bir kütüphanedir ve ilmi 
mahiyette sorulacak sualleri kar
ıılamaktadrr. 

Sabahleyin filan saatte uyan -
drrılmak istenenler bile hemen "S. 
V. P. merkezi,, ne telefon ederek 
telefon numaralarını verirler. 

Şimdi bütün bu hizmetlere mu· 
kabil alınan ücret tarifelerini de 
gözden geçirelim: 

Basit bir istihbarat için bir ya
hut iki frank .. Husui tetkik ve mü
taleayı istilzam ettiren bir sual 
3 franktan on franga kadar. "S. 
V. P.,, merkezinin adamı vasıta· 
sile yaptıracağınız hususi bir hiz. 
met gündüz 5, gece 10 frank ... 

"S. V. P.,, merkezine abone ol· 
mak için yapılacak muamele ga· 
yet basittir. Oraya adınız ve adre 
sinizi yazdrrınca size mahsus o . 
lan şifre numarasını verirler ve 
her telefon edişinizde evvela bu 
numarayı söylersiniz. 

-Her derde çare bulan bu hiz -
met merkezi, büyük şehirler için 
gerçekten çok ehemmiyetlidir. 

Bizde de yapılması mümükün 
mü acaba? 

ıstanbulun imar 
planı 

Belediye müşavırı ProfesÖ'r 
Vagner lstanbulun imar planına 
esas teşkil edecek projeyi hazır
lamak üzere tetkiklere yakında 
başlıyacaktır. Profesör şimdi ala 
kadarlarla temaslar yapmakta VP. 

fikirler toplamaktadır. 
Profesör Vagner iki konf eran~ 

vermek üzere Atina belediyesi ta· 
rafından çağırılmşıtır. Birkaç gii -. 
ne kadar gidecektir. 

Habeşler farelerle de 
lıarbetmek 

mecburiyetinde ! 
Habeşistanda adam başına 8 
tane düşecek kadar çok oıarı 

fareler kıthk tehlikesi 
çıkarabilirlermiş 

Habeşler Afrikada yalnız ltal 
yanlarla değil, ayni zamanda fare 
lerle de uğraşmak mecburiyetin
dedirler. Çünkü bu memlekette fa 
relerin sayısı korkunç bir derce 

' 
de fazladır. Amerikalı bir far.-! 
mütebassısımn Habeş hükUmeti . 
ne resmen verdiği bir rapora göre 

Habeıistanda adam başına 8 fare 
düşmektedir. Ve Habeşler şayet 
bu korkunç :ürünün sayısını indir
mezlerse bunların yüzünden or . 

dularının bir kıtlıkla kartılaımas; 
ve birçok hastalıklara maruz kal· 
ması çok muhtemeldir. 

Bu raporu gönderen Billig is
mindeki Amerikalı mütehassıs ay
ni zamanda hükfunetin arzusu Ü · 

zerine Habeşistana mühim mik 
tarda fare zehiri göndermiştir. 
Hatta icap ederse kendisi de Ha· 
beşistana gidecektir. 

Billig Amerikanın en büyük fa. 
re mütehassısıdır ve Amerikada
ki çalışmalarında birçok muvaf 
f akiyetler elde etmiıtir. 

Mesela bundan birkaç sene ev
vel Nevyork hayvanat bahçesine 
fareler musallat olmuşlar ve aı . 
lanlarla kaplanlar için hazırla . 
rtan .. ,ı--t , ...... .,.lS... 'l. ... ,ıaauı!ı•r. 

Bunun önüne geçmek için neye 
baıvuruldıysa fayda vermemi,.N:. 

hayet it Billig' e havale edilmiş. 

Billig, sureti mahsusada fareler i 
çin hazırladığı bir zehirle bir haf

ta zarfında aslanlarla kaplanları 
farelerin terrinden kurtarmıı. Mü 

tehassısın bir haftada itlaf ettiğ; 
farelerin sayısı tam 200000 imiş. 

Doktor Billig - müsaadenizi~ 

kendisine doktor ismini verelim! 

- bu sanata çok garip bir tesa 
düfle başlamış. Umumi harptey-

ken bir gün fareler çizmeleriyle 
ayakkabılarını yemişler. Buna 
fevkalade hiddetlenen Billig fa. 

relerin bu şerrinden kurtulmak 
için birçok fare zehirleri tecrübE" 

.etmiş, fakat bunların hiçbiri fay. 
da vermemiıtir. 

. 
sÜrÜ."\Üne zehirli birşey verildi ~ı 
yalnız bu tadıcı fareler zehirleıııP 
ölmekte, diğerlerine birşey olıo•· 
maktadır. 

Billig bunu keşfettikten sonr•, 
tadıcıları kandırmak için e'V\'~l 
zehirli lezzetinde fakat zehir••' 

maddeler vermiş. Tadıcılar buO' 
ları yiyip ölmeyince diğer fare ' 

ler ayni lezzette olan zehirli JIJad: 
deleri serbestçe yemişler ve heP'' 
ölmüşlerdir. 

Billig Habeı farelerinin }. · 
merika fareleri kadar akıllı "' 
medeni olmadıklarını tahmin et · 

tiğinden bunları çok daha ko1•1j 
ca öldürebileceğini ummak~ 

Marsilyada 
--- ._. a:wwws - .._ 

Bir polis 
Hem karısını, her1' 
karısının aşıkıf11 

öldürdü , 
Lois Rota otuz dört yaşındadır " 

1\farsilya polisi direktörlüğünün te • 
veccühünü kazanmış bir poli.stir. Gt; 
çen gün gece devriyesini yaparkt ıt 
komştLı;u olan delikanlının gizlice )(t 
di eYine girdiğini görünce o da az so~ 
ra ct>hindeki anahtarla kapısıftkl~ı' 
mış ve mutfaKta -karısınr olf dC 

nın kolları arasında görmüştür· 

K dı k .. ·· ·· ez "''' a n ocasını gorur gorın , "' 
lığı basmış, Rota da bu sırada ~1~\ 
casını çıkararak delikanlıyı yüregııt~i 
ortasından vurmuştur. Kurşun !I~ 1 
zamanda kadının kaburga kemikler•:. 
sıyırarak geçip gitmiştir. Yaralı 1'6~ 
dın koşa koşa mutfaktan çıkmış ,·e ., 
çocuğunun yatmakta olduğu od9

' 
er• 

doğru yollanmıştır. Ancak daha 111 ıll 
divenin orta.-.ına varmadan kocaS1

" ıı· 
arkadan attığı kurşunlar onu da c.9 
sız olarak yere dfiirmi§tir. 

11 
Polis bunun üzerine çocuk18~~ 

odasına çıkmış, onları teker teker ~ 11 
tükten sonra, doğru Sent ,t\ntU'~e 
karakoluna giderek teslim olJ1'UŞ 
hadiseyi anlatmı:?tır. . {ti 

Verdiği ifadede bundan ikı 119 f 
evnl de karı~ınr, komşu Nikoden F;

11
, 

un kucağında görmüş olduğunu fsı 
1 . i1" bir daha böyle bir şey yapmıyacıı ·if' 

dair söz aldıktan sonra onu affettı 
ni ~öylemiştir. 

Bunun üzerine çalışmıı, çaba · 1'tl 
lamış ve kendisi bir formül bul Zarnlh adam, hal:i aldatılr:1,.,_ 

olduğunu görünce artık dayan~. dur 
mağa muvaffak olrı::uştur. Buldu- rak hem kadını, hem de aşığını ol 
ğu formülün gayet güzel netice · müştür. _,,,. 
ler vermesi üzerine işi ileriletmiş, -----

Amerika ve A vrupada birçok •u- ":nmnıı""""""ıı•••ı•··············•••-::ssı::sd"I 'Y t•e •••••• H• ••••••••••••••••••I•••• 

beler açmış ve bir fare mütehas H Gayyur usuUle : 
sısı olup çıkmıştır. ii d j 

Gene Billig'in sözlerine bakılır- H 48 derste ken ; 
sa Amerikada adam başına iki fa . g k en d İne 
re düşmektedir. Ve her fare sene-~~ Fransızc8 
de bir dolarlık ziyan yapsa farele- n J ,,· 
rin Amerikada bir senede yaptığı !i Bay M. Gayyur tarafıtt 0

1 
zararın mecmuu 280.000.000 do· H yazılıp gazetemizde tefrika Jİ 
lar eder. U dilmiş olan ( 48 der•te keti 11" 

!! kendine lranıızca) notları 
Bu zata göre farelerle mücade :: ofıtt· 

:: defa Vakıt matbaa•ı tor 
1 

f 
le etmenin bir güçlüğü de farele .. l 1 ' 
rin çok kurnaz olmasındadır. Me· H dan kitap halinde çıkarı,,., lı" 
sela bir fare sürüsünde yalnız bi(' 
kaç fare tadıcılık vazifesini yap 

!; Memur, i§çi, talebe "e her 1ti· 
ii için faydalı olacak olan bıı ~ 
~ ~~ 
:: taba, 320 sayla olmtUırıa 1.11· 

maktadır. Yenecek bir şeye tesa :: l ?5 k fı"yal "- , . •• men, ya nız uru§ •'tJ• 
düf edıldi mi, evvela bu tadıcı fa. ~ l t T · rkezi " J . . :: nu mu§ ur. et)zı me 

0 
• 

reler bunu tatmakta, hır tehlıke :: k t k"t•• h . A karo c •• r u up anesı, n 
olmadığı anlaşıldıktan sonra di . :: d • 1 t b l'd ~ 
~ f I . :: es:, s an u ur. ~ 
ger are er bu ıeyı !lcrbestçe ye ::.ı::··········· .. ···· .................. ::ı=--' 
mcktedirler. Bunun için bir fare ............. - ...................... . 



