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"Arkadan girip önden çıkmak,, usulile - Tramvaya binmek 

'büsbütün işkence oldu! 
----- -----aı ı ıa nk ede Jatanbulun nllfuu bir buçuk milyon. kadar inaan alınsın. Belediye, bluat koyduiu bu levha. 

kea tramvay arabalan ve cereyan kifl 1eli7ordu da, ıann nizamma riayet etmeden niçin yeni nizamlar çı-
pmdl yedi ytlz ldlnr bin ntlfma ~ elvermiyor? A. karıyor? tik nizamlar tatbik edilmeden aoaraldleria 
raı.larm tıklım tıklım olmasının bir tek sebebi ftrdır: ortaya atılması ancak intlamenl* dofunr ... MkıaU 
·Şirketin fazla araba çıkanilamuı. Belediye, eter ı .. ti · 
zamın teminini istiyorsa depolara ve qlek m.,,tanlara de meydanda.. VçilllcU sayfada ba hm•ta C'·a • Nt) 
kontrol koysan ona ıöre araba çıkarmaia firketi mee.. nu bir flkruı varclır. A)'lll ayfanm 5 inci süt.anda 
b11r etafn. Levhalarda ka( kiti yuılıyıua arabalara o da diler mulaarrlrlerln flldrlerf )'Ulhdır. 

Arttrım haftası 

augün 
~·!••Je ,.;,r,,a;;işler ebik olnıugor. Gelen bir habne ,,ıire M- .kob1na1 baş 11y0 r 
~ iatila edttektir. Reıimde üniverıiteli talebenin heıtecanlı bir ff>plau ismet lnönO 
~---~-~_i_,_~_. __ v_._u_•_4_~--~-'-~----~-rad~dabırsöylev 

gaden'de 
Italyanlar ileri 

areketten vazgeçti 
.. --ıer 

n 
cıı.ti, 12 (A.A.) - Havu A
DJm aytan, ltalyan uçakları· 

~ AOUM& Ye Deaıi b&lıelminde 
~bir faali7et aarfetmekte ol
~ Ye erkim harbi,.ece bir 

,.apılmak üzere baralum 
t. -..iraflama almakta bulunduk
..._. bildirmektedir. 

Uçaklar, ayni zamanda Habeı 
etlerinin bütün üuüllıareke-

• ÜZerine bombalar da atmıılar-

dır. 

ltalyanlarm kencliaine yapmlf 
oldukları bütün tekliflere ralmeia 
Aouua ıultaıu Ya1oa İtalyanlar 
tarafına seçmekten imtina .,.ı. 
mektedir. Omm ha llareketi Aa
•b ile Deui arumda bir J'OI 'Yi· 
cuda ıetirmek ilti.,.en ltalJanla
nn plinlannı enıele uiratmakta
dır. 

(lhıHıtm 2 ncitle) 

verecek 

lmUallal.C.llbr.. VIDI& ...... ~ 
lanaclan hiqb yeril kmu JemİI 
aatm &IKUlara, :rerli mallar 
maliteJtf Mdİ781er Yerİl9cektİr. 

Bundan batla teinin llRlhtelif 
, .. ı.nn. arbrmua ela-.ü:retini 
ı&terecek afifler wlmlfbr. ı.:. 
tanlml radJoauncla ela llqündea 
itibaren her akp• artırım laak
kmda ~evler verilecektir. 

~ 

HABER•ın 
StJRPRIZI 

•••inci yıllna 
ba•m••• Oaerına 
Bütün obJQCUlannı Jakmdaa 
allkaclar edecek bir müaabaıca 
Hu.lamaktadll'. 
Bir kaç süae kadar taf•illtmı 
airecebinis. 

._ ____ WHSlllll•I-------

Galata postane 
vezne.darı 

Ortadan 
kayboldu 

Allesı bu kaybolma 
hadısesını btrtarıa 

izah edemiyor 

Yeni ticaret 
'vapurlarırmz 

apbrılaeak 
aemllertn evsafı 

teıblt ed idi 

SOyOk karışO(hklar 
çıkmasında~ 
korkuluyor · 

K-.., l2 (~.) ...:. M .. 
Memel aruiaincleld ftzl,.et . ıit • 

luıbra - Deniz yMlan ida . tilmçe bahranlı w; ~kil alniakta · • 
relbiin alac:atı 'Rpurlana ...... clır· t'~ ~ire~r r 8'.disin~ 
t.bit ~dilmiftir. Bulilu iki wae elin, ,.enWen L~J&Jı •atanclet 
4IGO tonluk " 15 mil yOllu, iid lantan bir p memurlari Çia ~ 
tane 3200 tonluk ve ıs mil yolla, ·kannUı L~Ja. : ~felleri~ 
3 tane 2200 tonluk ve t 1 mil yol- kadıiiiuttır. '. · , 
la bir' tane 1700' tonluk •-: 18 mil L~.ıa;· ~ parCiJerile 
J'Oll.U. iki tane 1000 tonluk ve18 Jt biflili ~,..,..il ol• 
mil ~Uu olacaklardır. ıpad~ ~ektedir. Yem" da 

BaDdan .... Akay ifletmetil ha alır bnfıklddana Zalriınm ·• 
için de iki ftPUl' 11111Ufanmqtır. dan korkUlmütadır: · . 

!•~11.1 8_!t".!,tl!:!,d!. 'Ve,81?,111!.Ca _k 
-= - saas • tecrOb•den aonra r - __ .., ,_,__ - -.: 21$ 

lstanbal tarafında, sonra da ·batın ,ehlr.de 

Tayyare httcumu 
ve zehir•i gaz 
Manevrası yapllacak 

A11D ylrmbld slnfl ıecesi yalnız Ayın )'lrmtnd ıec•I Beroifo ta. 
Bej'Ofla tarafmda J&pdacatmı yaz - rafındaki sinema ve tiyatrolar bazı 
cblımm tanare laleamu ve zehirll ıaz tertibatla çalıpblleeeklerdir. 

Galata poataban•i vemeclan manras lfbl ham1*1ara ehemmi • 
HÜleyin Hüünii ka1'b01amttur. ;ye&le 41nam edlhaettedlr. Ha'f& mfl • ----------

il fltelıler atscakl.ar, ft projektlr1er 1 na enn t ost arına Enelki aahah laer umanld si- salt oldatu takdirde tayyareler reak.. l:-W""i)·:..~d-....... 1 .............. _ 
bi Kiiçiik l.aqadaki 158 munara1ı tanarelerl koftla11P tayyare toplan , te2ek k DrD 

ball•ı b.r o:ılçıı.ıan farbız ~ren Muaolinı ı.e: JJuolınıutn. ninden çıkıp İfİDe aittili halde • ia)'J&ftlerla mnldlerial blldireeek Gaet~ bctinci 7G1ına 
Musollnl kendinden bahseden ım daha dın.....n,tir. 1en11r. Jı 6amaa Jol. • _ _, L" • ... ~ ... 

ki O pee ..ır1en anıın har~et .,._,,.. Pdl tePnıc 
~l!!'..!!~!nde ~!f !»r __ ; HÜHJ'in Himii, aileainin an· etlll,_ı ...... 1 UrMan 2-> liraya ka· 1 eden Karan, Tan, Son Poıta 

gibi 
fattıjma .-., ~k h&lbn, ve laiç dar jUa ... ahaaeaktır. i Alqam relilılerimiJe Anafiola k kadın dlr bir fena 1tipdı olmiJan biridir. a. teailı.ed• ... ra yalanı ı. . i Aicuuına .,. telelonla, meldup· 
Son •m•nlar• AWlala ilmin- tuhl tuafma Jl•ll olauk lldnd ~la laWerini, ~eriıfi lnlJi • 

. ·!f'."llltııiı._laawntll •d•m .. n Hver. O n--. ll•lke ll•dı.._· de bir arkadqi,.le ıık uk ılrül- bir ~- 1Qllaeak, ve bunu da MI.. ren oirqaealcırunaa te,eHiir 
.-11 verllebll•n lllr ... l91kl8n ll•flllt bir tar delff• 1 mekteycti. AW, ba PJbabetiı tin felalrile Japılacak olan ilçtlnd " -'eri&. 

( Yazısı 7 ncl saylada ) t . bir t1rtı iDh edememeldedir. ma1iii1111r teer1111e Wdp edecellttr. e • • ... -...... • •• .. 
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Kazanan numaralar Ankaradaki Mülkiyelilerin topıantılan münasebetlle -. ....-...~-....,~~ ,,_,, ,...., ~-,_-'._, --~.-z swwwa,,,_,, ,,_, ~~ 

Atatürk, Mülkiye1ilere ve 
Türk milletine hitap ediyor 
ve diyor ki: 

12000 
Lira kazanan 

25351 
Bu numaranın yedi yüz elli a

şağısından ve yedi yüz elli yukarı
sından sor..ları birle biten numara
lar ikişer lira amorti alırlar. 

2500 llra kazananlar 
24615 9055 

1000 Jira kazananlar 
16R36 2722 

500 lira kazananlar 
19386 12311 
12361 7882 

9091 16195 
13289 1872ıı 

21873 1130 

21167 
29948 
1789 

10084 

72:n 
24626 
15289 
22165 

150 Lira kazananlar 
15218 15958 
1916 10408 
9746 20611 

12991 1357·1 
12008 4018 
16544 10689 
28888 15676 
21107 251 

1"1397 
14704 
28197 
14500 
26704 
5127 

10169 

24671 
7228 

13646 
10825 
6857 

10650 
11848 

100 lira kazananlar 
254 4186 

26797 25613 
19173 23416 
18507 2568t 
19979 25156 
19213 10923 
2419:\ 8651 
9544 23748 

21411 3116 
12135 14168 
22336 9945 

7312 
7929 

17340 
4743 
6931 

13969 
26518 
28871 
3828 

2·1453 

5564 
28518 
9299 

27309 
15418 

1835 
26251 
20669 
22118 
17864 

50 lira kazananlar 
12501 
16844 
26n 

12885 
10887 
11756 
29874 

7942 
13777 
223::\9 
21723 
199·t5 
13684 
15719 
26133 
16802 
12420 
29135 
22087 

9852 
28003 
27003 
151,U 
13344 
7216 

19136 
4657 

16967 
12134 
28821 

12043 
617 

1999·1 
9099 

21630 
210·15 
25015 
2998 

23872 
383 

25442 
1157 
9320 

19605 
2375 

13663 
9826 

13438 
21316 
25292 
4951 

29876 
2338 

20927 
19167 
4379 

18783 
29849 

3833 

J9U9 
8515 

17271 
26278 
22756 
6169 

550 
9413 

17224 
13341 
19389 
4626 

29456 
26691 
·i346 

21640 
18713 
13531 
10112 
16165 
8870 

18347 
12651 

7216 
1551 
897 

27037 
451 

10375 

25151 
9646 

19707 
9807 
846 

10361 
23674 
J.ı534 
25411 
13851 
15192 
17884 
15561 
17162 
11851 
12373 
12294 
22856 
27382 
4709 

20214 
5384 

13351 
19167 
4633 
1158 
5319 

18071 
16136 

21215 

10302 

8393 

13830 

24.3.17 

16883 

18317 

17691 
2:J890 
16471 

tOOJ:J 
4233 

12966 
10942 

27094 

15147 

:-~6.j 

29903 

17810 

1024 

2292 
29916 

6072 
76j 

119 6 

5782 

29379 
2102 

14Gl2 

23459 

4748 

13913 

24391 

1256 
25172 
2422:.> 2251 

49:.>S 

15SU 

9311 

16955 2762.t 
21115 sssı 

21531 3172 

28651 . 23207 

7117 

2097 
13336 

5558 
80640 

1936.1 

28603 228270 

2.:>474 
13644 

22.136 

2417 
11 :;:ı;3 

2:lG41 

142G9 

ı., 24 :; 

l:i3H 

147 

413 

3934 

1915 
193:;::; 

6177 
19912 

3969 
:>26 

3314 

2174 
9968 
264:> 

9107 
28874 
16982 

29054 

19218 

17782 

16976 

2501 26904 9515 15921 

7413 

20105 

7042 

4513 

22Zl3 

25678 
18..'>99 
12075 
26795 

26559 

ıosn 2842 26475 
10886 6619 144:i0 

25715 22679 24470 379 

30 Lira kazananlar 
28861 16867 14379 21081 
27680 2'1·591 18801 1732 
] 906 9381 2·1588 173 

11366 5035 26420 23028 
868 13798 19629 20186 

17002 17626 9599 19951-
16828 l20i9 13674 6409 
6397 29093 15787 1320 
:>360 10150 276'17 18246 
8009 ·1640 16615 6975 

24951ı 21850 27784 29625 
27728 19166 13636 11623 
17340 11014 16175 13793 
22221 986 17905 16698 
27290 13997 9931 24.949 
27906 2·U52 1904 26947 
19154 1487 2672 19926 
2106 15022 13378 25680 

24029 13.fi 13796 2954 
26938 14575 28585 11075 
20856 ] 7266 27804 6810 
10150 9885 12335 7389 
5120 4888 20422 15740 

10089 8689 19844 2728 
5121 1409 16188 1227 

16711 18091 3557 5739 
15283 13466 22509 2855 

6608 26416 2860 558 
64 15563 21922 23705 22848 

8610 21489 154.16 26311 10642 
12853 25171 4180 24217 29709 
24339 2526:> 9090 7667 14869 
8681 2U84 15877 6996 3882 
3:>27 4141 26203 3021 16995 
2301 21852 1275.t 5141 r,as 

21904 1094 28909 12041 8876 
28869 29996:1 22583 12238 27173 
4894 24779 29010 3324 18455 

25289 3484 3603 29009 15470 
8321 7469 2:> 26073 6:>80 

12968 20809 4415 1082 11680 
13940 16160 27525 176:>4 18491 
19123 20298 182.'lS 18238 1309·1 
26199 20619 7030 14492 3009 
10405 305:> 4281 20509 12214 
28462 16151 23524 28461 3053 
10999 6717 24972 1914.3 70S. 
17:>28 14707 946:> 29194 9921 
6784 3897 22l2 12981 1306( 

24747 9072 12712 18731 '>1 297 
2270 134:>0 :562 5410 18107 

17219 6492 28:>3~ 13718 21121 
14588 12261 12647 13104 2309.t 
27218 186 498 1147 993;; 
3:>83 20630 18322 

uı-ilırk mnDDetnlr\le ve irlYıır~ Clb!lmlMHYJırnve'ltn «]JevDetnırne 
D<aırşı ö<dlevDeır IQ)ft'tmemnşra:nır ve bDtmeyecek"tÇDır. 
VlYıksek TlYıırıK" seınınını nçnını ylYıkselkDDğn1n1 lhl\Yl<dludu 
yck~uır. Dşte !P)alır@Da [ğ}lYJ<dJUıroo 

Başbakan General lsmet Inönü, 
Ankara Palasta ~fülkiye .:\fektebinin 
:>9 uncu kuruluş yıldönümünü kutlu
layan mülkiyelilerin toplantısında bir 
söylev ''ermiştir. 

Başbakan söylevinde, elli dokuz 
senedir yurda bir çok değerli hizmet ~ 
ler görmüş olan Mülkiyenin ileride 
bundan daha çok hizmetlerde buluna. 
cağına emin olduğunu işaret ederek 
Mülkiye mektebinin Ankarada daha 
geniş olarak tesi!<lli için çalışıldığını 

anlatmıştır. 