~adi Kar!an_ di!l._or:_~ -
lngilizler futbolde 
neden yenilmiyor? 

Fransızları, Macarları, İspanyoL 
ları, A\"UShırynhları, İtalyanları en 
ktın-ctlj zamanlannda memleketleri -
ile ~ağırarak yenen İngilizler, nihayet 
Alınanları da son defa fıdeta bozguna! 
11frattıktan sonra hir daha bpat et • 
ltliş oldular ki bugün olduğu gibi da
ha uzun zaman için ele onları ~endi 
topraklarında futboldc yenecl'k hiç 
bir kuvvet yoktur. 

Almanya.İtıgilterc maçının en in· 
C<! teferruatına kadar biitün taf~ila -
lıııı hemen hemen her gazete verdi. 
Alınanlar bu mühim maça ne biiyük 
bir ümit ile cıktılar ne derin bir inki· 
Sarı hayale ~ğradılar. 

Bu çetin imtihanda muvaffak ol 
lllak için aylardanberi çalışmıştılar. 
Alınan futbol teşkilatı fıdeta bütün 
Alınanrnda bir ~eferlıerlik ilan etmb. 
ti. • .. 

• MiJli formayı sırtlarında taşıma
l»a la),k görülen yüzr yakın futbolcu 
toplandı. Hunlar da ince bir elekten 
Si.izUJerek 22 ye indirildi. Bir milyon 
~ yüz bin futbolcu arasından seci. 
leıı bu güzide yirmi iki oyuncu ;n 
ltı~hur antrenörlerin eline verildi ve 
haftalarca sıkı bir disiplin altında me· 
1odik bir tarzda çalıştırıldı. Nihayet 
lıı:un müşnhedelerden tctkiklerde11. 
tecrUbelerden. araştırmalardan son 
ta tniJii takımın on hir oyuncusu se
çilebildi. llu on bir oyuncu Alman)·a -
llırı elH hin kulühünrlen çıkarabile • 
Cefi şüphe yok ki en kuncıtli ,.e an ~ 
form iı• takımdı. 

Oyuncuların hiribirlerile iyice an· 
laşınaı:;ını temin icin de bunl:ıra bir 
~ok l!~zersizler \'C. maçlar yaptırıldı. 
&11 takmı o kadar dü:;.ünülerek yapıi -
ltı:ş idi ki oyuncuların is!mJe.-i il:in e
dildiği 1.aman hiç bir tnraftnıı zerrl.' 
~dar itiraz bile işitilmedi. Çiinkü her 
ı.~ tnUttefikan takımın te~kilinde çok 
~bet edilmiş oldui?unu ~öyleme!<fen 
tekinmiyordu. 

t· Bu kadar dikkat ve ihtimam ne 
•cesi ha7.ırlanarak lngilizlere kar~ı 
S•karılıın Alman takımının ne~ netice 
"ldığı malüm. tlç srfır Yenilmek ı-u 
l"e tevil götiirm('Z knt'i w. kahir bir 
~ağ)fıbiyete uğramaktır. Oyunun sa· 
<ıhatrna girecek olursak esasen bunu 
lçıkç.... görmüş oluruı. 

11 
Maçın ba langıcından nihayeti _ 

~ kadar İngilizler hfıkim oynamış. -
lfa.tdır. Oyunun istedikleri ~ekilde i · 
ll ~~ini tamamile onlar ele almıştır. 

litiin hücum onlarda. top kontrolü 
~l\la:rda. n hilkimiyet onlarda idi. 

1'-'lntan zaman İngiliz kalesine kadar 
~en Alman hücumları ise ku~ uçur • 

11 .~Yan demir gibi hir müdafaanın ö _ 
11ttde eriyordu. 

ilerlemiş olmasına rağmen ne için İn
giliz futbolü karşısında sönük kalı • 
yor. Bizce bunun başlıca iki mühim 
~ebebi ,·ardır: Bunları kısaca izaha 
çalrşalrm: 

Bir kere Avrupa futbolü sistemi 
ile İngiliz futbolü sistemi arasmda 
çok fark ,·ardır. Bu fark tabii bizim 
lehimize olmak şartile! 

Avrupa futbol sisteminde bilhassa 
en fazla tekemmül etmiş olan merkezi 
Avrupa sisteminde hücumlar ekseri· 
retle ortadan kısa ,.e zikzak paslar ile 
yapılıyor. Ye şiltler de on sekiz pas 
çizgisi içine girilmeden atılmaz. Kale 
önünde paslaşmalar lüzumundan fa:r.. 
ladır. Bu tarzdaki oyunun seyri güzel 
olmakla beraber randımanı düşüktür. 

Halbuki daha realist olan İngiliz 
sisteminde bütün iş hücumda. açık 
Iara düşer oyun uzun paslar ile açılır; 
açıklar yıldırım gibi kaleye ine 

ın giltere ile 
Almanya 
maçında 

lngilterc Almanya 
maçının resimlerini. 
biltün dünya gazete. 

leri sayfalarına ko • 

ya koya bitiremiyor · 
lar. işte bu gazetelerden aldığımız yukariki resimlerde, bu meşhur maçta aıınmzş, çok güzel enstantanelerdenclir. 

Solda yukarda, lngiliz kalesini yıldıran Alman lrücumlanndan biri&inde, lngiliz müdafaası büyük bir enerji sar. 
!ederek topu uzaklaştırırken ... Ortada, Alnı.an kalecisinin gÜzel bir kurtanşını, sağ köşede de, Alman takımının tld 
kıymetli müdafii Soldbrunner ile Münzenberg'in, lngiliz merkez Tnllhacimi Ka.uerin tehlikeli bir hucumunu canlı 
bir hamle ile kesişlcrinl görüyorsunuz. 

Erkek mi, kadın mi?! ... 
rck ortalarlar. Kale önünde açıktan , Dünyanın en tanınmış atletlerinden 
aldığı topu ayağına geçiren muhacim Çekosluvaky·aıı Zedna'nın 
- hangisi olursa olsun - demir gibi 

şütilekaleye gönderir. İngilizlerde c·ıns·ıyet•ı ·ıçı·n şu·· pheye du··şu·· ıda 
kale önünde ince paııılaşma yoktur. 
On sekiz pas çizgL-,i içinde ve dışında Şimdi hergün traş Olan bu kadın atlete 1 yapılacak bil" 
"?üsait v?z.iy~tte .~opu kim yakalarsa . ameliyat işi mey
~ım~~k ~ıhı b~r şutle kal~ye atar. dana çıkaracak 
lngıhz sıstemınde açıklar hucumun en Ç k l k l z d K b 
faal mekani7.maı-r orta ise acıkların e os ova ya ı e na ou 
hazırladığı fırsatların neticey~ bağ - kova dünyanın en mefhur kadın 
]anmasını temin eden bir nsıtadır. atletlerinden biridir. Rekor rekor 
Alman İngiliz maçı tafsilatını gözden üstüne kıran ve geçen sene dün. 
geçirecek olurı:ıanız bunu açıkta gör - ya 800 metre rekortmenliğini de 
müş olursunuz. Sağ ve sol a~ıklar da. alan kadın, methur koşucu Ladu
ima Alman kalesini tehdit etmiş (bil-

meğin bir diti modeli addediliyor · hassa sol a~ık Bastin) ortada da Cam· 
selJ , .e arkadaşları kaleye şüt yağdır. du. Fakat bugün garip bir ıual 
mışlardır. Gollerin ikisi de yirmi met. kar§ısında kalınmıştır. Zedna 
reden çekilen ~ü tler ile yapılmıştır. Koubkova acaba erkek değil mi? 