Yapılacak i~lerin pek çok olduğu

nu anlatan Başbakan "Yeni Tiirkiye 
için en yük.qek seviyeye az 7.amanda 
varmak yük~ek heyetiniz gibi herke.. 
sin ideolojide, kültürde bütün kunet. 
lerini hergün sarfetmelerine bağlı -
dır.,, diyerek şuna işaret etmiştir: 

''Yapılacak i~ler pek çoktur. Eri. 
şilecek neticeler ~ok tatlıdır ,.e yük • 
sektir.,, 

İsmet İnönü dış politikamıza da 
temas ederek bunda gayemizin taah
hütlerimize riayet ve sulhe bağlı kal. 
mak olduğunu söylemiş, nutkunu şöy_ 
le bitirmiştir: 

"- Atatürk'lin etrafında dahili 
ve harici politikada tek bir adam gi
bi beraber ve el birliği ile çalışmağa 
devam edeceğiz. lyi istikbal, iyi netL 
ce, Ataütrk'ün etrafında tek bir ki~i 
gibi hep beraber bulunmaktadır.,, 

AtatUrkUn kar,ıhlı 
/inkara, ıı, (A.A.J ...._. ~nkarada 

1 
bulunan ve mekteplerinin kuruluşrı • 
nun 59 uncu yıldöniinıünü kutlamak 

üzere bu akşam Ankara Palasta top -
lanan mülkiyelilerin Başbakan lsmRt 
Inönii dclciletiylc, Cunıur Başkanına 
çektikleri tazim telgrafına Atatürk 
şu cevabı vermiştir: 

Jsmet lnönü, .. ~-~ 

Yıldönümlerini kutlamak için be. 
ııi anarak toplantrlarınn başlamış bu
lunduklarını bildiren telefonunuzu 
aldım. Birdenbire duyduğumu tahlil 
edemedim. Bunun için siyasal bilgiler 
okulu "diplomeğleri .. sözleri üzerinde 
bütün dikkatimi kullanarak düşün -
mek liizumunu hi&qettim. Bunlar kim. 
terdir? Fazfa dilşünmeye hacet kal -
madı. Derhal bildim ki bana içten sev
gilerini haykıranlar, yanm asırdan 

heri büyük Türk ulusunun tam an -
lamile millet olma.-.ına çalışan, onun -
la en modern bir Türk devleti kur -
mak için insanlık fedakfırlıklarmın 

hiç birini kendilerinden esirgemiyen, 
kültür, idare, intizam, devlet anlam -
]arını en ~on ilmiğ tehikkilere gö -
ı·e tebclliir ettirmeğe çahşmı;; ,.e ça -
lr~an yüksek arkada:;larımızdır. 

lşte bu intıhaı kendi kafamda 
,.e vicdanımda duyduktan sonradır 

ki telC'fonunuzun birinci şatınnın so. 
nundaki dalgınlık aydınlandı. 

Ben Büyük lsmet lnönünün kar. 
şısrnda bulunmakla mutlandırdığı 

göreyden, manen değilse bile madde· 
ten U7.ak buh,ınmuş olmaktan teessür 
duymadığımı söyliyemem. Ancak "'U _ 
nunıa muıe.;.;eJlıyım kı, senin, hakil<a -
ti; asaleti, millet ve devlet i~in gönül
leri ateşlileri bC'nim kadar belki ben -

Sulh teklifleri etrafında son telgraflar - ~ --- ""'"tt -

den daha parlak görür olduğunu bll· 
diğimdir. 1, Onun i~in rica ederim, söy)eyil1 ğı 
o arkadaşlara ki bu devletin en aŞ' • 
70 sene evvelki halini bilenleri içJerl

6 de bulundurmaktadırlar ve gene 111 · 
nünde, Sakaryada, Dumlupınarda ço
cuk olarak yaşamış ve o yüksek P13

: 

nah kafileye, devlet \ ' e millet meCh• 
munu anhynrak karışmışlardır. d 

1şte onların hepsine söyleyiniz~ 
ijimdiye kadar yaptıkları temiz, Tür 
Jüğe ldyik olabilen işlerine karşı ktll.• 

dilerine, minnetle mütehassisfm. 
Fakat gene o arkadaşlara s'ô1; 

leyiniz ki, Türk milletine, Türk C11l11 
riyeti devletine karşı ödevler bitnte • 
m i!;ltir ve bitmiyecektir. 

Bu dünyadan göçerek Türk ruil • 
letine veda edeceklerin çocuklarınS 
kend inden sonra yaşayacaklara. soıı 
sözü hu olmalıdır : 

''Benim, Türk milletine, ·riir~ 
Cumuriyetine, TürklüV. ün istikh~liııe 
ait ödevlerim bitmemiştir: siz oıtlllı1 
tamamlayacnksınrz. Siz de, sizden 5ol1 
rakiler~ benim sözümü tekrar edi11İt"' 

Bu sözler bir (erdin değil , l~if 
Türk ulusu duygusunun if:ıde.sidır· 
Bunu, her Türk bir parola gibi 1;rıt· 
dinden sonrakilere mUtemadh•en tc"-' 
rar etmekle son nefesini wre.cel\tir· 
Her Türk ferdinin son nefesi, 1'iİ~ 
ulu.sunun ne(eı::inin sönmiyeceğini. c• 
nun ebedi olduğunu göstermelidir. 

1
• 

YUkse.k Türk. Sf'nln i in vflk1'~ , 
ğin huouau yoKtur. işte parola 
dur. 

Karnal ATATDRJ( 

Ogadende .... ~ ~~ 

~~n ~~ra'~~~~ Mil~ef le~ Cemiqef inin ilerfl~1!:'e"~:~tef1 
Beher numara beşer f eklzf lerl kabul etmesi vazgeçti 
yiiz Ura kazanacak k •• h ı • (IJastaratı ı incide) 

16457 15201 20038 27574 pe ş up e l İtalyan uçakları, gece projetc· 
13590 7478 6034 6748 törler yardımiyle Adisababad3

." 

115414 6819 1619 2306 Çünkü Habeşistan kabul hareket et?1i~ olan ve .meçhul b:: 
4711 7302 26309 29413 ıemte veya ıhtımal Desaıye veyoh 1' 

23233 7657 17210 6014 etmezse kendisini zorlamak Ogaden cephesine doğru gi~.e: 
19301 14333 12096 25307 •• k •• v ·ıd• te bulunan HabeJ kuvvetlerıP1 

'. 

18841 25236 7982 9643 m Um Un deg 1 1 r raıtımıt~lardır. Gündüzün Hr: bt~ 
15339 4524 5524 1807 ler, ltalyan uçakları tarafından g 
11145 17129 9522 3589 Cenevre: 12 <A.A.) - MilJetler kaq~ılamıyacak ise de, Habe~istan rülmemek için dağılmışlardır 

Cemiyeti çevenleri, B. Musolininin daha az müsait davranacaktır. f1~ 
266 15284 S6SO 14843 Fransız - İngiliz planını ne kabul ne Diğer taraftan, gazeteler, sulh İtalyan kolları, Ogaden ce~ f' 

de reddetmiyerek mutasaner sulh tekliflerinin küçük devletlerde uyan _ sinde!d ileri hareketlerini dur ıı f• 
tekliflerini ltalya lehine olarak tadil dırmış olduğu heyecanı kaydediyor - muf lardır. Çünkü daimi ıuret't 1' 
etmek teşebbüsünde bulunacağı müta.. lar. talyanlarm ric'at hatlarını kesn'e 

1 

Bir g~nç 
Arkadaşını bıçakla 

öldUrdil 
lzmir - Asri ıinemaıun Ho • 

lünde Jgkender Kaya adlı bir gen
ci öldüren liıe talebesinden Salih 
suçunu itiraf etmit tir. 

Katil on Jekiz yqındadır· Or 
tamektebi bitirmiş, bu sene liıeye 
girmiştir. Fakat mektebe hemen 
hiç devam etmemektedir. Maktul 
ise katilin arkadatıdır ve posta tel 
graf idareıinde ıtajyer memur • 
dur. 

Salih sinemanın holünde bıça
ğını çekerek arkadaıına iki defa 
saplamıt, delikanlı bu ilk darbeler 
üzerine kaçmağa bqlayınca Sa -
lih koıarak üçüncü darbeyi tam 
kalbinin wtüne vurmuı, zavallıyı 
hemen öldürmiiftür. 

Katil !(>yle demitir: 

- Bana hakaret etmitti. Ma -
mafih kendisini öldi,irmek niyetin 
de değildim. 1 

leasmdadır. Oeuvre gazetesinin mütaleası şu - ihtimali ~evcut olan Djimml\ :· 
Maamafih, CeneHede bu teklifle _ dur: Aourouısis' deki Habeş kuvvet e't 

rin tadil edilmesinin hiç de muhte - "B. Musolini'nin. hiç değilse · mü. ·ye · 
mel olmadığı fikri vardrr. zakerata esas olarak bu uzlaşmayı rinin tehdidine maruz bir vazı 

Resmi ltalyan çevenleri dün ak.. kabul edeceği ne kadar ;;;üphe götür- te bulunmaktadırlar. ··re• 
şam Baron Aloizinin şimdiki halde me1,se, Habeş imparatorunun bunu Mevcut umumi kana.ate go 't' 
Cenevreye gelmesinin mevzuubahs redd«"deceği de o derece muhakkaktır. her iki taraf da ahval ve şero.itlp 
olmadığını beyan etmekteydi. Cenevrede, ve hatta Fransa ile lngil_ inkitaflarma göre, yeni bir bet 

terede hiç kimse, imparatoru, kabul b · k d ı ta ler komitesi toplanıyor ta yeaı arama ta ır ar. r 
etmeğe zorlamak için araya girmek l H r• 

Cenevre: 12 (A.A.) - Havas a - istemiyeceğinden, Fransız - lngiliz talyanlar, Aoussa ve ar d' 
jansr ay tarından: on sekizler komitesi projesinin Mili r:tler Cemiyetince ka _ daki müslüman kabileleri kttl 
bugün saat 16 da toplanacaktır. Ko - bul edileceği Uphelidir. davalarını kazanmak için her ı~ 
mitenin içtimaını tehir edeceği, ancak ------ -------- mandan ziyade mesai sarfet111e1't 
petrol Üzerine konulacak ambargonun ç inde dirler, I 

diğer iptidai maddelere teşmil edilme.. Fakat bütün tefebbüıleri st 
si meselesini hemen müzakere eyliye. J 1 hl b f 
ceği ~anılmaktadır. apon ftr r şe r meresİz kalmaktadır. Adi• 

l liil Seyyahlar, daima Cibuti • ,, t' 
Bu sabah ve öğleye doğru diplo - Z8 p e er sabaha demiryolu ile ıeyaha~ e •• 

matik görüşmeler yapılacaktır. Pekin, 12 (A.A.) _ Dolodar- 1.,,, .. 
Fransız gazeteleri ne diyor? 

Paris, 12 (A.A.) - Bu !';abahki 
Paris gazeteleri, Laval - Hoar tek. 
liflerinin B. Musolini Hnbeş imparato 
ru ve Cenevre tarafından nasıl telllkki 
edlleceğfnl soruşturuyorlar. 

Bunların tahmin ettiklerine göre 
B. Musolini bu eklifleri pek de fena 

mekte ve Harrarın kahve sevıı · 
dan gelen Japon ve Maçu kuv • tı normal surette yapılmakta81r·1, vetleri Doğu Chahae da kain Pa: H b 1 H b (1ı1 

a e! memur arı, a et r bİ' 
ochamı, hususi polisiyle yapılan haçına yardım etmek için etııe Jc• 
bir çarpı"-madan sonra i•gal et • 1 d ı 1•1"" :ı- 3" er en iane top amağa ça l'S 

mişlerdir. 1 tadırlar. f• 
iki taraftan da ölüler ve Y.ara: Dünkü harp vaziyetine dair ylara 

lılar vardır. lar 4 üncü •ayfadadır. 

~ 

~lltıl 
~ip 
~in 
~~ 
t~g 

lık 
~ll 
....... 

tt 1 . ~ 
ltııi~ 
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eıecı nyen n nı btYJ 
V&se s o <dl aı lYı ç 
Un s«JJırecelktlıraa 
~!:::'h•ryermd. ıramva- Va~dıf paralar Sebze biline dair 
. lrkaaından binilir1 önünden i- 1 aresi e ı d h 

1 
Böylece, arabanın içinde, Emniyet sandığı gibi hır fileSe e 8 8 : 

o~~.ii cereyan, bir intizam ha· muamele yapacak T t r t 1 h A ide 
Fakat, bunun için birkaç şart Uzun yıllardanberi faaliyette Op an lmOn 58 iŞ arının 8 
ıdtr: • . ~ul~nan fakat bir türlü inkitaf satllmasına itiraz ediliyor 
1 - Ne zabıt, ne polts, ne pa- ımkanını bulamıyan vakıf para -
~' ne kadın, hatta ne kontrol lar (eski nukudu mevkufe) idare-

1.lru istisna edilmez. Herkes sine yeni bir düzen verilerek bu 
dan biner, önden iner. (Yal- idare modem bir müesseıe şekline 

~ tnaluller önden g~rerl;r·! sokulmuştur. Evvela müessese 
- Arka kapıdan ıçerı gırmek dördüncü vakıf hanının dört oda· 
de iti!ilİP kakışılmaz. llk ge- lık dairesinden çıkarılarak evvelce 

~n önde, sonraki en ar~a.da nö- Ziraat bankasının bulunduğu kı • 
durur. Hatta bunun ıçın, ba- smıda güzel bir büro kurulmuf, 

ltıeınJeketierde durak yerinde bu suretle dnire halkın gözü önü-
t"' ke asılan numaralar vardır. ne çıkarılmııtır. 

1 lıı..n koparıp almak suretiyle Müessese muamelelerine ıon 
nda~lar sıralarını tayin eder- ıslahattan ıonra Emniyet ıandığı

~ ~ksi takdirde, itişip kakış or
illda kadınların, çocukların, 
laların, zayıfların feci halini 
.Unun' 

nm aldığı şekil aynen verilmit ve 
bütün borçlular tasfiyeye tabi tu
tulmu§tur. Şimdiye kadar vakıf , 
paralar idaresinden, usule muha-
lif olmakla beraber, yalnız faizi 
verilerek tecdit yaptırılmadan ve 
resülmalmdan bir §ey verilme 
den ipotek muamelesi devam etti 
rilmekteydi. 

Limonun toptan ıatııının yeni 
halde yapılıp yapılamıyacağı bir 
mesele olmuştur. Belediye son 
teırinin on beşindenberi limonun 
toptan olarak Hal haricinde ıa • 
tılmasmı yasak ettiği halde limon 
tacirlerinin en büyükleri en mü • 
him kıamı el'an Hale girmit de • 
ğillerdir. 

Ticaret odası idare heyeti bu 
meseleyi dört defa görüşmüf, fa· 
kat bir karar verememiştir. Yine 
bu i§i tetkik eden komiıynoların 
tetkikleri de kafi görülmemiıtir. 