lkinci mühim nokta şudur. Bu meselede sade Spor Fede -
İngilizler mukavemet ve enerjiye rasyonu değil, Çekoslovakyanın 

soğuk kanlılığı tecrübeyi de ilaTe edi. en büyük doktorları bile hayret İ· 
yorJar. Halbuki Avrupa futbolünde 
buna imkan olamıyor. Otuz yaşına gel çindedirler. 
mi~ bir futbolcu AHupada ihtiyar te· Zednanın erkek olduğu idi ve 
l!'ıkki ediliyorken İngilterede daha he.. kaba bir yalan değil; doktorları 
niiz kemale gelmemiş sayılıyor.. bile uzun uzun dü§ündürecek ve 

Buna da sebep, lngilterede fut - meşgul edecek karıtık bir meself\ 
bolün bir meslek olu;mdur.Bir oyuncu olmuıtur. 
kırk kırk beş yaşına kadar hayatını 
futbolden kazanmaktadır. Tabii vucu- Zedna kadın mıdır, erkek mi? 
duna ona göre bakıp ve kendini bu Yoksa ikisi ortasında bir şey mi· • 
yaşa kadar layikile futbol oynıyabi - dir? 
lecek bir ta7.elikte muhafaza ediyor. 

Enerji ve mukavemete uzun sene. 
lerin verdiği emniyet, tecrübe ve so_ 
ğuk kanlılığı da ilave ederek oynıyan 
İngiliz futbolcusu şüphe yok ki fer • 
den dahi Avrupa oyuncularından da· 
ha yüksek bir kabiliyette bulunur. 

lc:ıte bu !'!ebepledir ki lngilizler A-ç 
rupahları daima yeniyorlar ve liöyle 
giderse daha uzun seneler de yene • 
ceklerdir. 

Sadi KARSAN 

İtte bir muamma halini alan 
bu İf için kimse birşey söyliyemd 
yor. Belki bir ameliyat hakikati 
meydana çıkaracaktır. 

Söylendiğine göre bu sözde ka· 
dın şampiyon iki senedir gayet 
yavaı fakat emin bir değiıiklik 
gE-çirmektedir. 

Erkek olması beklenen mqhur kadın atlet Zedna'nın müıabaka 
eına.ında alı nmıf bir reımi 

1933 sene.sinde bir çok Çek re ·ı 
korlarını kırıyor. 

1934 ıenesinde Londrada ya 

pılan kadınlar şampiyonasına it · 
tirak ederek 800 metre dünya re· 
korunu ve aynı zamanda 8 muh
telif Çekoslovak rekoru kır1Jor. 
Ve herkesi hayret içinde bırakı . 
yordu. 

diti atletin sesi bir erkek 
andmnağa ba§lryordu. 

ıesinl 

Kadın arkadqları araaında ıo· 
yunmayı, müıabakalardan evvel 

doktorlar tarafından muayene 90\ 

dHmeyi reddediyordu. 

Herkes görüyordu ki bu kadı • 
nm göğsü, bir kadın göğsündeG 
ziyade bir erkek göğsüne benzi, 

1932 senesinde 19 yaşında olan 
Zedna Prag statlarında koşuyor. Fakat yavaş yavaş bu eısiz ve 

~d lşte böylece sonuna kadar devam 
Ilı en bu ma~tan Almanlar da ağır bir 
ağlQbiyete uğrıyarak çıktılar. - ----------------------------_.;_-------------- yordu. · 

itt Bu şon müsabakadan sonra artık 
f ce anlaşılmış oldu ki bugün Avrupa 
b~lhotü ile İngiltere futbolü arasında 
it ın k h .. d u nyese yapmak zamanı enuz 

t ~a gelmemi ti. Zaten dikkat edile 
~ olursa lngiltcrenin her sene AY. 
i'e P~ ~utboliinü ufak bir imtihandan 
'11 Çlrdıği görülür. Futbolde hangi 
ti~ttı.leket o sene içinde en fazla siv • 
11\ ~·~ ve murnffakıyet göstermiş ise 
l'i:_ıh~ler onu ç.ağırıyorlar. Talebele · 
te ~ lıyakatlerine göre bir imtihandan 
\d!ır~rek onlara numara veriyor ve 
ba.htrıı nrnvnffakıyetleri karşısında: 
ılı . a Pişmemiş.siniz, çalışmanız Jazım 
l'iİ ~i~e hazırlanın da başka serer gö_ 

ruz, der gibi oluyorlar. 
~tanir zamanlar Anupa futbolünün 
l9a_

1 
dları sayılan Al·usturyalılara. 

"~ stnest dUnya şampiyonluğunu 
lt.'lı- nan ft.alyanlnra da ayni şekflde 

~~et .etmemfş mi idiler? 
bili 1ınd1 burada bir sual varit olal 

tor? Avrupa futbolü bu kadar 

Ronıanyanın, boyu iki buçuk metreye yaklaşan dev cüsseli boksörü .Uitonun, ge.çen halta Parise geldiğini ı·e bütün 
Fransız gazetelerinin bu gayn tabii adamdan bahsettiklerini yazmıştık. işte gene bir Fransız ga:eteslnden aldığımız 
11ukarıl.i karikatür, bu dev cüsseli bok ~re Paristc rakip bulunmamasilc çok Tro§ bir tar::da alay etmektedir. 

1935 ıeneainde bu atlet, sporq 
terkederek bir yazıhanede çahı • 

mağa başladı. Artık her gün trat 

olmak mecburiyetinde kalmııtı.V • 
nihayet Pragda dedikodu o kadar 

f azlalaımıf h ki, doktorlar ısrar 
etmeğe baıladılar ve bir haf•.rıı; 
zarfında kadın atleti karar ver ,, 
meğe davet ettiler. 

Şimdi bir hafta zarfında Ze~. 
na razı olur da ameliyat yapıla • 
cak olursa, kendisinin muhakkak 

erkek olacağını sanıyorlar. 

İşin en tuhafı, bu sahada erkek 

olanın sade Koubkova olmamaıı, 
onun gibi, ondan evvel de Alman 

kadın atleti Kraus, Felemenkli 

Surmasa, İngiliz Lann gibi tanın· 
mıt ıimalar hep aynı ameliyah 

geçirmiı bulunmalandır. 
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T evfiğln, vaktile Rakım tezga . 

ha yetiısin diye eliyle yaptığı yük· 

sek iskemleye oturmuş, batını bit 

taraftMı bir tarafa sallıyarak an· 

}atıyordu. Kapıdan giren ııık ka· 

f asma vurmuştu. Dükkanın loş· 

hıklMı içinde o kafa fotoğrafla 

büyütülmüş gibi görünüyordu. Bü . 

tün buruşuklukları, hatta göz kuy 

ruklaıırındaki en ince çizgiler bile 
seçiliyordu. Peregrini'nin gözleri 

bu geniş ve mustarip yüzdeki gö:;ı 

bebeklerinin hummalı ışıltılarına 

daldı. 

Son cümle cücenin kuru boğa

zına takıldı, kaldı. Elleri cepleri· 

ni ve tezgahın üstünü aradı. Par· 

makları titriyor, gözlerinin ışıltısı 

artıyordu. Peregrini cebinden ci

gara tabakasını çıkardı, uzattı. 
''İki gündür cigarayı bıraktım, 

guya ... ,, 

Parmakları tabakadan bir ciga . 

ra kaptı, titriyerek dudaklarına 

götütdü ve misafirin çaktığı kib

ritte yaktıktan ve iki nefes çektik 

ten sonra gene devam etti: 

"Bundan böyle artık idare la 

zım. Miras yedilik sökmez. T evff

ği Şamda biz besliyeceğiz.,, 

"Rabia hanım para sı!untısı çe

kecek mi?,, 
''Dükkan işliyor. Belki çekme7. 

Bizim, Tevfiğin veresiye illeti, ala. 

caklılardan para istemeğe yüzü 

tutmaması, itimizi bozuyordu. 

Şimdi artık bakkalbatı ben oi

dum ... ,, 

"Rabia hanım Selim paşalara 

gidiyor mu?,, 

"Gitmiyor. Aleylerinde de söy 

letmiyor. Dün paıa kahyasını yol 

ladı. Aylık bağlamak istedi. Bizim 

kız, kabul etmedi...,, 

Sustu. Fakat yeni bir dütünce 

ile yüzünün birbirine sıkııan bu· 

ruşuklakları açıldı. Her biri ayrı 

ayrı gülüyor gibiydi: 
"Sabit bey ağabey de geldi. 