· Şimdi yeniden tetkikler yapıla • 
caktır. 

Bu meseleyi doğuran sebepler 
şunlardır: Limon tacirleri limo · 
nun toptan satışı için yeri ki.fi gör 
memektedirler. Esasen tacirler 
böyle bir ~eye razı olıa1ar dahi 

Halde bir tek bot mağaza yoktur. 
Şu vaziyete göre Halde bulunan· 
lar komisyon vererek satışlarını 
yaptırmak mecburiyetinde kala -
caklardır· 

Tacirler böyle bir mecburiyet 
duymadıkları gibi Ticaret odası 

da bu şekli limon ticaretinde yeni 
bir el daha doğuracağı ve tabii o
larak fiyatları yükselteceği için 
muvafık görmektedir. 

Dün bu hususta kendisile gö
rüşen bir muharririmize tanınmış 
bir limon taciri demiştir ki: 

"-Halde yer yok. Fakat li. 
mon Halde satılsın deniliyor. Mak 
aad nedir? Halde bulunanlara ye· 
ni bir it çıkarmak mı? Buna biz 
peki diyelim. Lakin acaba esasen 
pahalı olan limonu daha pahalıya 
alacak olan halk ne diyecektir?,, 

a - En mühimmi: Daha evvel 
. lan (Tramvaya !U kadar kişi 
~r) nizamının tatbik edilmesi. 
\ t, hunun için, (Ey ahali, tram
~ doldu, artık binmeyin!) de
l kafi değildir. Tramvay de
~ ltına ve İ!lck noktalara bele· 
~ kontrolü koyarak icap ettiği 
~ede araba cıknrılması lnzım

~· Nüfusu bir ~buçuk milyo:ıken 
't 1 }'Üz küsur bin olan şehrimiz
l'ltaba yahut cereyan kuvveti 

Yeni idare bu ıekli kaldırmı§ -------·-------------------
ve geçen pazar günü, tatil günü Hırsız genç Mütekait 
olmasına rağmen, bütün mem • Generalin ölümü 
murlar seyyar tekilde çalııtırıla- CJJeıınveırsDte Mes'u 1 
rak borç sahiplerine tebliğat ya· taDebesD 
pılmıştır. Bu tebliğatta verilen <dl eğ Dom n ş 
mühlet dün akşam bitmittir• 

'1!tniyor, safsatasının da küla-
1~~ anlatılması mercudur ! 

Şimdi temdit muameleıi yap
tırmryanlar faizlerini vermiş ol· 
salar bile ipotek ıona ermi' ıayı-.v. ~ ~ :ı' 

~u , ___ 1_ :-~-ı.ı: -::n. --•·'·- ~ .. :.ı-t: 
~ uç noKınyı tenun c:Lmcuen tahsil edilecektir. 

üniversitedeki talebenin paltoln· 
rmı çalan lsmail Safanın devamsız.lı -
ğı ve muvaffakıyetsizliği neticesinde 
bu senebaşında kaydının ·unıfü ol -
•-a-• . ..- ....... -.. .. o •.• T .,.,~,v--....ı-ı.......,ı "' 
madığı anlaşılmıştır. 

~Ulan karaku§İ tertibi (arkadan -------------
~ı> Önden inin) nizamı beledi- Sadakaı· fıtır ------------

~rı d:ğer koyduğu nizamlar gib~ E'i;::: aa l • ] 
• gitmeğe, intizam değil, tarif En iyi iyi Son ~ ~- I ,/ T l 

~~'"İr edildiği gibi intizam- K K K - - _ tk doğurmağa yarar... Buğday: 17 16 14 "'-aça" e-.; 
ll fecii: Arpa: 24 00 00 Ayazağa köyünde oturan Fer· 

~';' Belediye yasağı üç gün sü- Üzüm: 105 80 55 hat araba ile kaçak kesilmi~ beş 
: ' ı>rensipi böylelikle beyinle- Hava kuvvetimizin yük!elme danayı götürürken yakalanmıı. 

• 
1

~de biraz daha perçinlenecek- ve artması için her türlü yardımın hakkında tahkikata başlanmııtır. 
v . . yapılması yurt borçlarımızın en 
~~haklı olduğumuz da üç gün ileri gelenlerinden bulunduğu gi- Vanan hırkal 
{' ıneydana çıkacaktır. · bi bugün diğer milletlerin de ken· Ksımpafa Sıraberberler 30 nu· 
,;aınvaylara yürürlten atlama di varlıklarını korumak için dur- marada oturan ve maydanoz sa· 
. •uya düttüyse, bu da düşe- maksızın hava kuvvetlerini arttır· tan Gülüzar namındaki kadın 
il'! 

Vatmanmış 
Osküdarda biı" mütekait generalin 

ölümüne sebep olan feci tramvay ka
zası hakkındaki tahkikat ilerlemekte. 
dir. Kabahat tamamile vatmandadır. 

O 5U11 uıUtcRnJt gencraJ mail 
Hakkı evinden ç1kmış çarşıyn gider · 
ken vatman Saidin idaresindeki 7 mı.. 
maralı tramvay uzaktan gorunmü~, 
lsmail Hakkı da tramvaya yol vermek 
için kenara çekilmiştir. Fakat yıldı • 
rım süratile geçen tramvaya genera · 
lin paltosunun eteği takılmış ve bir. 
denbire kendisini tekerlekleri altına 
alarak sürüklemeğe başlamıştır. mı -
diseyi ilk önce bir polisle bir doktor 
görmüş n polis düdük çaldıktan son. 
ra tramvay ancak 25 metre sürüklen.. 
dikten sonra durabilmiştir. Bu sırada 
da general ta:mamilc parçalanmıştır. 

General İsmail Hakkının sağır ol 
duğu hakkındaki rfrayet d~ doğru de
ğildir. 

Tramvayda •şkence 
Bugün, tramvaydaki arkadan bL 

nip önden inmek nizamından şikayet
ler, gazetelerde gene ayuka çıkıyor. 

Kalabalığı göste ı en resimler konul • 
muş, fıkralar yazılmış. 

Arkadaşımız "Gezgin,,, Kurunda: 
- Eğer bu, şarbayhğın buyruğiy .. 

le yapılmı~1 yazık! - diyor. 
Abidin Dayer ise. mesela Galata • 

sarayda tramvaya binerek Taksimde 
inmek istiyen bir şişman kadının uf. 
nyaca~ı güçlükleri t11svir ediyor. 

Bu işkenceyi gözönünde canlan • 
dırmak i~in. tramvayın ikinci mevki 
olduğunu da ilave edelim. 

ZA!\IAN gazetesinde (L.) de hay~ 
kırıyor: 

- Evvela tramTay değil, evvel~ 

halk '"e halkın selameti? 
Avrupadan çeklldlkten sonra 

Avrupah olduk 
Peyami Safa, Avrupa sözüyle 

medeniyet sözünün nasıl hiribiriJe 
kaynaştığınr anlatıyor. 

"Biz Avrupadaki topraklar:ınu:ı 

kaybettikçe Aıırupalı olnıağa başla • 
dık ! Osmanlı imparatorluğu, Asya 
rulıunu Avrupa kıtasına götürm~tlL 
}'eni Tiirkiyc cumuriycti A.vrupa ru• 
hunu Asya kıtasına güliirmek yolun • 
dadır. işte iki devir arasındal..-i büyük 
mana farklarından biri!,, 
Felek meğer liberal deörlmlf 

Bizim Burhan Felek bakınız, nr 
yazıyor: 

"Beni iyi tanıyanlar içinde çoğ11 

liberal sanırlar. Bu, bir yanlış tnh. 
mindir ama, maalesef bir ~ok şayia • 
Jar gibi bu da hakikatin zıddrna ola -
rak sa~i olmuştur.,, 

Bak hele> .. Şimdiye kadar Feleği 
ne derneğe liberal sanmışız? Vah vah. 
,·ah ... Ynzık ettik arkaclaşımızn ... HaL 
buki tahmin etmeli dct il miydik: Ig 
Bankasının sermaye ,·erdiği bir gaze.. 
tede sene?crdir çalışl\·orl 

Yahudller ve Ermeniler 
h r ata g çmell 

l'tlusa dağında kırk gün filminin 
Amerikada artık çevrilmemcsie karar 
verilmişti. Yahut biz öyle sanıyorduk. 
Son günlerde bu mesele gene hortla .. 
dı. l\letr Goldvin l\layer senelik prog .. 
ramı içinde bir yahudi tarafından ya. 
zılmış olan bu "Ermeni faciasını,, gös
tereceğini ilan ediyor. ı 

Yunus Nadi. bugünkü makatesfn.. 
de, memleketimizdeki Ermenilerle Ya. 
hadilerin harekete geçerek bunu Ame
rika nezdinde protesto etmelerini tav. 
siye ediyor. 

Biz de vaktile MABER'de Yahudi 
,lere - kendi menfn.'ltleri iktizasıdır 
diye ·- me.,hur beynelmilel teşkilat -
larile buna karşı koymalarını tavsiye 
etmiştik. Çünkü M. G. M. de Yahud~ 
müc.s.sesedir. 

(VJ-NO) 
makta oldukları görülmekte oldu- camide bulunduğu bir sırada du-
ğundan bu bapta Diyanet i§leri varda asıh olan hırka mangala dü
baıkanlığmdan verilmiş olan f et· terek tutuşmuf, fakat yetiıilerek 

Ford fabrikasında E~er bu film çevrilirse bu müt'3. 
seseye karşr esaslı bir boykot yapmak. 

yapılan tetkikler do~t'a· rmı1a da ayni boykotu yaptır~ ~ ~!klı hastanesinin 
i cevelli heyeti işi 
~ ~lıkh Rum hastanesi mütevel
l~l'eti seçimi beş yıldanberi ya-
lll ~dığından tahkikat cereyan 

va mucibince Sadakai Fitir ve Ze söndürülmüıtür. 
kat ile mükellef olanların Türk 
Hava Kurumuna yardımda ve bu 
suretle ana yurda hizmette bulurt
maları lüzumu ehemmiyetle ilin 

Belkemiği kırıldı 

F ordun İstanbul fabrikasında mak güç olmıyacnktır. 
Türklerin de nJacaftt ıecri tedbir .. 

tetkikler yapan sekizinci ihtisa$ ter vardır. Onun için !'Özü geçer Ya • 
mahkemesi Ford'dan bir kısmı o· hudi ve (şayet '"ar~a) Ermeni serma. 
tomobillerin a h§ına müsaade et- ycdnrları Ameriknda vaktile teşebbU• 
memektedir. ord, mahkemeye ~e girişe görsünler bakalım.. · 

olunur. 11 4~te olduğunu yazmı§tık. Şim 
~ 'taneyi idare eden heyet lst. Mültiıi 
t\i tl!t iken bundan evvelki he- N. Fehmi 

Dün aktam saat 16,30 da Tak· 
sim kışla geçidi sokağında 9 nu
marada oturan Hüsrevin otomobil 
tamirhanesinde çalıtan istifan oğ
lu Vartan, kriko ile kaldırdığı oto-

müracaatla sab~a müsaade edil- (Hat-StJR) 
mesini istemit ve otomobillerin ___ E_m_n_i_y_e_t_ u_m_u_m __ 

~~ 11 
de vazif eninden istifa etme- --------------

lft 01duğu, yalnız filen ifayı va- Davet mobilin altında çalııırken krikc. 
kayını! ve Vartan otomobilin al
tında kalarak belkemiği kırılmak 

modasının geçmekte olduğunu bil. mu'"'"düril 
dirmiştir. Mahkemeden soru1an 

'~l~c imkan bulamadığı, müra- lstanbul müddciumumillğindcn : ıual üzerine Ticaret Odası da bu O Ü m O 2dek1 
iddiayı yerinde gördüğünü mah· haftaya dön mesı arınd 1 1 B h 1stanbulda bulunan Gerede müddei 

8 b an an aıı mıştır. u a-
c eb· k k d 1 kt d' umumisi Cevdetin derhal mernuriycti-

l:i •• ._ ~ tet i e i me. e ır. 
11~ • _ mizc müracaatı lazımdır. 

fıtday yolsuzluğu 

suretiyle yaralanmıf, 
kaldırılmııtır. 

hasta~eye kemeye yazmıştır. Mahkeme bu m U h eme 1 
hususta bir karar verecektir. Ankara, 11 - Beyruta gitmiı 

Su-- tahkikatı . 
~tıı ı~day yolsuzluğunu tahkik e-
1\tıı itaat Müsteşarı Atıf bu alt
~ ~nkaraya gidecek, orada 
~lı.t~~n kaldıktan aonra tekrar 

~ .a~~~l5nerek tahkikata de
l)~!ttir. 
(t\\ı ----
{\(f rde dört şUpbell 
~~ 1 yakalandı 
~ .-:en bildirildiğine göre, o 
~'1\fl>. !l ş =· r heli adam yakalan
~de e:!1°~a:1::ı üzerinde iki kese 
·~ 'IG lira gi.imüş para bulun· 

~ ~ 

( ŞEHRİN . . ·D ·ERDLERİ l 
Küfretmek illeti 

Evvelfsl gUn yanımda iki arkadaşım olduğu halde 
saat 20 sularında Beyoğluna çıkmak üzere Tünele gir
dik. Bilet aldık. Ve tam bu sırada antrede hazin bir 
,·aka. ::ıeyretti.k. Girer girmez sağ taraftaki kulübede bi. 
let \'eren memurla yakasında 61 numara yazılı olan di
ğer bir tünel memura bir 30 kuruş nikel para meselesi 
etrafında kavga ediyorJar, gişedeki memur, 61 numa ~ 
rah memur pek soğuk kanlı davrandığı halde ona her 
kesin içinde ağza alınmıyacak kü.fOrle.r u.~·erclıM 

Bu me:selenin ne derece a)1p olduğunu uzun uzadı. 
rn anlatacak ve bu memurlara ahlak dersi \'erecek de· 
ğiliz. Yalnız Tünel Şirketinin nazarı dikkatini celbede.. 
riz. Bu memurlara Hizımgclen ihtarda bulunmalı ve bir 

daha halkın, bilhassa kadınlarla çocukların önünde a

vazı çıktığı kadar ağıza ahnmıyacak küfürler savur· 
malarının önüne geçmelidir. 

, ,. fl;>k 4Q1.P, n ,oı. fena bir §ey ı 

olan emniyet umum müdürü ile 
yanındaki zatların önümüzdeki 
haf ta sonunda Ankara ya dönme
leri muhtemeldir. Reyrut baş kon. 
solosumuzla Halep ve Küdüs kon• 
soloslarımız Beyruta giderek ~m .. 
niyet umum müdürüyle görüşmÜ§· 
lerdir. 

Em:Jiyet umum müdürünün ba 
seyahati Türkiye - Suriye hudu. 
duna dair me~elelerle ali.kadar 
görülmektedir. Ankara anlaırna8' 
mucibince daimi hudut heyetinin 
her altı ayda bir toplanarak hudut
lara d:ıir ihtilafları göri;şmed 'a• 
zımdır. Son toplantı geçen hazi
randa yapılmı§tır~ --
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Hauptman 
idamdan 

kurtulacak mı? 
İşe Amerikalı Şarlok 

Holmes liarıştı 
Şarlok c;otmes, 

mahkümun i am 
ed ımesinin adalet

sizlik olacağını 
söylüyor 

Amerikalı tayyareci Lindber -
gin çocuğunu kaçırıp ölürmek ıu· 
çu ile idama mahkii metlilen ve ka 
nunusani ayında elektrik iskemle· 
ıinde idam edilmesi beklenen Ha
uptmanın, evvelki günkü sayımız 
da haber verdiğimiz gibi, adli va
ziyetinde büyük bir deği~iklik hu
sule gelmektedir. 

Yeni Jeraey valisi Hofman . ' 
katıl Hauptmanla hapishane höc· 
resinde yaphğı bir mülakat netice 
ıinde çok ba§ka intibalarla ayrıl. 
imı itiraf etmek iıtememİfse de ha 
mı itiraf etmek iıtememişse de ha 
rekatı bunu apaçık izah etmi~tir. 

Son gelen İngiliz gazetelerin -
'de Amerikadan alınmış havadis
ler arasında okunduğuna göre, Ye 
ni Jersey valisi Hofman, "Lindber 
ıin çocuğunun katlolunmaıı itini, 
yeniden gözden geçirmek üzere 
Amerikanın Şerlok Holmesi,, di
ye tanınmış polis hafiyesi Parkere 
havale etmiıtir. 

Amerikan Şerlok Holmesi, i . 
dam mahkumu olan Hauptman 
davuma ait bütün evrakı gözden 
geçirecektir. 

Poliı hafiyesi Parker, Haupt -
man idam olunuraa, bunun bir a. 
daletsizlik sayılacağını ileri şür -
mekredir. 

Bu suretle Hauptman ehinde
ki Yeni Jerıey valisi yanmda leh
te bir adam daha beliriyor demek 
tir. 

Diğer taraftan Lindberg aile • 
Jİnin ahbapları, bütün delille • 
rile isbat edilmiş bir davanın,· suç 
iuyu kutaracak ıekilde _ akıini id· 
dia eden valiyi tahtie etmekte -
diri er. 

Valinin görütüne göre Haupt· 
man davasındaki !ahitler ve de • 
liller zinciri, bir çok yerlerde, bir
birini tutmıyacak kadar zayıf ve 
ikna edici olmaktan uzaktır. 

Muhakeme esnasında esaı ha
kikatlerin ortaya konulması ih • 
mal edilmİ§ ve bir kııım hakikat. 
Ierse tahrif edilmit olarak meydan 
alD11Jbr. 

( Şimdiki halde idamla netice . 
lenmiı olan bütün muhakemenin 
yeniden gözden geçirilmesine doğ 

. ru gidildiği anla§ılıyot. 

Ekonomi 
bakanı 

AN KARAYA 
HAREKET ETTD 

Ankara, 12 - Ekonomi Baka· 
nı Celil Bayar, Zonguldakta Sö
mikok fabrik~ının açılma mera
simine riyaset ettikten sonra diin 
öğleden sonra Ankaraya dönmüı

tür. 
Ekonomi Bakanı, İş ve Sümer 

Bankaları direktörleriyle birlikte 
Zonguldalttan otomobille Çaycu
ma istasyonuna gitmişler. orad:ın 
trene binerek Ankaraya hareket 
etmiılerdir. 

Z AY t 
Galata nüfuı memurluğundan 

aldığım nüfus cüzdanımı ve aı • 
kertik vesikamı kaybettim. Yenisi. 
ni çıkaracağımdan hükmü yoktur.\ 

Beyoğlu Parmakkapı No. 64 
Deveci ojlu Abdün'ahim Nafiz 

HABER - Alitam ı>01tan u lLIOUNUN - 1935 ~ 

Mu liµi sulh projesini ~ LONDRA 
sDB6hlero t nt 

konfeırans~ Tetkik edecefinı söqledi. 
Londra konferansında ~e.,·ıeııer 

ne durum takınıyorlar? Habeş·stan•n dün de yazdığımız gibi .. . kabul 
etm ·yeceği anlaşıhyor d "" fnglltzlere göre: r-;on seçim ~l tı • 

z:ınan Baldnn muhafaukb tılı I tı 
topraklan da kendiıine baiııh- meti imparatorluğu korumak için t1e.J1• Habeşistan kavgasını bitirmelt -------------. · ı 

1 
Habe,ıerln dUfUnca•l nedir ? 

yor.,, ve hava kuvvetlerini arttırın:ık tınıı • ıçın ngi iz - F ranıız bakanları ta· S lh u projesi Habeşi.atanın Pa-
O 

-ıı-
ene ıunu yaaı7or: ntll'dedir. Son beynelrnilet cercr· • raf ından h:ızırlanan sulh projesi· ris elçisine de bildirilmit olduğun 

ni Musolini de tetkik edeceg-ini dan Habet elçisi bunu uzun bir tel 
söylemittir. yazısı halinde imparatora gönder 

Bu itibarla bugün petrol zecri mi!tir. 

"Hiç bir taahhüde airitmeksi lar onların bu kanaatini kuvfeıten 

tedbirini konuşmak üzere topla Fakat im"•-torun bu p .. oı·eyı· 
nacak olan 18 ler komitesinin bu ,,_.... • kolay kolay kabul etmiyeceği an· 

zin diyebiliriz ki, birkaç vakte ka- dinnektedir. Once uznk prk&a M•" el 
dar ltalya, redde uğramakaı2m in. çuryayı kazanan Japonya Çine dt~etı 
giliz hükiimetinden bütün diledi- ur.atmakta ve gittikçe daha kıtfl't" r'' 

m ktedir. Japon donnnms.c;ı otak de." 
ği deiitiklikleri iıti7ebilecektir. sulannr Jn iJiz bayrağı içla ~mdl 
Zira Baldvin, Habeş • ltalyan da · tehlike1i bir hale koyduğu fibl. ':~ t1 
vuınr tubat ayına kadar her ne turalya vt yeni Zellnda sahilleri 6!1Jt· 
pahaıma oluraa olıun bitirmeie tehlikılf,, lsmflll verdikleri Japon t~o 

toplantısı veya petrol işini görüş- !atılıyor. 
mesi geri bırakılacak demektir. Habeı mümeaıillerinin verdik-

Prolede tnglllz kablnesının 
yaptığı tadilat 

leri diyevler, hep Habqiıtanm 
"toprak vermeğe razı olmadığını, 
son damlalarına kadar kanlamn 
dökmeğe hazır bulunduklarını,, 

....._etm" t• llkeslnden titremektedirler. tıııflfS .. _ 

........ ıı tr.,, J po'' • • • nanmasr fle milsavat lsttyen • ıı5111' 
Bu ıulh projesi Pariste müte· 

hassıslar arasında kararlaıtıktnrı 
ve bakanların gözünden geçtikten 
sonra bir de İngiliz kabinesine 
tasvip veya tadil etmesi için gön 
derilmitti. 

Havas ajansının bildirdiğine 

göre, İngiliz kabinesinin projede 
yapını§ olduğu tadilat pek azdır. 

İngiltere ltalyaya daha az arazi 
vermek taraflısıdır. 

lnglllz hUkOmetlnln prensibi 

balyaya Tigreden verilecek 
araziye karşılık Habe§istana 
Kızıl denize bir mahreç verilmesi 
itinin bir arazi mübadelesi mahi. 
yetini aşmamaıı ve bunun "müte · 
cavize mükafat,, nevinden bir §ey 
haline getirilmemeıidir. 

Yapılan tadili.ta göre Hab~is
tan Akaum ve Adigratı da muha
faza edecektir. 

Tek!ifler milletler cemiyetine 
de bildirilecektir. 

anlatmaktadır. 
Pari'lteki Habeı elçisi: 
"Habeş orduları henii2 mağlGp 

olmam.şiardır. Bu vaziyette İtal· 
ya lehine f edakirlıkta bulunama
yız. Şimdiki dunmı kart11mda har· 
be devam etmelidir.,, demektedir. 

Her alimet, Habqiıtanm ta -
ma.miyeti mülkiyetaine dokundur
mak istemedifini göıtermektedir. 

Fransız ve lnglllz matbuatı 
kı•men aleyhte 

Fransız ve İngiliz matbuatmm 
kısmen projenin aleyhinde oldufu 
görülüyor. 

Pa.riı, 11 (A.A.) - Popoulaire 
gazetesi Fran11z • İngiliz projesi· 
ne kartı atet püskümıektedir. Di
yor ki: 

"Bu divanece bir projedir. Ya1-
mz Habeıiatanm istiklllini hiçe 
saymakla kalmıyor, fakat ayni za· 
manda. l~IT••u~ ı .. ı. • .ı.-;, __ o; 

Londra, 11 (A.A.) - lngiliz 
Fran11z tekliflerinin hakiki mahi
yeti bilinmemesine raimen muha
lefet gazeteleri biikUmete kartt 
!İddetli bir hücuma geçmİ!tir 
New Chronicle gazeteıi, Musoli
ni'nin zaten muvaf fakiyetaizliğe 
uğruyacağı ve milletler cemiyeti
nin de teaanüdde deYam edeceği 
husuılarmı ele alarak diyor ki: 

"İnailiz ve Fransız hüldlmetle· 
ri Muaoliniye ıililı kunetiyle ka
zanmuı ihtimali bulunmıyan bir 
zafer kazandırmak için en iyi za. 
mam ıeçmitlerdir. Proje, lngiliz 
kabinesi için diplomasi aabada e

zici bir mağl\ibiyettir.,, 
Daily Herald gazetesi de diyor 

ki: 
"Proje, mütecavize ~vüzde 

malunduiu için büyük bir müklf at 
vermektedir. BaldYin bu projeyi 
fesih ve Lavali utediii gibi hare· 
1r .... ,,. MThP.Jlf 'hT1'A1nna1u1rr . 

lngiltere Mısırın 
isteklerini yerine 

getirecek 
Onu milıtteflk ve m«Jıstakll bir 

cr:Jle"'net cnaıra!K taınoyacak 

Harp 
cephesinde 

yeni bir şey yok 
ıtaıvan mareşalinin 
cepheleri teftişten 

dönmesi 
bekleniyor 

Mısırdaki muhtelif partiler 
müttehit bir cephe yaptllar 

J>t: ğu Afrikadan dün gelen ha
berler araancla hiç bir fevkalade 
haber yoktur. Harbin ıikleti ıa • 
Jiba artık Ceneneye ikihak etmit 
bulunuyor. 

olduklanna göre, kargqabklar 
bertaraf edilmit görünmektedir. 
Dün akıam ehemmiyetaiz bir iki 
hadise olmuttur. 

Mııır'la İngiltere aras~nda yeni ı 
bir anlaşma yapılacağına ve Vef d 
partisince istenen 1923 kanunu e· 
ıa1iainin iade edileceğine dair çok 
mühim haberler gelmektedir. 

İngiltere Mıaır.ın istek~eri~e res· Son dakika: 
men cevap vermışUr. İkı mıllet a- _ _ _ _ _ 

Ufak tefek haberlere bakılırsa 
her iki cephede de büyük bir ıü
kOn Tardır. Habq tebliğine göre 
Şimalde Takaze nehri boyunda 
Habeıler kıhç ve süngü ile ltal · 
yanlara hücum ebniıler, fakat İ
talyanlar tarafından bu hüeum 
durdunılmU!tur. 

raaında yeni bir anlaımanın imza
lanacağr · bu resmi cevapta va
dedilmektedir. İngiltere Mısırı 
müttefiki ve mılstakil bir devlet o
larak tanıyacak, ancak Mısırın, Su 
danın ve Mısırdaki yabancıların 
müdafaası i~ini kendi üzerine ala· 
caktır. Bu iılerin teferrüalı iki, ,,. 

· tarafın hükilmetleri arasında baş· 
lıyacak müzakerelerde kararlaşa-
c:ıktır. 

Mısır kralı muvafakat ettiği 
takdirde Vefd partisinin yeniden 
iş başına geçmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

İngiliz başbakanının parlamen· 
toda söylediği bir söze bakılırsa , 
İngiltere Mısırın milletler cemiye
tine aza olmasını da istemekte

dir. 

Kabine bugUn l stlfa edecek Habeıler Adiıababanın da bir 
Kahire, 12 (A.A.) - Siyasal tayyare bombardımanına uğra • 

mahafilin izah ettiklerine göre, me.smdan endi§e duymaktadır . 
kabinenin istifada teehhür etmesi ı ar. 
haıvekilin, çekilmezden önce, in" Londradnn Royterin bildirdiği 
giltereyi 1923 tarihli temel yataıı- ne göre bütün Tigre bavalisinde 
mn iadesini kolaylattıracak uz. çete harpleri devam etmektedir. 
laştırıcı bir neticeye meylettirmek İtalyan ileri harekatı ancak Mare-

. arzusundan ileri gelmektedir. şal BadogHyo bütün cephel~ri tef 

Ciddi bir menbadan haber a~ tİJten döndükten sonra ba9hyabile 
lmdığına göre, Neıim paıa, lngil- cektir. 
tereden tahıen yardrm görmedi- --------------
ğinden bugün öğleyin kabinenin Yeni tayinler 
istif asını krala verecektir. 

· Kaza 

Ankara, 11 - lzmir liman ida
resi umum müdürlüğüne umum 
müdür muavini Ha!met tayin celi\. 
mittir. 

ya, İngiUz don.anmasının ırtrıı (,ı 
yol açmaktadtt. 8anlnn A>.dt

1111
16• 

beliren yeni tehlike amlraJliifn G• 
ne yeni nrlf eler yüklemt:Jdedir· eıı 

20 lnd astr başından ftib:lr 
Fransa ile "Entente CordialE,.f 18~ 
lngiltere artık Akdenizl tehlike oııııd; 
takasmdan dışan tıkarmış •t ss r' 
şimal denizine ehemmiyet .er~. 
koyulmuştu. BtıyUk harp bu do t; 
da hiç bir değişiklik yapmadı. ja~,.,, 
lenen ltalya an'anıvt dostlnfu do1Jdi. 
sile lnöltere ne beraber hareket etıııl 
yor, onun ailttilfft deniz sfyaSe ıt , 
gUdUyordu. Hatıl 1930 Londra "~~ 
feranıınnda donanmMinm en bft dtfl 

kuvveti tahtelbahlrlere istbıat ~ ri 
ltalya, lngilterenin tahtelbahir ~ııl 
tamamile kaldırmak teklifini kJı si• 
ettni'9 Fransaya karşı bir dura111 till' 
mı§tı. İtalyanın bu f ednklrJığı uıe 1$ • 
lngiltere de İtalyanın deniz siJAlt •ııe 
rmda Fransa ile mü~a\'aat isttı'1~ 
mOzaheret etmiştt. Jj• 

Fa.kat İtalyan - Habe.' ,re dO Jıl 
yısile İtalyan lniiliZ ihtillfı ~eflııd 
sfllhlan meselesinde Akdenizi bır .Jt• 

maralı mesel~ yaptı. Fran~ ile fıt!'° . ' - - ~ -- - .. .. - tft1'• 
ati edilen notalar, Londranm )l ~· 
Madrit, Ye Belgrad'da artan dipl~ 11' 
tik faaliyetleri bu hususta tıııilıı f1J' 
mlralllğinin ne kadar telAşt.a old1~dt 
nu ispat eder. Maamaf ih yeni 6lç ttı1'• 
muhafazak!r partinin silahtarı B~ı<fı!l 
maya programında yer vermdi 
iyi bir delildir oıert' 

İtalyanın bir<' · hirc fıtlırı'51 • 
aleyhine dönmesi lnglliz don•" Ji1'eJI 
nın Akdenizdekl durumunu ıelt ,,.ti' 
bir hale sokmuştur. Malta ad.,ı .etli 
ltalyan uçak filolan karpuıdll ~ , 
kalacak, CebelUttank da pe)( '~ıW 
yetll ol~ıyacaktır. BUha.ssa tslttt fi' 
hir hususunda Romanın LondtS1' 61' 
lk olmuı Sicilya ad:w fle Afrfl" ıtıı' 
hilleTi ara.srndaki gertdl J(e~l1111~ (f 
liAnsrz yaparaktır. Vakat ft•1

1etl" 
Fransa, tngilterenin tahtetbefıf r 1er·1 
kaldırmak teklifini kabul edeP'eı 1e ' 
Onlann denlzd~ki fatıdyetleıi bD 
milere lnbl~ar eder. 