Hep dükkana uğrar, ödünç para 

teklif eder. Herifin kömür deposu 

epeyce işlektir. Yazları da karpuz 

sergisinde kazanır. Neyse, iyi kom 

§U.,, 

Peregrini'nin kaim kaşları bir

birine hücuma hazırlanan iki ha

mam böceği gibi çatıldı. Fakat se

si sakindi, yalnız azıcık müsteh

zı: 

"Rabia hanımda gözü olacak. 
"H ,, ah, hah, hah. Amma da yap-

tın. Onun Rabiadan ödü patlar. Kıı 

istese, o, almağa korkar. Ol&a ol

sa bizim Penbe teyzeye yanmış 

olacak. Tevfik gideli Penbe bi

zimle oturuyor. Fena da olmadı. 

Hem işe yarıyor. Hem de Rabia

ya bir can yoldaşı. Tuhaftır da 
ha!,, 

Rakımın misafiri hala baıka 

ıey dütünüyordu. 
"Rabia hanım iyi bir kocay:ı 

varırsa ... ,, 

"Galip bey gibi paralı ve adam

akıllı bir kısmeti tepti. Hoş kim-

senin de talip çıktığı yok ya. Ya~ 

on sekizi buldu. Onun derdi gün 

T evfiğe sürgünde sıkıntı çektir

memek.,, 

Peregrini'nin keskin gözleri, 

dükkanın lot köşelerini tetkik et

ti: 

Aslan Turgudu, Amerika Dahiliye nazırı öğle 
yemeğine davet etmişti. Otomobilde giderken, 
memurların ikiis birden burunlarını tıkadllar ... 

Türk polisi şüpheye düştü! 
" Bu dükkan hepinizi beslet 

mi?,, 

"Besler ... Hele Rabia sık iş bu

lursa haydi haydi besJer. Fakat 

bugünlerde kızın boğazı ağrıyor. 

iki. mevlüt oldu, ilahi okumağa 

çağırdılar, gidemedi. Ne ilahi, ne 

de şarkı söyliyecek hali var. 

Dut yaprağı yemit bülbül gibi!,, 

lki beyaz mum alevi arasında ' 
beyaz örtüsünün çerçevesi içinde 

uzun, ince bir kız çocuğu yüzü. 

Bal rengi gözlerinin içinde yeş H 
ıııltılar. Büyücek penbe dudaklar

dan, gizli bir sıtma nöbeti gibi a

tan bir ses ... Dünyaya insanların 

hakim kıldığı için Allaha sitem 

eden meleklerin ağzından söylü

yor ... Gene o ses, gene o ses ... Ko· 

zadan kelebeğe doğru büyüyen bit 

mahlUkun aldığı değişik tekiller 

gibi o ses de günden güne, sene

den seneye değiımif, derinleımiı, 
insan yüreğini altüst eden bir gü
zellik, bir mana almııb. Peregri-

ni'nin hafızasr, geçen yıllarda bu 

sesin aldığı şekilleri iıitti. Rabia, 

onun için sadece bir sesti, belki. 

Arada sırada hilkatin, insanların 

kulağı, gönlü hot olsun diye hedi

ye ettiği bir ses. O nasıl kısılır? O 

(Melodi) ıelalesi nasıl kurur? 

"Doktor çağırmalı, 

derhal göstermeli...,, 

boğazını 

Peregrini'nin bu nevi cotkun

luklarına pek alışık olan Rakım, 

artık dinlemiyordu. Rakım için 

Rabia, bir sesten çok batka bir 

şeydi. Kız onu dünyaya zincirliyeıı 

biricik insani kıymetti. Hatta T ev
fikten .ziyade kızı o, bir köpeğin 

sahibini sevdiği gibi seviyordu. o. 
nun hafızasında resmi geçit ya

pan Rabialar hiç de birer aksi se· 

da değildiler. Onlar o kadar canlı 

birer realite idiler ki .. 

-30 
Milyoner (Hopkins) in yattığ ~ 

otelden sarhoş olarak dönen As

lan Turgut, saat on bir buçuğa 
kadar kımıldamadan uyumuştu. 

Hararetten dudakları çatlamıı

tı .• Gözlerini uğuıturarak yatağın

dan kalktı .. Suya sarıldı .. Bir ham

lede yarım iitreden fazla su içti .. 

Ve kendi kendine esniyerek mırıl
dandı: 

- Öğle olmuı. Amma da uyu
muıum ha .. ! 

Yemek 'j emeden tekrar yatmak 
istedi .. 

Ayakta dururken, birdenbire 

kapının ıiddetle çalındığını duy

du. Kapının ıürmesini açtı. 

- Sen misin aptal?! 

Garson Filip çok telaılıydı: 

- Sen misin aptal? ! 

Garson Filip çok telişlıydı: 

- Dahiliye nazırı tarafından 

iki centilmen gelmiJ .. Sizi görmek 
istiyorlar ı~~~--------~ 

Dedi.. Ve saate bakarak ili.vt> 
etti: 

- Kahvaltınızı getireyim mi? 

Yoksa yemeğe mi ineceksiniz? 

Aslan Turgut birdenbi~e şaşa

ladı: 

- Şimdi kahvaltının snası de

ğil. Misafirleri salona al.. Geliyo
rum. 

- Rica ederim, mister! Çabu1< 
geliniz .. 

- Şimdi.. Şimdi.. Beş dakika 

sonra salondayım. Centilmenlere 

bir şey ikram etmeyi unutma! 

Garson gitti. 
Aslan Turgut çarçabuk yüzünü 

yıkayarak, temiz bir elbise giydi .. 

Saçlarını taradı. 

- Dahiliye nazırı beni bizza~ 
tebrik etmek istiyor zannederim. 

çok kibar bir adam .. Dün mühen 

diı Grifti:ı evinde bana çok iltifat 
etmişti.. 

Aslan Turgut otelin salonuna 
Elinde ıepet dükkana ilk gel

diği günden beri kaç yıl geçmişti! 

O ne harikulade gündü, ve ne ha indiği zaman, çok şık giyinmiş ir( 

rikulade günler geçti. Ta, ta Tev · 1 boylu iki sivil memurun kendisini 

fiği zaptiyede görmeğe gittikleri sabırsızlıkla beklediğini gördü. 

o feci güne kadar Rabiaya taalluk Selimla§tılar .. Tanııtılar .. 
eden hiidiseler dimağında birbirini Memurlardan biri ceketinin ya. 

kovalıyordu. Paşanın dizlerinden kası altındaki detektiyo markasını 

kızı koparmak için çekerken onun 

zayıf omuzları nasıl hıçkırıklarla 

sarsılıyordu. Şimdi hala parmak· 

larının ucunda, o sarsıntıyı hisse· 

diyordu. Bütün dünyanın gökleri 

bir araya gelse Rabiayı onun çar

pık çurpuk1 cüce vücudundaki gö

nül kadar sevemez. Kendi kendine 

konuıur gibi diyordu ki: 

"Ah, biı: kere ağlasa! Yaşları 

hep içine akıyor.,, 

(Devamı var) 
\ 

göstererek: 
- Dahiliy~ nazırının maiyetin 

de çalışan sivil memurlarız, dedi, 

nazır, bugün öğle yemeğini sizin

le beraber yemek istiyor. Sizi (Olcl 

City) deki Villasın~ götürmeğe 

geldik! 
Aslan Turgut bu davete icabet 

etmekte bir dakika bile tereddüt 
etmem itti. 

Nevyork efkan umumiyesin1 
heyecana dütüren bc;>yle zeki v? 
harikalar yaratıcı bir zabıta me-

murunun, dahiliye nazırı tarafın \ 
elan davet edilmesi pek tabii idi 

O sahalı çikan (Nevyork Tay 

mis) gazetesinin verdiği bir habe

? e göre, T omsonu mezardan çıka. 

J ır gibi, ölümden kurtaran bu müs· 

tait Türk polisinin cumur reisi t:.ı 

> afından bile taltif edileceği bildi

ı iliyordu. 
Cumur Reisi Vilson: 

- Bu memuru ben de görmek 
isterim. 

Demişti. Bu havadisi de Aslan 

Turgut, gelen memurlarla birlik~e 

gazetede okuyordu. 
Aslan T urgut, memurlara: 

- Dahiliye nazırının iltifatları· 

na teşekkür ederim. Biraz istirahC\~ 

etmez misiniz? 
Diyerek yer gösteriyordu. 

Memurlar oturmadılar: 

- Yemek vakti gelmiıtir. Vak

tinde gidusek, nazırı fazla bek

letmemiş oluruz. 

Dediler .. Ve otelden_çıkhlar. 
Kapıda lüks bir otomobil bekli-

yordu. 

Memurlar, Aslan Turıudu ara

larına alarak otomobile bindiler. 

(Kaliforniya) otelinden saat on 

ikiye on kalarak ayrılan otomobil 

süratle yola çıkmıştı. 

Aslan Turgut, yolda, mcmurl:ı· 

ra sordu: 
- Nazırın villasına kaç dakika 

sonra varacağız? 
- On beş dakika ı:.irmez .. 

- O kadar uzak mı? 

- Hayır .. Fakat, şimdi işçil~-

rin paydos saatidir. Ortalık çok 

kalabalık. işaret memurlarının Ö· 

nünden süratle geçemeyiz. 

Bu sırada memurlardan biri As· 

lan Turguda cigara paketini uza.· 

tarak: 
j_ Aç karnına iştah açar, de-

Üçü birden cigaral&{ını yakırı•t 
lardı. 

Bu sırada memurların ikiıi dl 
ceplerinden birer mendil çıkar•' 
rak burunlarına götürdüler. 

Aslan Turgut hay?'etle ikisiııİO 
de yüzüne bakarak sordu: 

- Ne oldunuz, doslarım? 
Memurlardan biri gülerek ce\faP 

verdi: 
- Dün gece nazırın açık oto• 

mobilinde ikimiz de neı;le oidulı
Cigara dumanından aksırmak ifı· 
tiyacını duyuyoruz. Nezlemizin si· 

ze geçmemesi için, burnumuzu k•• 

pamağa mecbur olduk. 

Aslan Turgut: 
- O halde cigaramı söndiir19

• 

yim. Sizi rahat:;ız etmek :steıne111-

Diyerek pencereye uzandı. 
Türk polisinin içine gar:p bir 

şüphe girmi!tİ. 

- Bu herifler acaba hakikııte1' 
dl'.hiliye nazırının adamları Jl\

1
• 

dır? 

Bu 9üphe A•lan Turgu"1ut1 ~ilr 
nini kurcalarken, birdenbire ba~ı· 
na bir ağırlık çöktü.. Bu ani set• 
semleyitir. sebebini ara§tırıyordıl· 
O daltikada memurların yüzlerirı' 
bakarak sordu: 

- Cigara dumanı nez!eye kart' 
anti septiktir. Niçin çekiniyors\J' 

n"'..az? Rahatsız olmayım~ .. ! 
Memurların ikisi birden aksır· 

nıağa başladılar. 

- Nevyorkun nezleı: günler'' 

sürer, dostum! Havalar sisli gidi• 
kağa sapnıı§tı. 

Bu sırada otomobil dar bir sO' 

yor. Sakınmak lazım ... 
Memurlardan biri, Aslan f ııt" 

gudun yeniden ıüpheye düşınetı10' 
si için, ıof öre döndü: 

- iyi ki bu sokağa saptın! vil· 
laya daha. kestirme yoldan gide' 

ceğiz, değil mi? 

(Devamı tJOf) 
di, birer tane tüttürelim ... 
-~~---~~~~---~----------------------------

zenci kılığına girmi§tir. Yanındaki 

·· ıel Resimde go 
bir kızla birlil:'' 
gördüğüniiz ıe"; 
. . d ,,,, 

cıyı tanı ınız 

M h kkalı ek'" u a /r 
riya zenci k• ··r 
ğıntla ıarkı •0 

l
. . a of' 
ıyen ıınenı ff' 

tisti Al J olsD i• 
dur, diyece~' . . 
nız. 

• çd' 
Bu zencı, !I ... d ,, 

cuklugun a 1. nemanın eti ~~ 
hur yıldızı J'f , ı • 
Ceki Kugefl .,. 
Geçenlerde >'~,, 
mi bir ya§ıtıD I' # iJe p 

mesi Jolayıı • 
i li' - 'p e vindc tertı JI 

ği eğlencelef 
kız, nişanlın T obi Ving' Jir. 
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Dtik di Moamoransldea 7udım ati. 
10rda. thtlJ'U' Dflldln nll•a lllr -. 
~ ışılı parlalDlfb. Bu hafnlltlnden 
dola71 kardeşi hakkında krala hqvur 
•Uf ve bot yere adalet lstemlttl Jan 
ile kmıu pençesinde balandaran 
Damvill bot yere dflelloya ~tınq, 
bot yere ba zavallılan balmalr lçhl 
Parlsl alttlst etmlt ve eskisinden daha 
fazla bir aa ipnde oldaia halde ebe. 
dl bir Jels ve mateme airamak 8'.ere 
iken yeniden tlnlye dl Pardayan 
bqmma pbuf tı. 

Eski zaman bhramanlarnaa ben. 
s1,_ bu dellkanlı keadlalnl eU.den 
htarak dBnyada biricik sevdlll bir 
bdmm nine dıtlrm8t ve ilk DUfel 
dl Monmoransl olan Jan dö PlyeniD 

lnun1111na ptarmı,tr. Oa yedi senelik 
'bir ayrılıkla geçen ha;ratı içlDde her 
aman dtlfilntip tuarladılı b nlha • 
7et plmlştl. Nihayet tapblı, çıldrdlll 
11faranda canını nrmete hazır bula. 
d11fu snsUlslni bulmQfta. Be1hatı 
bnetll bir irin bir tomareap mala. 
vebnesi gibi, ba birdenbire plen aaa. 
det te bu kadının aklım darmaclafm 
etmişti. 

Ona ne halde bulmupu? Bir deH 
olarak! 

• • • 
Jan dö Plyen sefaletle geçen ha. 

ntının son ıBnlerlnde, fifa bulmaz 
bir dti§ineeyle J&fl10nla. 

- Kızımın aadetlal temta etme. 
d• enel ölmemell,tm. Ba zaftlh 
bam, babunun hlma1eai altında 

lnahmmaıa haJ&tta •• Japar? Battl 
Pransava beni suçlu bllmft ola bOe 
herhalde ona bularak çoeata kueatr. 
na atmak lpa yapmab711D. O.dan 
-ra iltlıR benim tela kolaydır. 

Şinl7e dl Pardayam 10rpya 
çekip de llarplla mektuba nuı1 ka. 
bal eUlflnl .. ,1 ... hakla mp••na 
al& oldaia cnabuu alınca, Jan artık 
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haldkatl Qrendltlnl anll)'Brak neti • 
ceyt bek1edL 

bıtiJar PardaJU, Maqalln ltekl 
evde balandataa• bber nrdltl za • 
mu f&llD&cb. Biç bir he7ecan ve te • 
lif isi deter•ecU. Yalmz: 

- itte ileeejim b ıeldl, eöslerL 
nl mmlclandı. 

Olmek dllfbceel aklmdaa pkmı • 
70rda. Ollhal '8Wlll sibl ondan kon 
ma)'Ol'da da. Gladtlz akşama kadar 
tarlada iki b8kllm pbpn bir lgt il. 
t:lrPatl nuıl llltene o da bunu lyle 
bekHyorda. 

Aaaba ruhunda uml bir aa var. 
dı? Se'Vsfllllnlil dhllfl niçin kal • 
•tade bir afllt taıuttardafu halde ba 
atat der•ı ain•llf&I? Stbeblal o da 
bibaiJordL 
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- itte, lleeetlm b pldl, demlftl. 
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alrl h .. le pUrea lllrbç eh .ayle. 
d1ı Km bof 1ere CM'&P wnaeie, aane. 
lllal takip etmete plıf&l1la da lhti • 
7U PardaJU& da,anarak oldatu 1er. 
de PTI!eaml§ slbl blmakiaa lıqka 
bir te7 ,.... ..... 

Jaa o kadar dlflaaliYcll ki 1o. 
ilam .. llalbal alrmHI Wle-

- S7 Balla 1'runvaD1, .., be. 
nim Labl•. Artık 81a1 bir arada 11 • 
reeell& Artık...._ kollarmmD ara. 
sıada iP. rahat olarak lleltlleeellna_.79 mnldanank,...... bqlach. 
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ORQ~O NINYAYQ8Yd 1 

PAllDAT ANIN UL'OM'O s 

Pardayaaın sBstercUll kap171 a • 
paea FraDllUft dl Monmoranslşi pr. 
dtL 

Ona 4otra atılmak istedi. Bir dal. 
pnm bir tahta parçuım kalclır1D881 
sibl bB;ytik bir sevlndn de benlltlnl 
alttlst ettftlnl hllBetti. 