• • • f• 
Fransaya gelince e~11t ~ti' 

talyanın kendisile mnsa.at ,rr 
mesi Fransayı inşaat protıra1111111ıı J' 
tmna~ sevketttirmektedlr.sanlY' ı'·ıı• a• 13er. 

giltz Alman deniz anlaşması ı ~· 
r~ondranın yüıde 3S kadar gttı'c~eıı 
pabflmeı;ine mQsaade etmiştir· ~ot'JI#' 
ki Almanya Fral\S(\ kadıır btr f'(tlı" 
m yapabilecelttk. BinııenaleY11(! 1 ı•i 
Ramn Aln• n rekabeti karşısııt pı~ 
iyycn sil"·hlarmı tahdit etıni3 e 
olmıya<' .. "l~r aşikbdır. 

cı • • .. , .. nr·· ·• Diplomatlar dün~·anın ge f.:ıtd 1ı 
tehlikeli hir :lnmda silahtarı b~ t l 
konferansını toplamnkfa pek 1:~, ıııt 
memi' gibi görUnUyorlar. Fsli'\;fiiŞ; 
hareket etmektense karşıtıklı gdil'111t 
mtk ve niyetlerini biribirlne b~eJl-1 d~ 
her halde daha hayırlıdır •• buıu•" 1 
son dakikada bir hal ~resı ,,.,,ıtt1 
bl1lr. İtalyanın Akdenfıl be"1'tt11<f 4 
:r•pmok iıin serdcdeceil ~~~~ıl"....-::: 

Nuri"!~~ 

MUttehlt cephe 

Mısırdaki muhtelif parti lider
leri bir toplantı yapmış ve netice
de müttehit bir cephe teıkil etmit 

Cemal adında biri Üıküdardn 
sarhoş olduğu halde kasap F eh· I 
minin dükkanına girdiği sırada 1 
cebinddd brovnig tabancası yere 

dü§erek alet almıt ve çıkan kur
şun kendisini sağ bac;ağnıdo.n ha" 

fifçe yaralanuıtır. 

Gümrük ve inhisarlar vekrueti 
dördüncü ıınıf müf eltittiklerine 
muavinlerden Fazlı, Cezmi ve Fe
ridun, posta, telgraf ve telefon j ~~~liiifiiiJlil~iff!Dj 
mütavere heyeti reisliğin~ de mü 

' hendiı Hasan Kb.ım tayin edil .

1 mitlerdir. 



' 

Mahvolan 
bir hayat ... 

Cemil Saffet, ihtiyarlığın eti -
ğinden maziye doğru esefle bakı
yor. Duyduğu his, yalnız hicran 
ve elemdir· Hayatını mahvetmiş
tir. Ve bu da bir kadın yüzünden .. 

Fakat düşünüyor: Mes'ul olan, 
o kadın değildir! Suçlu, kendisi, .. 
Bu his, tesirlerini azaltmıyor. 

Dütünüyor: 
O sıralarda yirmi dört yatla • 

rındaydı. Nafıa mühendisiydi. 
Hadiye Saide rastladı .. 
Nazarında, küçük ıehirde Ha

diyeden başka kadın yoktu! 
Sevgilisi, kaba saba bir çiftlik 

sahibile evliydi: Vücudü iri, ruhu 
İse mini mini bir adam... Gübre 
kokar .•. Köylü kadınlarına takı • 
lır ... Eve hazan sar'ho~ döner .. 

Genç mühendis, daha ilk görüş 
te, genç kadının bedbahthğını an
ladı. Ona acıdı, sonra aşık oldu, 
bu aşk, çok geçmeden bütün hü
viyetini sardı. 

Doğrusu, Ha.diyede aşık olu .. 
nacak kadrolardandı hani ... Ta . 
vırların ahengi, yüzün güzelliği, 
tavırların asaleti hep onda ... 

· Cemil Saffet derhal anladı: 
Kadın meselesi etrafındaki bütiin 
emellerini bu Hadiye dolduracak,. 
Baıka hiç kimseyi gözü görmiye .

1 
cek ... 

Çiftlik sahibinin karısı da o -
nun bu ;&evgıini sezmekte ve ayni 
suretle onu sevmekten geri kalma· 
dı. Delikanlıyı artık bir mehdi ibi 

,._...,,......,_.,_ . ....... öluili' 

çekip çıkaracak olan münci gibi.. 
- Sizi seviyorum! - demİ§tİ .. 

Li.kin bu adamın karısı bulundu· 
ium müddetçe ıizinle bir alakam 
olamaz. lki erkeğin birden olmak 
fikri kar§ısmda bütün hüviyetim 
İsyan ediyor. Bizim atkımız, yük
ıektir. Ancak hakikat ve me§ru • 
luk havası içinde ya§ıyabilir. Be • 
raber gidelim. Beni alın, hayatı . 
mızı baıka yerde kuralım. 

İtte bu teklif kar§ısında, mü -
hendis tereddüt ediyordu. Zira 
fakirdi. Ancak mütevazı memu -
riyetile geçiniyordu. Rahate ve 
lükıe alrıan sevdiği kadını kendi 
hayatrnuı maddi sıkıntısı içine aü· 
cüklemek hakkını haiz miydi? 

Yapmanın güçlükleri, aşkları· 
nın güzelliğini bozmaz mıydı? 

Sevgilisinin bulunduğu tehir • 
den ıu fikirle ayrıldı: 

Para kazanmak. .. Çok paraka· 
zanmak ... Zengin olup Hadiyeyi 
kaç.ırmağa gelmek ... 

Lakin, her adımda karı11ına ta
lihıizlik dikildi. Ümitleri boıa 
çıktı. Hayata mağlub oldu. 

Bu hal, kırk yaşına kadar ıür
dükten sonra, birdenbire talih dön 
dü. Mühendis, parasını ne yapa -
Caiını bilmiyecek derecede serve. 
te kavuttu. Fakat, bunun ne ehem. 
illiyeti vılr· Bedbahttı ! 

Hadiyeye kartı beslediği aşk, 
diğer kadınlar tarafından siline • 
ıtıedi. Şüphesiz, onun da metres
leri, ve gelip geçici münasebetle
ri oldu. Lakin hiç bir kadınla a· 
likaıı uzun ıürmedi. Şimdi artık, 
Yalnız bqına ihtiyarlıyacağını bi
liyordu. 

- Korkaklığımın cezaıım çeki. 

Fakat, cesaretsizliği, korkaklı

ğı hala devam ediyordu. Eski mu· 
hitine giderek sevgilisini buluna 
yeni ve daha büyük bir inkisarla 
kartılatmaktan korkuyordu. 

- Herhalde beni unutmuş o-
lacaktır! • diyordu. 

Yaş ilerledi: 
45, 50, 55 ... 
Hayatının her dönemecinde Ha 

diyeyi hatırlıyordu: Acaba ıimdi 
o nasıl? Seneler, latif cinsi öyle 
ıakilleıtirir ki ... Kendi muhitinde 
vaktile çok güzel olup da sonra -
den ucubeye dönen kadınlar gör
memi§ miydi?,., 

Acaba yegane sevdiği kadın 
ne olmuftu? 

Yüzünde derin çizgiler? ... Saç· 
larında aklar? ... Feri sönen göz • 
ler? .. Ağırlaşan bir yürüyüş? ... 

T eaadüf, onu bir gün, mahud 
kasabada tanıdıklarından birinin 
karşısına çıkardı. Şimdi, mühen· 
dis sorabilirdi. Örenebilirdi. 

ilk önce havadan sudan hah • 
setti!er. F~kat, işte ayrılacaklar
dı. Yine öğrenemiyecekti. 

Birdenbire cesareti tutup: 
- Hadiye Hanım ne oldu? 

• diye sordu. - Güzel kadındı. 

Muhahbı, derhal hatırlıyama
dı. 

- Bilmiyor musunuz, canım? .. 
Şl: çiftlik sahibi Sait Beyin karı· 

- Ne yapıyor? 
- Öldü. 
- Öldü mü? 
- Çoktan ... Öldüğü vakit otu-

zunu bile bulmamıştı. 

Mühendis, yüzünü gizledi. Ke
derle sevinç, yüreğinde, biribirine 
karıfıyordu. Fakat yavaş yavat tu 
hodbin hisse kapıldı: Hadiyenin 
o güzel şeklit hüviyeti, da imi su· 
rette onun olmuştu, ona kalacak· 
tı ! Hiç bir kuvvet,n genç kadının 
değitmesine imkan vermiyecekti ! 

Birdenbire irkildi. Tüyleri di
ken diken oldu. içinden bir ses ona 
dedi ki: 

- Ya Hadiye seni beklemek· 
ten, ümitsizliğe kapılmaktan öl . 
diyıe? ... Ya ıenden şüphelendifi 
için öldüyse? .... 

Hatice Sl!reyya 

Fıtra ve zekAt iiç 
cemiyete verilecek 

Türk hava kurumu bu seneki fıt. 
ra \'e zekatın hına kurumile hidikte 
Kızılay ve Çocuk e.c:;irgeme kurumuna 
verilmesi i~in hazırlıklarını tamamla· 
mıştır. Bunun için fıtra zarfları ha • 
zırlanmış ve hava kurumu nahiye te
şekküllerine gönderilmiştir. 

Zarflar hafta içinde evlere dağıtı. 
lacak ve hayramın birinci günü topla.. 
nacaktır. Ha·ra kurumu bu yıl ilk defa 
olarak bütün kaza ve nahiyelerde teş
kilat yapmak imkanını bulduğundan 
bu yılki fıtra ,.e zekat miktarının ge. 
~en yıllardan çok fazla olacağı mu . 
hakkak görülmektedir. 

Kenan HulQsl 

Bir yarasa 
Bir kıza Aşık oldu 

Yakında kitap hallnde 
çıkıyor 

Yorum! - diyordu . • Cesaret göster 
lbe)I, Hadiyenin meauliyetini üze
riaıe almalıydım· .. Fakat bunu yap 
•adını ••. Ah, timdi, ne mesud o • 
hırduk... ,._ ________ _ 
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C ü l yet o, Kaniyi tanıdı : "Ah ... Monsenyör! .. Siz, 
papastınız ! Başınızda sarık, ne arıyor?,, dedi 

Geçen kuumtarm hUllsası 

Dü§es di Piti, bindiği ge. 
miyi Türk/ere teslim ettir
dikten aonra, kendi de hu- 1 

zuruna çıkıyor. 

Amiral baştarda~ına çıktılar. 

Hızır Reis, kıç kasarada, mai
yetiyle birlikte duruyordu ve ge
lenleri seyrediyordu. 

Türk korsanı, bizim kendisin
den ayrıldığımız zamıma nisbetle 
epeyce başkalanmışlı. Bir kere, 
sakalı hasıl olmuştu Bütün yüzü
nü çeviren kırmızıya yakın sarı
lıkta bir sakal... Bu altın çerçeve, 
o asil yüze büsbütün kuvvet ve 
haşmet vermitti ... 

Çizgileri derinlefmİş, eskiden 
neşeli olan yüzüne düşünceli, 
mağmum fakat metin ve mütevek· 
kil bir ifade vermitti. Çok ıstırap 
çektiği belliydi. 

Deniz suyu, deniz havası Bar 
barosun yüzünü büsbütün bakır 

laıtırmııtı. 

Vücudunda bir değitiklik yok 
tu. Ancak, kemikleri azıcık daha 
irilef111l§, lffızrr, daha güzel bir er, 

tlTOJı.a; 

Düıes di Piti,o na, büyük bir 
alakayla baktığısırada, küçük Ha· 
san, bütün olup bitenleri anlatı· 
yordu. 

Hikayesi bittiği za.man Hızır 
sordu: 

- Demek ki bu anlattığınız iı· 
tikamete gidersek Venedik donan 

- Sjı bilirsiniz ... 
Kani: 
- İ§i olan gitsin ... 
Ali, için için: 
- Lihavl... 

Fakat, bu esnada, "Genç kızın,, 

gözü, Kaniye ilitti: 
- A ... Monsenyör ... Si:z: bura· 

da? Batınızda kavuk ... Türkler a· 
rasında? ... 

Kani, ıataladı. Bu kız , onu ne· 
reden tanıyor? ... 

- Ben, Monsenyör falan ':leği· 

lim ... Hafa ... 
- Nasıl? .. . Siz, Venediğin ta· 

nınınıt rahiplerinden değil misi· 
niz? 
- ... 
Bütün foyası meydana çıkmak· 

tan korkan mühtedi, yutkundu. 

Hızır, onun bızır gibi imdadına 
yetiıti: 

- Biz, onu usta bir bahriyeli bi
liyoruz. Kendisi timdi müslüman
dır... Kimsenin mazisini arama
yız ... Belki eskiden papaıtı ... Esa
sen dinle epeyce ufratmıt olma11 
lazımdır. Çünkü iılimiyeti kavra
dı ... Demek Kani reisi tanıyorsu
nuz? 

- r::vet.. u aa benTtanır er 
halde .. . Fakat, ben ondan ayrıldı · 
ğım vakit çocuk denecek yaştav 

dım. Pek küçüktüm ... Şimdi bü
yüdüm ... Pek değiftim ... 

Hasan: 
- Adı Dütcı Cülyeto di Piti 

imif ... - dedi. 

maunı bulabileceğiz? 

- Eğer söylediğ:m aksi çıkar.· 
sa her türlü cezaya r:tzıyım, reis .. 

Satıhk ve kirahk· 
Beyoğlunda istiklal caddesinde Yıl ! 

dız sineması karşısında bekar soka. 1 

ğında 10 numaralı 11 odalı kagir ha. ı 

ne satılık ,.e kiralıktır Almak ,.e ki· 
ralamak isti.yenlerin "\'AKIT., mües. I 
<ıesesine miirneaatları. 1 

- Size ceza vermek aklımızdan 
geçmez ... 

- Öyleyse İıizme~lf"rmi den fay· 
da hasıl olunca mükafat da bekle· 
memeliyim. 

- Umduğunuz m'.ikifat nedir? 