Bilttln aaadetlnla topla oldaia 
bir aevlnç çıtlrlı koparaeafnu san • , 
dıyaa da atzmdan ancak: 

- Elveda, ölflyoram ! sözleri çık. 
tı. 

Artık keadlslnden geçtL ÖlU gibi 
kaldı. Yalnız ricada ilmemfttl. Aklı 
dalılmıttı. o kadar acılara gitUs re. 
ren, blrlbf rl pqiuden utrachlı o ka • 

dar fellketlere katlanan ba kadın, bu 
kahraman anne, nihayet kendisinden 
~t:I. Kızının kurtııldufana emin ol. 
dala lndan sonra artık tahammiil 
kuvveti kalmadı. Kendisini aeneler. 
denberl takip ettlll §iphem olan de. 
lllik nihayet yetişti. 

On yedi seuelik aa ona kahrede • 
memlştl. Bir saniyelik sevinç zanlb. 
71 8ldtlrdU. 

Jan dl Plyen çılclırmıftl. 
Pakat talllnla tahaf bir dl"81 o. 

larak utradılı ba dellllk kendisine, 
•trraıanm uyandıran ~~ekler ara • 
smda aşkı ilk tattılı gbel Marjan • 
sinin kırlannda geçen gençllflnln en 
parlak devrindeki gllzellltlal Ttrmlf. 
ti. 

Zanllı Jan, zavallı eolan ~ ! 

• • • 
Marpl dl Monmoransl kendisi • 

ne gellnee dofnılarak bakı11annı oda. 
nm içinde rndfrdl ve Janı bir kotta • 
la otann111 ve g018msUyor bir halde 
slrdL Fakat ne yazık ld rhlerlnde 
-~t eseri yokta. 

-------------------Un llnde diz çökerek bqanı dellala 
dizleri arasında sakhyan bir gea~ km 
seuia sessiz qbyorda. 

Jan iradesiz bir hareketle bu PD4 
kızın saçlarım okşuyordu. 

PraDSllY& ayağa kaUap tltrl,.ek 
ba pzel ve hazin mauarap lılr il 
kadar baktıktan aonra onlara 7aldq. 
tı. Genç kıza doğra eliler* baftf~ 
omuzuna dokunda. Lalz hqrıu kal -
dırdı. 

Marpl kızını Od elinden tatar-.. 
ayala kaldınp hayretle seyretti. 

Ona hemen tamdı. Hattıl Lab ha· 
reketlerile km olduiana anlatıaam11 
bile olsan onu binlerce kızın ~de 
gene taruyabilecektl. ÇUnkB Lulz, 
Marjanside ıöriip sevdlil Jamn b1ı 
eti idL 

- Kızımı sözüal kekelecli. 
Hıçkırıklar içinde titrb'ea L11is, 

Marplln kollan arasına keadt.lal m. 
raktı " lmriinde ilk defa olarak. 
sonsuz bir aa Ue kanpk tarif ol• 
mu bir hayret ve sevinçle 4adaldan • 
nm abşmadıtı: 

- Baha, babaaiml .. ........., 
söyledL 

O vakit her fkill•ln H sis Jaf. 
lan blrlblrlne kanftı. lılaqal bir elL 
nl elleri içinde bulanrdab Ja ... 
yaama oturarak ve anki kl~dlk blı 
~Uf slbl Lalzl dhlala berlae a
larak dddl bir .. ıe: 

-Ya'tTllm. Artık anneni~ 
tik. Fakat ba bllylk f ellkete 9fradı • 
im anda babanı baldan. Veba ..... 
bfsl slrmlyerek, Bizlerlmfsl ..,.... • 
J&rak yanımızda bulanan a'falb aa. 
nenin yerlnl tutmap bittin kattetlle 
çalqacaktır, dedL 
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PARDAYANIN '1LUMO 

--------------------------------------------------------lşte bu üç kişlnhı bulu~uşu böyle 
oldu. 

Marş.al ile Lulz, Jamn deliliğini 
gidermenin kendilerine bir vazife ol
duğunu düşünerek blrıuı saldnlt§tik -
Jeri ''e gözyoşlan dindiği ıaman, bi -
rlbf rlerine çok ~eyler eordular. 

Framan, bir çok yerlerde keeile.. 
rek tekrar batlıran uzun bir terrüıe · 
U dlnliyerek kızınm ağzından, ismini 
taşıyan bir kadının geçen hayatım öf. 
rendi. 

Kendisi do Marjansl vawmdan 
•onra bUtün ba. ına gelenleri anlattı. 

Bu uzun sözler sona erdiği ve ha.. 
ba ile kıZJ blrlblderlnl yş.va' yava§ 
t.anımağa ba,ladıkları zaman aradan 
blr sanı kadar geçti eanm1~lardı. 

Halbuki, Marşal sabahın saat 
dokuzunda gelmişti. Biribirlerlne sa· 
nlarak Janın sararmış alnına bir ö ! 
pilctik kondurdukları zamaMa vakit 
gecey nsma yakla§Iyordu. 

-%-
BtJYtJK PAR.DAYANIN VADi VE 

VEKiLHARÇ JIL 

Marşal dö Damril, Monmarter so. 
kağındaki e\'in muhasarasında bolu -
narak artık buradan çıkmanın imkan. 
sız olduğuna aklı yatınca acele otel 
Dömemeye döndU. 

Her iki Pardayan artık nvucunun 
içinde bulunduklarından bunlann ka. 
tışrna kat'iyyen meydan vennemeğe 
azmetmişti. 

Hakikaten, bu iki adamm ortadan 
kalkması onun için muhakkak Jlzrm· 
dı. Çünkü ikisi de Marşali darağacına 
gönderecek bir sır biliyorlardı. Onla
rın kendisini ele vereceklerine l\f.arşa.. 
lin ~iç şüphesi yoktu. 

yeni kaçıran arabayı tak.ip ettiğini 

sanan Marşal onunla alftkası111 kes • 
nıiş ve ayni zamanda bu tehlikeli doa. 
tunun vftcudunu ortadan kaldırmap 
karar vermt~tf. 

Gerçi bu hareketile kıymetli btr 
~rdımctdan mahrum kalacakdıysa 
da bari iki kadın için artık endi~ 
kalmıyacaktı. 

Bu sırada MaroaUn akh, biriblrln 
den farklı gizli bağlarla bağlı ild dü· 
şünce ile uğraşıyordu. 

Şimdi bunlan anlatacafız: 
Damvil, bilh~ nğabeyi..<rlne olan 

kin ve düşmanlığından dolayı Dük dö 
Gizin tc~kil etmiş olduğu f esa.t cemi
yetine girmi§ti. Dük dö Giz ise Dam. 
viU elde etm~k için Monmoransinin 
öldürüleceğini vadetmişti. Fransuva 
ölünce Hanri, ailesinin biricik varm 
re kral kadaı- zengin ve kudretlf bir 
senyör olacaktı. Kendisine babaşının 

şanını yükselttiği ba~kumandanlık 

kılıcı verilecekdi. Gizin gizlice karar • 
laştırdığı Hügnoların mahvedilmesi 
planını hayalden hakikate çıkarmak 

i~in o da uğraşacak '7e bu lş onun şe. 
refinl arttıracaktı. Kimbilir, eğer Dük 
dö Giz kral Şarll hal'etmeğe muvaf. 
fak olursa kendi.si, Damvil de belki 
Gizi tahtından indirirdi. 

l te bu zalim herifin kafa.sında 
yavaş ya,·a~ yer alan düşünceler bun· 
)ardı.Ve bütün iş, ağabeyisinin orta
dan kalkmasile başhyacaktı. 

Bununla beraber, bu kin ve dilş • 
mantık da Hanrlnln Jan dö Piyene 
kartı bt!lediği aşktan doğuyordu. 

Marjanside, ağabeyisinin nişan -
h~ı tarafından reddedildiği için bu 
hak:ı retin intikamını vahşicesine ııl • 

Pardayanıa 

- l kl ncı kısım -

Pardayanın 
ölümü 

-ı 

' Marpl dil Monmoransf on yedi 
sene sonra, kardeşi Marşal dö Damvi. 
Un ihaneti yiJZ'Unden aynlmı~ oldufu 
kan.on Ja;.-. .' ·: "!;·:.:i.,, :.a \'U§MU"tu. 