1 

Göz Hekimı 
Dr. ~Ül<rÜ Ertan - Teveccühünüz ... Bana itima· . 

d Babıali, Ankara caddeıı No. 60 
ınız... 1 Telefon: 22566 

Cülyeto, ne vahşi bir kaplan ru~ Salı ııünleri mcccanendir .. 

hunu taııyan, ne m".inis bir kediy- •-••••-ı•mıı•••••i 
di. En tatlı bakıııyla Hızır Reisi Kiralık katlar 
süzdü. Hayır, ileri doğru adım at- Babıalide Ankara Caddesinde 
madı. Fakat, öyle b:r gülümsedi, ikdam Yurdunun katları ayrı ay. 
öyle bir hal takındı l<i, sanki Türk rı veya toptan olarak kiralıktır. 
korsanının ta yanı batına kadar Reımi daire ve sosyetelere elve . 
sokuldu. rişli olduğu gibi modern tesisatı 

- Bu itimadı k;tzanmak i~in vardır. Görmek için her gün kapı. 
daha da anlatacaklarım var ... Söy. cıya müracaat edilme_. 

liyebilir miyim?... Yoksa yalnız ~-------------
mı kalalım? 

Hızır, etrafını saranlara bir gö:ı 
attı ... 

itte Ali amca ... lıtt- Kani... İıte 
İbrahim ... İtte Eliya Reis ... 

Ali amca: 

"- Ne fena tesadüf ... Bu Kani 
burada olmasaydı, pek iyi olurdu. 
Kim bilir, bu kız belki de mühim 1 

hir haber verir ... ,, diye dütünüyor.' 
du. 

Yüksek sesle: 

- İsterseniz çekilelim? .... de· 

GAYET 
MOHİM 

Pariı mamulatı, H. Villette 
laboratuvarınm yeni bir keşfi 

SANOGVL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit 
gibi atız ve dit haatalıklarını 
ve mikroplarım imha ve tedavi 
eden dit pastasıdır. Lezzeti 
hof, her eczane ve depolarda 
ıatılır. Dit tab ibinize sorunuz. 

1 

Kani: 
-Tanıdım ... Tanımaz olur mu

yum? ... Venediğin en nazlı asil:ıa· 
delerindendir ... Nasıl oldu da bu 
ralara geldiniz? 

- Anlattıkları gibi islam ol
mak için ... 

Kani: 
- Ayni arzu, benim de yüre

ğimde canlanmıştı. Allahın ta liH 
kolları imişiz, Düşes Cülyeto. - di
ye mtrıld ndı. 

- Bana bir müc:l:iman ad1 ve .. 
riniz.. Artık Cülyeto olmak iste
miyorum. 

Çelebi. bu vazifeyi gördü: 
- Cemile ... Senin gibi güzel bir 

kıza bu a d layiktır: Cemile ... 

Derhal din değ'ştirme muame
le3İni yaptı . Düşese selavat getirt
ti. 

Bunun üzerine, genç kadın koy 
nundan bir takım kağıtlar cıkar
dı: 

- işte, müslümanların ~n bü • 
yük deniz kumandanına getirdi -
ğim hediye ... Bu, Gazanfer Reisin 
hazinesine ait plandır. 

Hızır ve Ali, ikisi birden, vazi
yetin birdenbire ehemm'yet kes· 
pettiğini görmüılercli. Doğrusu, 
Kaninin yanında mııhaverenin bu 
kadar ileri götürüldüğüne de pif· 
man oldular. 

- Hu bahsi sonra kom·ş~'ım ... 
Haydi, kızım .. . Sen istirahat et... 
Biz şu gemiyi teslim alalım .. . 

(Devamı var) 

lfni HOHM 
JI'. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 
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Bu akşam s • V sıneması 
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1 

D'6EQHoiRENLHitjH 

a • . ::::- Perakende 
'\DOD~LF.R ö.~ F.a az ı En çok G • 

'- - Krş. Krş . ::.. 

BAKKALİYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fasulya çatı 22-12,35 15 2.3 
1-'asulya hor oz 15 J8 20 
Fııııulya ufak 105 14 115 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
!liohwt natürel 12 15 22 
Peynir B. yallı 26 35 40 
Kaşar yağlı 50 60 80 
Ka~ar ikinci 40 50 7J 

leytlnyağ ck s. ck !I 39 • 47 50 59 
Yemeklik 32 - 40 40 55 
ı·ağ TrabLon 70. 80 75 90 
Tereyağ 120-200 140 220 
\'ağ yemeklik 50 - 60 75 90 
Yoğ birinci Urfa 70 8.5 100 
t'l~lnc 8 - 35 15 48 
ı: •aıama 15 - 18 22 26 
:le~· tın 15 - 29 11 - 45 
abuı. 24,5 25,5 30-

SEBZELER 

İnce biber 8 • 10 10 
Kmnrz.ı biber 3 
Dolmalık 

6 - 7 7,5 
Havuç 2 - 3 
Pr:ısa 3 - 4 4 
Llharuı 3,5 4 5 
Yelli fasulya 15 - 18 17,5 
Yaprak 10 15 
Patatea 4-5. 6,5 9 

·oğan 5-5,5 6 
Kcrevt:r: 6-5 7,5 
v~a domatee 1,5 • 2 3 
(Olgun doruAtesı 3,5 - 4 7,5 

YE /fi I Ş LE R 

Ayı•a elat. ekıt. 6 - 8 10 
AY\·a btrlııcl 5. 6 6 
Ayva tklncl 3. 3,5 5 
r..·ar ekst. f'kat. 6 7,5 
!'tur ikinci 4 5 
Elma K aradeniz 4 . 5-6 5 
Cima apıınca ~ 5 7,5 
Elma 'Onyc ıo. u 4 • 5-9 5 
UzUm lyah 6 • 11 12,5 
tTzUm mü,kWe ıı - 24 15 
.Mundalina 1,5 5 2 
Portakal 1,5 5 2 
Cc \iz 11 - 18 12,5 
Keııta.e &8-10 10 
Mu~mula 3-3,5 5 

ı"1AHRUKAT 

Odun (çeki) 25().385 1,5 
Kömllr 2,5 3,5 2,5 
Kok 

Süml kok 21 

BÜTÜN AGRILARJ 
GEÇiREN 9Y~ HErf 
ECZANEDEN iSTEYiNiZ• . 

50 

12,5 
5 

10 
5 
5 
7 

20 
20 
12,5 
7,5 

12,5 
5 

15 

15 
1,':, 
7 

10 

7,5 
12,5 
10 

15 
15 
35 
7 
9 

20 
15 
7,5 

4 
4,5 

İ:;t<ınbul mahl.cmci asliye il.inci 
hukuk dairesinden: 

Beyoğlu küçük Pangaltı poyraz so 
'.kak Nuri pa§Cl aparttman 2 numarada 
davacı Mustafa Refet tarafından Beıik
taş Sinan pasa mahallesi muhtan evvel . . 
sokak 15 numarada Mustafa Hacr Ali 
oğlu aleyhine açtığı fekki haciz davasın

dan dolayı M. aleyh mumaileyh namına 
gönderit.n dava arzuhali sureti müddei 

aleyh Mustafanın bir semti me~hula 
gittiği meşruhatiyle bila tebliğ iade kı-

lınmış ve müddeinin muvafıkı kanun 
görülen talebi veçhile dava arzuhaline 

yedi gün zarfında cevap vermek üzere 
20 gün müddetle ilanen tebliğine tah
kikat hakimliğince karar verilmiı ve bu 

baptaki dava arzuhali sureti mahkeme 
divanhanesine talik kıhnrru~ olduğundan 
Müddeialey Mustafa Hacı Ali oğlunun 

müddeti muayyene zarfında davaya ce
ftP ..-mcditi takdirde gyabmda mua
mele icra kılınacağı malumu olmak tize 
re keyfiyet H. U. M. K. nun 141 inci 
maddesine tevfikan illn olunur. 

TÜRK 
Sinemasında 

Büyük ermenice operet. 

TUNCAY 
GİŞESİ 

Serbayilik tarafından yılbaşı bi
letleri toptan ve perakende olarak 
müsait şeraitle satılır ve kıymetli 
hediyeler ,·erilir. 

Adres: Bahçekapr, Bor.sa kar~ı • 
sında No. 61/ 2 mütekaidini askeri. 
yeden 1\1. Hamdi. 

BUL M 
Hiç dökülmiyen 

PUDRAYI 

KLARK GABLE~ı 
LORETT A YOUNG ve §ayanı hayret köpek BUCK ile beraber JACQ UES LONDON'un 

(V AHŞETIN ÇACIRIŞI) nam romanından iktibas edilen 

1 1 
Fransızca sfö:lü filminde takdim edecektir. Altın yığınları içinde geçen çılgınlıklar arasında 

ı•••········ yafanmış büyük bir aşk ve macera romam ... 
.. :::::: ::::!·······························································~!- .. . ' .. • • • • • •••• :: : : :: :: :::: ::: : ::: ::; ::::::: ::::: jt: *::::::: ................. - .. : •• :: ::. :::::: :: ::: :::::::::: ::::::: :: : :: : :: :::: ................................. - ........... . : : :. .. •. . . '. "............ .. . . . . . . . ... . .. .. . . . .. .. . . • . ...... :: :: ::: ::: : :: ::: : ... : : :::::::: :: : ::: :: : :: : :: : ::::::: :: : :: : :: ::: : :: : ::: : :i:::::: r:: ::: ::::::::::::::::::::::: :: :::;: r: .. . 

1111 Reklam değil. Bir hakikattır ki 1111 

mı Her zaman kahvenin en iyisini l!jj 
!ii~ Halisiyetini temin ederek HH 
:!:: :::: 
:::: :::: 

==== n z ==:= ı=== an :::: 
''Tokalon pudrası,, 

rüzgara, yağmura, 

spora ve ya dansa 
rağmen, hiç dökül · 
miyen, \'e cilde ta.. 
rif olunmaz tazelik 
ve güzellik veren 
pudradır. Bunu kul -
lanan hiç bir 

:!ii :::: 
1 :::ı :::: ... ···: . :: :::ı 

: . :::. 

J iill : IHSAN ·==ı . :ı ı::. 
. ::ı· . :::1 ::: r:: ···: ... :::. ı·::I .... .. .... .. 
!iH iif .... .. .... . .. .... . .. 
~== =~· 

i!!l .KURUKAH ECİ GLU ~~ 
:::: ::: .... . .. E!!i ii!I 
ı== TiCARETHANESİ: m 

1 
Hi~ B k mı illi U ·ere yeni gelen yüksek mallar dan İhzar etmekte olduğu harman kah \·clerini - kaine piyasa~ınm i:i! 

I ~~H son zamanda ~ok yük~elmiş olmasına rağmen - perakende fiyatlarında oldu ğu gibi ~m 

vakit burnu parlamaz, yüzü kıı.ar • 
maz:. Bu pudra sayesinde, parlak bu 

run, parıldayan n kızaran yüz. 
kalmamıştır. Meşhur aktrisler, sine -
ma yıldızlan, her memleketin 
nam vermiş güzelleri, hülasa, 

3,000,000 · kadın her sabah "l<re.. 
ma köpüğü,. ihtiva eden '-l'okalon 
pudrasını,, kullanıyor. 

Sultan Ahmet üçüncü sulh huTwh 
Tıakimliğinden: 

Posta ve telgraf idaresinin Recai, ı 
Melek, Selahi ile bunlardan Kadıköyün-

de Mis sokağında 44 sayılı evde mukim 
ölü Sabrinin varisi kızı Fatma Zehra 

aleyhine 25092 kuruşun tahsili 
hakkında açtığı dava üzerine 

mumaileyha -Fatma Zehra namı 

na gönderilen davetiyenin zahrına 

ikametgahının meçhul olduğu mübaşiri 

şerh vererek davetiyenin ilanen tebliği-

ne karar verihni§ ve yapılan ilana rağ
men 23-9- 935 tarihli celseye gelmedi 

ğinizden hakkınızda muamelei gıyap ka 
rarının ilanen tebliğine karar verilmiş 

ve duruşmanın 14-1-936 Sah saat 14 

e tayin edilmiştir. İlan tebliğ tarihinden 
itibaren be§ gün zarfında itiraz etmezse-

niz yenileme beyannamesini kabul etmiş 
addolunacağımzdan mezkur gün ve sa-

atta mahkemeye gelmediğiniz veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde gıyabı 

mzda hüküm verileceği ilan olunur. 

(17567) 

,...... HALK OPERETi :::::::mı: 

ft Telli Turna 1 i Be!denen büyük operet başladı İ 
IHllllllX:nar.n::.-::==:r.:::a::::a:::::::::-.:::::: 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Yalnız bu gece 
20.30 da 

tık defa 

TELLi TURNA 
beklenen büyük 

operet 
Yazan: Mahmut 'k to.-:i. Müzik: 

1 

Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe ı;-iindüz 1

1 açıktır. Telef on 41819. 
Fi11tfar: !l:l-:">0-60.7;j_JOO Loca 400-300 

ilil Bakkal, Kahveci ve sair Esnaf. da 11!1 
~m Hiç bir zam yapmadan eskisi gibi tenzilatla satış mi .... . ... 
m~ yapmakta olduQunu arzeder HH .... . .. . .... . .. . 
jijf Sat.ıQ Yeri Yn1nız: ;~ıı 
d.. ~ i "" . •n• ~ 

im lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu ~ 

İ · Kurukahv=~~- ~~~~····· ~-~~~-~-~~ .......... E-.u······u-···· .. ····~ 
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TOZU iLE BiLCüHlE 
MUTBAW EŞYA VE 
E OE VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZI VE SAiRlYi 
VORULHAWSIZIN TE • 
MiZLlYiB PAALATABi· 
LECEGiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

~. 

İsı11nbuf Belediq~si 

Sehir1Yyatrosu 

111111111111111 

11...111 

111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
~krem Reşit 

Müzik: 
Cemal Reşit 

Bayram mü nasebetile 

YENi ÇEŞiTLERiMİZ GELl\llŞTlR. 

Çift kollu ve çift yakalı 
ipekli poplin gömlekler 

'' N ,ö ~ S O '' 
da bulunur. 

Galata, Tünel civarında Zülfaris sokak, Lacivert Han. 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Hususi idare muallim ve memur tekaütleriyle öksüzleri l..çün• 

cü üç aylıkları 12 Kanunuevvel 935 per,embe gününden itibaren v~ 
rileceğinden aylık sahiplerinin ay tıklarım almak üzere Ziraat Ban" 
kasına gitmeleri. ( B.) ( 7820) ----Beher .kilosunu 8 kuruş bedel ta hm in edilen ve Düşki" r. 'er evi içİJ1 
lazım olan 18000 kilo patates açık eksiltmeye konulmu§tur. Şartna • 

mesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. lı arttırma eksiltme kanunda yazılı vesika ve 144 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya m ektubile beraber 13/ 12 935 Cuına 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdr. (7577) 

Kapalı çarşıda Gelincik sokağında 
27 N. lı dükkan. 
Tahtakalede Rüstempaşa M. Can
baz han S. 43 N. dükkan. 

Senelik muhammen 
Kirası 

12 

780 

Muvakkat 
Teminatı 

0,90 

58,50 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraf• 
verilmek üzere açık arthrmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazıtJ' 
müdürlüğünde görülür. Artbrmaya ginİıek iıtiyenler hiz~larmda i5,. 
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektabiyle beraber 13 - 12 
- 935 cuma ıünü ıaat 15 de daimi encümende bulunmahdır. 

(l.) (7557) 
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Galatasaray-Güneş maçından 
.... ~ -- re- ,_, - ~ ~ --~-.-- ~ -

sonra tecziye edilen 
Hakem- N-ur-. -eosut 
Haklkolfilcdlaı veırnoeıri) kaıraıron 

lQ>c;gtYJOmasoıno DstDyeceD< 
Galatasaray - Güneş kulüpleri • 

lliıı Yaptığı patırdıh maçlardan son.. 
ta, Türkiye hakem komitesi toplan -
llıış bu maçı idare eden hakem Nuri 
fıosuru bir sene bovkot cczlısile tec -
lh·.. • . t' • 
~" e4mış ı. 

Dün, cezalandırılan hakem Nuri 
no ut' tan aşağıdaki mektubu aldık: 

"idare ettiğim Güneş - Galata.. 
•~ray maçından sonra /ıakcm komilc· 
81rt!n verdiği L'C futbol dcdcrasyonu • 
11ıtn tasdik ettiği esbabı mucibe kara. 
~ırıı okudam. Gazetelerde şahsıma kar 
fi gösterilen teveccühe ne kadar mil· 
fefekkirsem, çoğu /ıocam olan t'C şahıs 
1tırına r,ok hürmet ettiğim zevat hak • 
kı11da lıcrlıangi bir düşiincenin bu ka. 
~arda cindi olduğu /ıususundaki yazı· 
lor da beni o kadar müteessir etti, Teş 
kildta sadık ve bağlı bir sporcu ol -
d1tğum için bu verilen kararı kabul 
':liyorum. Alakadar heyetler nezdin
de icap eden itira:ımı serdedcccğim. 
ltiiddcanun nazarı itibare alınacağına 
lrııtJvetle emin ve mutmaininı.,, 

Bu satırlardan anlaşıldığımı gö· 
te, çok dürüst bil' genç olan Ye teşki. 
lata bütün kalbile bağlı bulunan .ı. ·u
l'i :&sut, hakem ağabeylerinin ,·erdiği 
~arardan pek fazla müteessir olmak
la beraber, aykırı hiç bir hareket yap
lltıyarak, itirazım ve hakkını tamamen 
llııa.mi yollardan arayacaktır. Bu hu. 
•usta bizim düşüncemiz de şudur: 

Nuri memleketteki haltemleri • 
lllizin en değerlilerinden birisidir. Bu.. 
•11 bizim kadal", N uriye ceza ' 'eren 
ltcrübeli idareci ve hakemlerimiz de 
~lhet bildiklerinden. Nuri gibi, dürüst, 
~'Ymetli n? bu ic;e bütiin kalbile sa. 
dık, sönmi\"en lıi r he,·esle bağlı bir 
tenci cezaİandmrken çok miitecssir 
Olduklarına üphc etmiyoruz. l:ıte bu
~ ·.cindir ki. o "'Ünlerde, maçın inil' 

li havaqının bütun kafalarda dolaştığı 
sıralarda Nuriye verilen cezanın, bu. 
günkü normal vaziyette: 

1 - Oyun esnasında ma!;a ayva 
atılarak müdahale olması şöyle dur -
sun, hakemin büyük bir isabetle, tri · 
bünlere dönerek ay,·a atışını menet _ 

Hakem Nuri Bosut 

tikten sonra ma~a devam ettirdiği \'e 

bundan sonra, sahaya ay,·a atmak 
gibi hiç müdahale yapılmadığı, 

2 - Lutfinin kasden tekme at. 
mış olması ise, hiç kimsenin kat'i· 
yetle kestiremiyeceği bir hal olduğu 
,.e tamamen hakemin kanaatine kal. 
mış bir iş olduğu, .. 

Düşünülerek, nrilen ce1.anın ~ol• 

ağır Ye haksız olduğunu anlayıp, ha. 
1'.<'m Nurinin yapacağını söylt'diği iti· 
razı nazari dikkate alarak, bu ceza . 
ıun derhal affedileceğini biz de umu. 

ek· ·oruz. 

Yeni güreş a .trenörümüz 
Fin andiyah Pellinen'dir 

Seyfi Cenap, dün seyahatten döndü. 
Ant:renbr aybaşında gelecek 

Bir müddettenberi Anupada, bil· mrzla biran enel iyice karı:ıla;:mak, 
~ Estonya, Finlandiya gibi şimal onların bütiin hünerlerini iyice öğren. 
\Ikelerinde yeni bir güreş antrenörü mek lar.ımdır.,. 
hıılınak, n güreş hakkında bir tetkik ---------
~Pmak için seyahat eden güreş fc_ Bu haftaki ilk ma\'l&rıl 
derasyonu genel sekreteri Seyfi Ce - Bu hafta yapılacak lik maçlarının 
~P, dün şehrimize dönmüştür. fikstürü ve hakemler hakkında fut -

Seyfi Cenap seyahatinin ~ok fay· bol ht'yetinin tebliği şudur: 
da)ı olduğunu söylemiş, ve yeni ant - 11--12-93:) CU!\fARTESl lCRA 
teııör hakkında şu izahatı vermiştir: EDİLECEK MAÇLAR: 

"Yeni antrenörü, dünyanın en (B) TAKIMLARI 
ltknik, en yüksek güreş memleketi o. Fener stadı: 
1an Finlandiyadan temin etme); en Alan gözcüsü: 1'alat öıışık. 
'-'ııvafık bulmuştum. Kendisinin bizim Süleymaniye - Eyüp B takımları 
fe,·katade istidadımız olan serbest gü· saat 1:1.30 hakem Bahaddin Uluöz. 
te§e de çok "akıf olmasını istiyordum. Fenerbahçe - Yefa B takımları 

Finlandiyada, 1'eşki1flta b:ığlana. saat l:l hakem Halit özbaykal. 
talt antrenörü seçmek için pek çok Şeref stadı: 
tiireşçileri gözden geçirdim. Bunlar Alan gözcüsü: Samim Talu. 
ltıeYanında en eh·erişli bulduğum dört Beşiktas - HihH B takımları saat 
defa Avrupa şampiyonu ve üc defa da 13,.':lO hnkr.r.t Kemal Halim, 
0lirnpiyad ikincisi ve elan Finlfmdya.. Beykoz - lstanbulspor B takım • 
111 tı milli takım güreo;~isi olan Pelli· lan ~aat l:i hakem Samim Talu. 
ilen ile mutabık kaldık. Taksim stndı: 
h Pellinen kanunuen·elin birinde Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. 
ll.Şlayıp üçüne kadar devam <'den Is. Güne~ - 1'opkapı B takımları sa· 

'"~ ... I<,inliındiya güreşleıinc iştirak at 13.30 hakem Şazi Tezcan. 
~·itti ve yarı ağırda miic:abal\nlan ka. Galatasaray - Anadolu n takım. 
~anrnıstır. lan saat 1:>, hakem Şazi Tezcan. 
• PcJJinen elyevm 36 y:ı.şında yarı li>-12-93:l PAZAR GONO İCRA 

~~ır siklette bilhassa teknik 'e taktiki EDİLECEK MAÇLAR: 
~ meşhur bir güreşçidir. (A) TAKIMLARI 

lleYnelnıilel Federasyon reisi bu Fener stadı: 
:Uteşçİnin ahlakı ve mesai.si hakkın · lan gözcüsü: Saim Turgut. 
a h'i.} iik bir teminat \'ermiştir. Doğan.spor - Ortaköy A takım -

1. ls,·cç Federasyonu reisi hu kıymet ları saat 11 hakem l.M. Apak. 
~ 11arnzct karşısında bize favsiye e. Süleymaniye - Eyüp A takım · 
cl~~İlecek bac:ka hir antrenörü olma - !arı saat 12,.1:; hakem Suphi Batur. 

1~nı RÖylemi tir. Yan hakemleri: Samim Talu, Namık. 
~ Antr<'nÖr, kfınunusaninin birine Fenerbahçe - Yefa A takımları 
;dar Finlildiyadaki yazifesinde kal _ saat 14,30 hakem Ha1it Ezgü. yan ha.. 
l:tı:h mecbur olduğundan ancak bu kemleri: Feridun Kılıç, Halit özbay -
ti ~detin hitamından :-;onra memlcke- kal. 
llıııe gelebilecektir. Şeref stadı: 

ır Bu temaslarım Türk güreşçiliği. Alan gözcüsü: Şazi Tezcan: 
'ttırı beYnelmilel güreş faaliyetine ka· A.Hisar - Sümer A takımları sa· 
~llltasıntn pek lüzumlu olduğunu gös_ at 11 hakem Şazi Teze.an. 
~7"lttfr. Zfm beynelmilel mÜ"'aba _ fstanbulspor - Beykoz A takım
hiı arla, Olimpiyadlnrda galebe çala· tarı saat 12,t:i hakem .A.A. Göğdün. 

"''ntiı için en kunetli hasımları_ Yan hakemleri: Mehmet Ali. Mehmet. 

M __ u~~l,!..ni ken~de!' bat,:!s~d!ii _m~k~le_slnd!: diy2r !<I: -
Halk kadın gibidir 

Daima kuvvetli adamları 
sever. O zaman, halk, 

kendisine istenilen şekil 
verilebilen bir balçıktan . 
başka bir şey değildir 

.. .. Harp bir mektepti.- ı si yaııyor. Bu sevki tabii bence va-j berbat bir köy evinde onurum çoli 
Buyuk harpte tam kıvamımı zifeye koımaktan batka bir ıey acı çekm~!tİ. Mektebim gibi gün

bulmuı. b~r h~ldeydim. Onda sos- değildir. Geri kalan hep talidir. 1 delik ek~eğim de (üçüncü dere-
yalist fı.kırle~ıvıe aykırı bir fey Fakir kulUbedenl ce) dendi. 
görmedım. Sıperlerde harp eden- IU~s havata t t d 'ht't· ı · t . . . ı ı e a amı ı ı a cı yapan far • 
Jer orada sınıf harbı hakkında bır Milanda iken kralın devlet l b ı d F k t h 1 h .. 

• •• w • ar un ar ır. a a a va ve a· 
çok yenı deraler ogrenırler. Hem baıkanlığını deruhte etmeme dair 
emre körükörüne itaat insanı yük- bir telgrafını aldım. 
sek komutanlığa li.yı'k kılar. Bu Şaırrdım mı? Yoksa bunu umu· 
çok 11kı bir mekteptir ki onun ha· yor muydum? 
tıraları Roma üzerine yürüyütüm- Evet.. Umuyordum. 
de bana yardımcı olmuıtur. Birçok defalar Roma üzerine 

Hakikatte harp bir insanın si- yürürken neler hissettiğim hak
nir ve iradesi için en yüksek bir kında suallere maruz kaldım. 
terbiye vasıtasıdır. Sual ıuydu: 

Oazete top~:" - Kendi itine baılıyan bir sa-
bayrajım o u k" 'b' . k "k k b' Çok iyi ve çabuk öğrendiğim nat ar gı ı mı, yo sa yu se u 

batka bir silah da, basılmış keli- vazife deruhte eden bir peygam
menin, insan ruhlarını bana bağ- ber gibi mi hissediyordunuz? 
lamaktaki kudretiydi. Kendimi, kendini layemud kı-

Gazele benim topum, hayra • lacak bir işe çağırılan bir artist 
ğım, gazete benim ruhumu in'iku gibi hiasediyordum. 
ettiren ve battan başa ruh olan bir Fakat gene her hangi bir sa-
kuvvet oldu. raydan bir kulübeye dönmeye ha. 

BUyUk adamların zırdım. Romaya gelir gelmez si-
teslrlerl hirlenmit gibi oldum. 

Makiavelliyi ta çocukluğumda Seher vaktinde timdi oturdu 

diaeler bizi ihtiyarımızın harİ· 

cinde olarak boyunduruğu altında 
bulundurur. 

Yurt sevgisi ancak f edakarlı· 
ğtmızın büyüklüğüyle en iyi ölçü .. 
lebilen bir ihtirastır. 

Milanın o tiyatro locasında ite 
çağırıldığrm dakikadan itibaren 
taliime olan inancımı asla kaybet
medim. lıte o zaman mütemadi
yen harekete müheyya idim. 

Hareketsiz oturup hayatın k'Y· 
metli saatlerini hareketsizlik için
de geçirmek benim için en büyük 
itkencedir. Şimdiden sonra daima 
ileriye gitmeliyim. Evet, ilerlemek 
ve yükselmek. .. 

Yükse~mek, yükseldikçe tır

mandığım fırtınalı dağın etekle
rinde gittikçe genişliyen muhte
şem manzarayı görmek istivo· okudum. Demirci olan babam, ge- ğum Tonnolia vill~ıının bahçesin· 

celeri, etrafında oturduğumuz za- de dolaıırken binecek mükemmel 
man bu büyük Floransalımn eser· bir atım olduğuna ıaıar, adeta İ · rum. 
lerinl bize bağıre. bağıra okurdu. nanamazdım. 

Husust arkadafh~la 
aram iy~ dejt"' r, 

Onu kırk yaıında tekrar okuyun- Fakat yeni lükı hayatıma ken 
ca benim üzerimde büyük bir te- dimi ç.t.bucak alıttırdım. Az ye· 

sir yaptı. meye, sade sebze ve mey.va yeme
Biımarckın kudreti beni kendi

sine bağlamııtı. Onu asrının en 
büyük siyasi realisti olarak tanı
dım. 

Napoleona gelince, onu hiç bir 
zaman takdir etmedim. Faaliyet 
sahalarımız biri birinden ayrıydı. 
O bir ihtilali nihayetlendirmiıti. 
Ben bir ihtilale başlatmamıttım 
bile! 

Bir kerecik büyük Sezarın ha
yatını düıünün. Onu her zaman in
sanlar arasında baıbuğluk edecel: 
bir dev olarak tanıdım. O kudret
li ruhunda bir cengaver iradesiy
le bir filezof peygamber dehaaı

nı birle~tirmişti. 
Sualler ve cevaplarım 

Bazan bana sorarlar: 
- Bir diktatör sevilebilir mi? 
Cevabım ıudur: 
Bende daima asker sevki tabii-

Beşiktaş - Hilal A takımları sa· 
at U,30 hakem S. Salahaddin. Yan 
hakemleri, Talat Delidağ, Sedat Ga.. 
Jip. 

Taksim stadı: 
Alan gözcüsü: Sadi Karsan: 
Karagümrük - Haliç A takımla

rı saat 11 hakem Kemal Halim. 
Güneş - Topkapı A takım lan 

saat 12,4:) hakem Sadi Karsan. Yan 
hakemleri: Rıfkı, Talat özışık. 

Galatasaray - Anadolu A ta -
kımlan saat 14,30 hakem Suphi. Yan 
hakemlel'İ: Ekrem Ersoy, Bahaddin 
Uluöz. 

Hakemleri davet 
Futhol heyetimizin 16-l~-935 

pazartesi günü akşamı saat 1~ de böl
ge merkezinde bulunmalan önemle 
tebliğ olunur. 

- Evet, sevilebilir. Halkın on
dan korkması tartiyle ... 