- - :J 

Dam~~•n, .tanın işığı olduğunu i. 
tfraf ederek yaları söylemiş olduğu 
zamanki hlllf, Banrt ile ettiği düello. 
yq, Dfite8 d3 Monmoranş.l Kontes dö 
Piyenln ortadan kaybolo§unu Fransu. 
va flmdi bir rUya gibi tekrar g3ril • 
yordu. Ma~J dö Monmoransf, Ja.nı 
bo~dıtmr. flk sngillsfnfn ha~lf da. 
ima kalbinde yaşıyarak, hiç bir zaman 
sevemediği başka bir kadmla evlendi. 
finl gözöntine getiriyor, sonra mel'un 

-
kardeşi Marşal dö Damvilin gittikçe 
göze girdiği halde, kendisinin saray. 
dan uzakta yaşa.mata mecbur oldu • 
ğunu dilşünUyordu. Seneler geçiyor. 
da. Fakat bir gün birdenbire f(>valyt 
dö Pardayan isminde genç bir kahra. 
mn.n, ebedlyyen kaybolmu' sandığ'ı 
kadmdaa kendi.sine btr mektup reti • 
rfyordu. 

Jan dö Plyen safdı. 
.Tan dö Piyen kabahat.sızdf. 
Gönderdiği mektupta ba zanllr 

kadın eski kocasına bu acı hakikati 
anlatıyor, Damvilin ihanetini ol't8)11 
koyqyor, kızı _Lufz için kend~nd~ 
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L.T.PİVER . 
FARiS 

SİMAYİ YA~ATAN QAYİHA'DİQ 

Reve d'or 
E SAN $-LOSYON 

VE PUDRA 

Parfümöri L. T. Pİ VER A: Ş . , İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

·--

1 inhisarlarU.Müdürlü(Jünden:I 
idaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi mucibince 30000 ki

lo ikinci hamur beyaz kapak kağıdı pazarlıkla satın alınacağından 
\'ermek isteyenler 16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 14 de % 7,5 
güvenme paraları ile birlikte Kabatatda levazım ve mübayaat Şu-
beaindeki alım komisyonuna müracaatları. (7512) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
l - Akay işletmesinin kömür yükleme ve boşaltma işleri 1 -

Kanunusani - 936 dan itibaren bir sene için açık eksiltmeye konul
ınuıtur. 

2 - Eksiltme 13 - Kanunuevvel - 935 Cuma günü saat 16 da 
idare Merke~inde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler, muvakkat teminat olarak 750 lira ge
tirecekler ve ihale kime yapılırsa bu miktarı 1500 liraya iblağ ede -
cektir. 

4 - Bu hususda hazırlanmış olan §artnameyi görmek ve tamam
layıcı malumat almak isteyenlerin idare Levazım bölümüne müra-
caatları. (7428) 

İstanbul altıncı icra memurluğun • ••••••••••••••-
dan: Göz Hekimi 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz Dr. Şükrü Ertan 
olup açık arttırma ile satılmasına ka· Babıili, Ankara caddesi No. 60 
tar verilen ve tamamına 1365 (bin üç Telefon: 22586 
Yüz altmış beş) lira kıymet takdir o. Salı günleri meccanendir •• 
hınan Kasımpaşada Camiikebir ma • ill-•••••ı•••••••I 
hanesinde Turabi Baba sokağında es- --- -----------
ki 7,9,11 yeni 8,10,12 numara ve tapu 
kaydına nazaran kömürcü yediğinden 
ltıunkalip 7 numaralı dükkan ve 9 
ttumaralı bekar odaları 11 numaralı 
diğer dükkan ve halen altında üç 
dükkanı olan kagir iki, kat binanın 
tamamı açık arttırmaya çıkarılmış o. 
lup 10--1-936 tarihinden itibaren 
§artnamesi herkesin görebilmesi için 
daire divanhanesine talik edilecek ve 
27-t-936 tarihine müsadif pazartesi 
tiinij saat 14 den 16 ya kadar Jstanbul 
aJtıncı icra dairesinde satılacaktır. 
~Üterakim vergi ve vakıf icaresi ve 
tanzifal ve tem'iriye resimleri borçlu. 
l'a ait olup arttırmaya iştirak için 
l'"lizde 7,:>0 (yüzde yedi buçuk pey 
akçesi alınır. Arttırma bedeli muham 
~en ~ıymetinin yüzde 75 ini (yetmiş 

1 
eşini) bulduğu takdirde ihale yapı· 1-<AR acaktır. Aksi halde en son arttırarun 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma E3E:VAZLATIR 
on beş gün daha temdit edilerek 11- - - ---- ·- - - --
2-9;ı6 tarihine müsadif Salı günü ay_ 
lli saatte en çok arttırana ihale edile
~ektir. 2001 numaralı icra ve iflas ka· 
. lınunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
~0tek sahibi alacakhlar ile diğer alil
ll~darların ve irtifak hakkı sahipleri-
11n dahi işbu gayri menkuldeki hak -
.atını ve hususile faiz ve masrafa da-
;ı- Olan iddialarını enak1 müsbiteleri. 
l~ı ~rmi gün içinde icra dairesine 
b •lırıneleri lazımdır. Aksi halde 
~klan tapu sicillerilc sabit olmadık 
d satış bedelinin paylaştmlmasın -
han hariç kalırlar. Alakadarların iş _ 
~ tnaddei kanuniyeye göre hareket 
~:e1ert ve daha fazla mahima.t al _ 
~ le: lsttyenlerin 931/3987 dosya nu -
ı, ~rla..~ne memuriyetimize müracaatla. 

an olunur. <17496) 

, .. . 
SEKSU.LIN 
· Ademi 
~ , 

iktidqr, 
Bel 

. gevŞekliği, 
Dermansızlık, 

Vücut ve Dima~ın 
y~rgunıu~unda 

pe~ •mü~ssır n emi,n ·, 
' . :bir ilAçt:ır. ·, -·· 

Kutusu 200 kuru$ 

BEŞiR l~MAL - MAHMUT CEVAT 
. Etzanesı r Sirkeci .. , 

Vergiler 1 

Ekonomik ve Finansal kanunlar 
serisinden 1 nci kitap 
Yazan Hakkı Yeniay 
(Sümer Bank şeflerinden) 
Bütün vergi kanunları 

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

kararları, nizamname ve izahname 
teri ile bir arada • 

Hususi ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi kağıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

Fiyatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, avukat, mükellef_ 

tere, hukuk ve ticaret hoca ve 
talebesine oüyük kolaylık 
Umumi tevzi yeri: 

Ankara cad. Hafta idarehanesi. 
Satış yerleri: 

Ahmet Halit, İkbal, Haşet 
kitaphaneleri 

İstanbul altıncı icra memurluğun.. 

1 

J Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kala; ve l O ton anti .. 
lmuvan 24 - lkincikanun - 1936 Cuma günü saat 15,30 da A•;ka
rada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleriu 4500 liralık muvakkat temınat ile ka .. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine verme!eri lazımdır. 

Şartnameler 325 er kuruş mukabili Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. (7676) 

Şeker 
Türkiye .... rı 

fabrıkaları 
Anonim Şirketinden . 

Turhal Şeker Fabrikas•nm 1936 senesi içinde Samsun Lİ · 
man1ndan göndereceği şeke'" lerin vagondan vapura kadar nak 
liyesi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde lstan· 
bulda Babçekapısmda Taşhanında Şeker bürosunda talibim• 
ihal~ edilecektir. Şartname \•e tafsilat İstanbul ve Samsun Şeke • 
Bürolarından alınabilir. 

dan: 
b~~nhb~a~~~m~-~·•••••••••••••••••••••••••• 

rile paraya çevrilmelerine karar verilen 
ve tamamına (10455) on bin dört yüz Satıhk ve kirahk ~~·· .. ·-=:::=====-==:J==:==:ı:==:..:=--==== 
elli beş lira kıymet takdir olunan Bey i~ Adem 1 1 ktı dar 
oğlunda Galatada Şehsüvar bey ma • Beyoğlunda istiklal caddesinde Yıl :: 
hallesinde Büyük Hendek sokağında dız sineması karşısrnda bekar soka- SS V E 
eski 19 yeni 23 numaralı bir bap apar. ğmda ıo numarah ıı odaıı kagir ha. iiBel geveş ki iği ne 
tımamn dörtte bir hissesile yine ta - ne satılık ve kiralıktır Almak ve ki· :: : 
mamına (14670) on dört bin altı yüz rala~ak is!.iyenlerin "VAKiT" mües- ~H 0 rm Q b İn f 
yetmiş lira kıymet takdir olunan Ga. sesesıne muracaatları. :. • 
ıatada Emekyemez mahallesinin t.s _ :: TafsUAt: Galata posta 

·.: •• ;· kutusu 1255 ;I kender caddesinde eski ve yeni 60 nu. Ki l k k ti ra ı a ar ··-·--· .. ·······-·-·······--·-··---...... ··-· maralı bir hap apartananın dörtte bir ······-··--·· .......................................... . 
hissesi açık arttırmaya çıkarılmış o • Babıalide Ankara Caddesinde 
lup 10--1-936 tarihinden itibaren ikdam Yurdunun katları ayrı ay. 
şartnamesi herkesin görebilmesi için rı veya toptan olarak kiralıktır. 
daire divanhanesine talik edilecek ve Resmi daire ve sosyetelere elve : 
27-1-936 tarihine müsadif Pazartesi ri!li olduğu gibi modem tesisatı 
günü saat 14 den 16 ya kadar lstan. 
bul altıncı icra dairesinde satılacak - vardır. Görmek için her gün kapı-

cıya müracaat edilmesi. tır. 

Müterakim vergi ve vakıf icaresi --------------
ve tanzifat ve tenviriye resimleri borç 
Jpya ait olup arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçwc pey a){çesi veya mil. 
li bir bankanın teminat mektubu alı . 

nır. Her iki apartıman hisselerine ait 
arttırma bedeli muhammen kı~eti -
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak - ı 
dirde ihale yapılacaktır. Aksi halde 
en son arttrranın taahhüdü baki kaL 
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 11-2--936 tarihine 
miisadif sah günü ayni saatte en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

Naşit - Erduğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURA • 
Tiyatrosunda 

Bu gece -:aa t 20,:~o d ~. 
Kırmızı Fener 
4 perde. Cumar. 
tesi - J>a1ıu· 

Yalnız matinelerde: (/HTILALJ 

iyi bir terzi mi 
arıyorsunuz 

işte size bir adres: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erzisj 

lstanbol • Yeaipostaııe karşısında 
~·oto !\ur yanında Letafet hının da 

2004 numara1ı icra ve iflas kanu - ----------------------------
nunun 126 ıncr maddesine tevfikan i . 
potek sahibi alacaklılarla diğer alft.ka 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi işbu gayri menkuldeki haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair o • 
lan iddialannı evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde dairemize bildirmele· 
ri lazımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış bede. 
linin paylaştırılmasından hariç kalır • . 
lar. Alakadarların işbu maddei ka -
nuniyeye göre hareket etmeleri ve da. 
ha fazla malOma t almak istiyenlerin 
935/57 dosya numarasile memuıiye _ 
timize müracaatlarc ilan olunur. 

<17493) 

İstanbul asliye birinci hukuk malı. 
kemesinden: 

Atelye Ditrişin Aksaray Taşka • 
sap San Musa sokak 9-7 numaralı 
evde mukim Saraç zade Sami aleyhine 
açtığı alacak davasının tebliği muk -
tezi gıyap kararının müdaaleyh Sami-

nin ikametgahının meçhuliyeti hasebile 
H. U.M. K.nun 141 inci maddesine tev • 

fikan ilanen tebliğine ve davacı vekili 
tarafından tarih ve numarası beyan e· 
dilecek olan ve bu işe müteallik bulu. 
nan temyiz ilamının dahı bir suretinin 
mahkemei temyizden getirilmesine ve · 
emri muhakemenin 29-1-936 tarihi. 
ne müsadif çarşamba günü saat 14 de 
talikine karar verildiğinden müddea· 
Jeyh tayin edilen işbu günde J(elmedi. 
ği veya itiraz etmediği takdirde hak p 

kındaki muhakemenin gıyaben devam 
ve intaç edileceği muamelei müteaki -
besinin m:ı11keme di,·anhanesine as1 _ 
lan mezkQr gıyap karannın tebliği 

makamına kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. (17498) 
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3.jl - J\ürcyi çekecek makineler işlemcğe 

ba~ladr. 

352 - Jorj, .Jessiye uzak "e kimsenin bilemi -
yeceği bir yere gideceklerini söylüyor. 

353 - 6S saat süren bir çalışmadan sonra kil
re dışarı çıktı. Profesör hayret içinde kaldı. 

,_ ________________ ........................................... --.. ~--------------------~~------......... .... 

354 - Jorj profesöre başından geçenleri an • 
latıyor. Ve Jc l ile eYlenip meçhul bir ~ere gi -
deceklerini söylüyor. 

:ı:;5 - Bu tüneli kapatınız. İki dünya insanla.. 
rr birlbtrını anımastnlar. ÇOH'kU alhrz b1rlliırlc-.-~~ 
rine dii-:. man olncaklar ,.e harbedecekler. - Jorjun hakkı yar diye düşündü. lki dünya f1 

insanları biribirlerini tammamalıdırlar. SO 

Prens Abdullahın hazinesi 11 J 
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'" Polis hafiye.-;i X :9 yahud Dekı-ter ıslahıhal etmiş bir haydut olan Mişeld en bir mektup alıyor. Ilir haydudun Nevyorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki hazinesiıti ~· 
mak üzere olduğunu haber ,·ermektedir. Fakat l\laroninin adamları l\lişcli öl düriiyorlar. Ve sırlarım bilen l\lişelin kız kardeşi Şihlyı da takip etmeğe koyuluyorlar. ~:f 

X :9 Pren.<; Ahdullnhı haydutların elinden kurtarmayı kararlaştırıyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla l>t?raber çalışmağa ba~lıyor. Fakat Şilanın hizmetçisi l\fari abtallık11l • 
u ele Yeriyor. X :9 kaçıyor. - ııJ 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyonunu teşhir etmeğc karar vermi~tir. Polisler bundan endişe ediyorlar. Fakat bu endi~clerini belli etmek istemiyorlar. Halbuki l\{aro 
~em.ı Ahdullahın \'ekilharcı otan Aliyi de elde e\miştir. Şimdi de X:9 u ortadan kaldırmnk çarelerini nraştmyor. ~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo 

lstanbuldoaki 88218 

Deniz eratı için 
Heybeliada- 12192 

daki talebe ve 

erat için 

Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün 

4408 L. 8 K.330,61 Kr. 16/ 12/ 935 

658 "28" 49,37 ,, 16/ 12/ 935 

saat 

14 de 

15 de 

Yukuda miktar ve tahmin edilen fiatları yazılı ya~ sebzenin hi. 

zalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmesi yapılacaktır. Şartna · 

.. Ji ıörmek iıtiyenler her gün, eksiltmeye girecekler yazılı gün 

ye saatte yukarda miktarı yazılı ru unkkat teminat makbuz veya me!< 

tuplarını vermek üzere komisyon ba,kanlığına müracaatları. 

(7571) 

Jstanhul as liye beşinci hukul\ mah 
kcme,.,inden: 

Bodosakinin Beyoğlunda llnmal · 
başında Kilit:ıslan sokağında 19 nu _ 
maralı evde oturan Aleksandros Si _ 
diropulos aleyhine ikame eylediği a· 
lacak da,·asından dolayı da\'a arzülıa. 
li sureti Aleksandros Sidiropulosa i
hlnen t~bliğ edildiği halde müddeti 
kanuniyesi zarfında cevap vermemi;;; 
rn her mucibi talep icrayı muhakeme· 
si 11-1-9~6 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on bire tayin kılınmı~ 
olduğundan yevm ,.c ,·aktı muayyende 
mahkemede bizzat hazır Jıulunma.<;ı \'e 
yahut tarafından musnddak bir Penet. 
le bir vekil göndermesi lüzumu beyan 

,.e aksi halde hakkında gıyaben muamc 
le icra olunacağını havi da,·etiyenin 
hlr nürhac;r mahkeme divanhanesine 
ytapırılmrş olmakla tebliğ makamı. 

na kaim olmak üzere ilan olunur. 
(17506) 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler 

Başkanhğından: , 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış dan S~'" b" 

Karaköy. yolunda 57 inci kilometre üzerindeki 40,000 füa k~ttf8 / delli betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksıitmeıı 1 J;P • 
12 - 935 Çartamba günü saat 16 da Nafıa Vekaleti !foıe ve 1' 
rüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. ııtı»f 

Eksiltme ıartnamP.si ve buna müteferri diğer evrak 200 1' 
mukabilinde Şose Vt>: Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 
11 

,1 
isteklilerin yapmış oldukları i§lere aid vesikaları ihalederı ~111 ' 

Üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası" 
ması lazımdır." ,.~· 

Teklif mektupları 18 - 12 - 935 günü saat 15 §e ka~). 
karada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmelidir. (3518) (7".,-