Halk daima kuvvetli şahsiyetle
ri sever. Halk bunda bir kadına 
benzer. 

ye, az şarap içmeye ve gece ile 
gündüzün büyük bir kısmını masa 
batında geçirmeye batladım. 

Halk avucumun içinde 
oldulu zaman 

Halk üzerinde harikulade mü
essir olabileceğimi söylüyorlar. O. 
labilir. Y almz bu kudret birçok 
mesuliyetleri iltizam eden bir kud
rettir. 

Bir dinleyici kütles1 karıısınd~ 
iki gayem vardır: 

A) Mevzuumu açıkça anlatmak. 
B) Yeni bir şeye iıaret etmek. 
Otuz senedenberi .halkı ne ka· 

dar iyi tanıdım ! 
Bir dağı ancak azimli bir inan~ 

yerinden oynatabilir. Mistik bir 
silah! Halkın dütünceye vakti 
yoktur. Ve asri adamların inanma 
istekleri o kadar büyüktür ki ! · 

Halkın avucumda olduğunu 
hissettiğim zaman onlar benim i
çin balçık gibi yoğurulabilir bir 
haldedir. lıte o zaman; kendimi 
bir sürünün koçu sayanın. 

Senim için gurur 
nad r? 

Siyasi hayatımın battan a9ağa 
tepeden tırpağa kadar "gurur,, i
le ıitirilmiş olduğunu söylüyor
lar. 

Olabilir!. 
Gurur benim için kendi kudre 

tini tanımaktır. 
Hayatımda en çok neden gurur 

duyduğumu sorarsanız, tereddüt -
süz cevap veririm: 

- iyi bir asker olmuı olmak
tan. Çünkü bu insana kendi ruhi 
kudretini isbat eder. O ruhi kudret 
ki eski Yunanlılar bile ilahların
dan ancak bunu ararlar ve ister
lerdi. 

Çok zaman evvel çocukken 

Hususi arkada~lığın bence hiç 
kıymeti yoktur. Dayanılacak, ah
laki desteklik istenecek arkadat 
larmuz olmadıkça daha kudretli 
olacağımız kanaatindeyim. Benim 
tabiatim ve insanlar hakkında 

düıüncem budur. 
Bir arkada! düıman olabilir. 

O zaman onunla boğuturum. 

Bu dü~ünce haricinde insanlar 
beni hiç alakadar etmez. 

Bütün Romanın gördüğü , bü .. 
tün İtalyanın bildiği gibi sahst 
emniyetime hiç aldırıı etmem. 

Etrafımda binlerce polis olabi
lir. Her gece baıka bir yerde yat· 
maklığım için israr edilebilir. Bu 
ihtiyatlar, beni hiç alakadar et-
mez. 

Her t~rafa at sırtında, otomo
bilde kendi yarıı . motosiklet imde 
cancağızımın istediği gibi gide
rim. Nefsimin emniyetini bir &a 
bile düşünmek benim için taha~ 
mili edilmez bir zi!lettir. ' 

Hak14ımda meçhul ıeyler söy. 
lenmiıtir. Diyeceğim bir fey yok .. 
tur. Bir istisna ile .. . 

Ben bir yarı ilah değilim. Sad• 
bir insanım, fakat bütün ruhuyla 
inandığı kanaatleri müdafaa et .& 
mek için ortaya atılmaktan hiç bit 
vakit korkmıyan cesur bir erke • 
ğim. 

Yanlışlık yapmıı isem insan 
olduğum içindir. Benim de güçlü 
sevgilerim, kin ve nefretlerim, &• 

cılarım ve basit sevinçlerim var• 
dır. 

Ben sinirleriyle yaııyan bir &• 

dam; taliin ileri sürüklediği, sük~ 
net ve sulh arıyan münzevi bir 
ruhum. 

Sukutum beni iftiraya kartı 
konunalıdJT. Fakat yalnız ıu ha. 
yük günahımı itiraf etmeliyim: 

ltalyamı puta tapar gibi sev.• 
dim ... 
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"Dütünüyordum. Sen bir hıriı · 

tiyan ve Avrupalı kafasiyle dütü
nüyorsun. Bizde ruhaniler diye bir 

sınıf pek yoktur ... Allahla fert ara· 

sında vasıta lazım değiidir... Her 

fert ancak kendi arzusiyle all'lha 

dahil olur, teselli ve sükun bulabi
lir.,, 

" Bu, itin nazariye tarafı... Fa
ka~ sizde de bizim kadar ruhani· 
ler nüfuzu yok mu, sanki... Tekke
lere bir bak. Bana geliyor ki dinle

rin bilhassa katolik dininin en ÇO· 

cuk ve saçma görünen tarafı in
sanların en çok bağlandıkları ta

raf. Mesela günah çıkartmak. 

Kendi hesabıma günah varsa onu 
papasın da, papanın da çıkaramı

yacağına eminim. Fakat içimı ra

hatsız eden birıeyi birisine mutlak 
kendimden kuvvetli birisine söyle
mek isterim. Mesela sana... Belki 

biraz annemin ruhunun rehber; 

olan bizim aile papasına biraz 

benzemenden ... Her ne ise, şu Ja
kikada ıana söylemek istediğim 

bir fcy var ... ,, 

Vehbi Dedenin açık katlarının 
ortasında bir çizgi belirdi, dudak

ları kısıldı. Peregrini onun, eJini 
uzatıp itiraf edeceği şeyi söylet
memek için ağzını kapıyacağını 

zannqtti. 

Kısmen içini dökmek ihtiyacın

dan, kısmen de Vehbi Dedeye ya

pacağı tesiri anlamak merakından 
ncele acele lıikırdısında devam et
ti: 

"Mesela Rabia hanım için ara

da içime gelen garip his... Adeta 

aıık oldum gibi gülünç bir fikre 

kapılıyorum. Sonra bunun fikir 

halinde bile bir ailnah olacağını 

zannediyorum. Bunu ıana kaç de

fa söylemek iıtedim ... ,, 
Suıtu. Dedenin yüzüne baktı. 

Kalimizin içindedir. Ona o kadar 

sahibiz ki dünyanın orduları kal
bimizden onu koparıp alamaz .... ,, 

Peregrini içinden "insanların 
geçtiği ihtiraı merhalelerini 

böyle bir zihniyete nasıl anlatma
lı .... ,,, dedi ve ıustu. 

"Sen evlenmeliıin, Peregrini. 

Kadın herkea için iyi hir şey değil. 
Hem sen aile içinde yatamak için 

yaratılmış inıanlardanaın.,, 

"Hayatıma bir daha kadın tok
mak iatemem.,, 

"Niçin?,, 

Peregrinin kafasında yine eski 
tayflar harekete geldi. Evveli. on 

altı yaşında iken, kadının ve cinai· 
yetin kudretine kendini kapıp salı. 

verdiği günlerdeki kadınlar• .. Bun
lar anneıinin genç hizmetçileri. 

Sonra yeni yetiten erkek çocukla
ra dütkün itıiz, güçsüz zengin iı· 

terik kadınlar! Bunlar hep Mad· 

rit aünlerinde. Hayat ıofraaına bir 

köylü iştahasile oturduiu, patla · 
yıncaya kadar kendini zevke hı -

raktığı günler. Yirmi dört yaşında 

atk ve cinıiyet ziyafetlerinden ne 

derin bir istikrahla kalkmıttı. Bu 

günleri diiJünürken Vehbi efen· 

dinin gözlerinin yüzünü naııl te· 
ceaaüıle tetkik ettiiini aörmedi, 

yalnız onun mülayim ıeıin<le ıaliıı 
bir alaka ile ıorduğu ıuali duydu. 

"Altı senedir tanıtıyoruz. Kim. 

ıin, neıin bilmiyorum. Bir anladı

ğım şey hayatını kazanmak için 

çalışmağa mecbur olan 11nıftan ol
madığın.,, 

"Çok feraıetliıin, yani beni İŞ· 
siz güçıüz, şımarık bir aıılzade sını 
fından addediyorsun·,, 

"Sınıfınızın ali.metleri her 

memlekette bir .... istediğiniz feyi, 
bahasına bakmadan elde etmek iı-

Kaşlarının araaındaki çizgi geç- teyen bir ıınıf. En çok merak etti

miş, dudakları eski sükununu bul. ğim fey de bu mizacınla niçin ve 
muştu. Gözlerinde çok hafif bjr iı- neden manastıra kapandığındır.,, 
tihza da vardı. Müstehzi bir ıesle batladı. De· 

"Günah diye düıündüğün ha- denin yüzündeki ciddi alaka ile 

ta ... Sevmek hiç bir zaman günah 

değildir. Sebebi vücudumuz bu ... 

Biliyorum, bir !eyler ıöylemek İı · 

tiyorsun. Evet, sevmenin de msrazi 

tarafı olabilir. Fakat o da gelir. 

geçer ... Ona galebe kendi elinde. 

İnsan canbaz olmak için vücu.lu
na akla gelmiyecek marifetler yap. 

tırıyor. Ruhuma da riyazetle, ira
de ile tahakküm edebilir. Emin ol 
bir gün bu perhiz, bu riyazetten 

dolayı insan mükafatını de göti.ir. 

Gönlünün eski alevlerine, 1<arlı 

dağdan volkan seyreden ıeri!l bir 
gönülle bakar.,, 

"Sen hiç ıevdin mi?,, 

"Sevmesem insan olmam. Her 

zaman severim, hem de ne kadar 
çok ... ,, 

"Benim olsun diye yanarak .•. ,, 

"Bu iptidai bir teY·· Kimse kim· 

~D olama• f.tya bile bizim deiil. 
Yani ıenin dediğin mülkiyet in

ıan için de, e§Ya için de olmamalı. 

Sevdiğimiz herıey eşaıen bizimdir. 

eridi ve bir çocuk aadeliii ile ıeç· 
miı hayatını anlattı. 

-Bir lıpanyol grandiıinin of luy 
du. Madritte doğmuş ve büyümüş· 

tü. Babasını bilmiyordu. A.naıı 

onu büyütmüştü. Battan nihayete 

kadar zıd ihtirasların elinde tekil
den tekle giren bir adamdı. 

"Herkesin ,Uya iki tahıiyeti 

olurmut, benimki üçtür.,, 

"Herkesin iki üç değil yüzlerce 

şahıiyeti vardır, Peregrini.,, 

"Ben üçünü bilirim. Birincisi 

dimağım. (Elile kafa11na vurdu) 

orada oturur. Hayat sofraıına be-
nimle hiç oturmaz. Fakat daima baş 

ucumda duran, beni seyreden, ten· 

kid eden bir mütahittir. O, heni 

Darülfünun salonlarında, kütüp -

hanelerde, her nevi bilgi kaynağı 
etrafında sürükledi. O, maddt za

aflarmıla eilendi, herıeyden füp• 

he etti, bir teye inanmadı. Kiliae 

lisanile içimdeki ezeli ıeytan ! 
(Devamı var) 

Neclanın babası sinir buhranları içinde kıvra 
nırken, bir telefon haberi onu çarçabuk dirilt 
mişti. ihtiyar paşa şimdi, hastanede yata 

kızının yanaklarını öperek ağhyordu! 
S ÜNCÜ KISIM 
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Necl~ ıstanbula 

gelince ... 
Simdi lstanbuldayız. 

Yağmurlu bir hava ... Moda İs· 

keleıinde dolatan birkaç balıkçı 

kayığı ağlarını çekmekle meıgnl. 

M. Paıanın konağı aylardanbe
ri matem içinde. Ve pafa her gün 
birkaç kere sinir buhranı geçiri 
yor ... Doktorlar patanın manevi · 
yatını düzeltmek için, sık sık uy
durma haberler getirerek, Necla . 
nın ihtiyar babasını avutuyorlar. 

O gün, akıl ve iaip haıtalıkları 
müteha11111 doktor Kenan, paşa
nın batı ucunda oturuyordu. 

Masanın üıtünde duran telefon 
acı acı çalmağa baıladı ... Doktor 
Kenan telefonu açtr. 

- Alo ... Alo ... 

Sert bir kadın ıesi fransızca ko· 
nuıuyordu: 

- Buraıı Beyoilu Amerikan 
ha tanesi... Kiminle lionuşuyo . 
rum? 

- M. paşanın hususi doktoru ... 

- Çok iyi ... Çok iyi.::-Si'i;.'" pa-

ta hazretlerini sevindirecek bir 
haber vereceğim: Dün, paıanın 

kerimesi Necla hanım, Amerikalı 
bir doktor refakatında latanbula 
geldi ... Şimdi haıtanemizde yatı
yor. 

Doktor Kenan kulaklarına ina· 
namıyordu. 

- Ne diyorsunuz? · diye sor . 
du · Pata hazretlerinin kerimele
ri latan hula mı geldi? 

Amerikan hastanesi hat hemıi· 
reıi ayni sözleri tekra?larken, ya. 
takta baygın bir halde yatan .pa 
tanın gözleri birden açılm19tı ... Ba· 
tını kaldırarak: 

- Doktor, kiminle konufuyor
ıun? Beni bitmez tükenmez tesel. 
lilerinle aldatıyor muıun yokıa? .. 

Doktor Kenan, pafaya eliyle İ· 

ıaret ederek: 
- Müjde ... Müjde ... Necla gel· 

mıı. 

Diye mırıldandıktan sonra, tek· 
rar telefona ıarıldı: 

- Evine gelmemesinin ıebebi 
nedir? Bir Amerikalı doktor refa. 
katinde geldiiini söylediniz .. Has 

talığı hakkında biraz tafsilat ve . 
rir misiniz? 

- Endiıe edilecek birşey yok. 
Nevyorktan vapura binerken gü
verteden rıhtıma düşmüş ... Vücu
dunun biçhir yerinde en ufak bi.· 
bere bile yok. Sadece geçici bi · 

ıerıemlik. lpokondri teklinde ga 
rip tezahürler ve kimıeyi tanıma 

mazlık ... Haıtanız tedavi altında 
dır. İstediğiniz zaman gelip göre 
bilirsiniz ! 

Doktor Kenan bat hemıireden 
fazla izahat almak imkanını bu. 

lamadı... Telefon kapanmıştı. 

M. paıa sevincinden, deli gibi . 
yatağın içinde çırpınıyordu. 

- Doktor, ne var? 

Diye bağırdı. Doktor Kenan 
hayretler içinde, dalgın ve dütün 
celi bir bakıtla pataya cevap ver
di: 

- Nevyorktan vapura biner -
ken düımüı... Sersemlemit. Hali. 
o sersemliği gitmemiı. Oradan 
buraya kadar bir Amerikalı dok. 
torun nezareti altında gelmiş ... 
Hastanede tedavi altındaymıf. Bi 
zi çağırıyorlar. 

Pa~a ellerini kaldırarak: 

- Oh Tanrım, sana tükür ol 
sun ki bana bu günü de göster 

din! dedi, hiç olmazsa, kızımı -
ölmeden - dünya gözüyle bir ke
re daha göreceğim. 

Sonra doktora döndü: 

- Aman Kenancığım, ben bu 
halde ıokağa çıkabilir miyim? 

Kızımı, ne yapıp yapıp hemen göt 
mel iyim. 

- Ateıiniz var ... Yarına kadar 
bekleseniz f cna olmazöı ! 

M. paşa gözlerini açarak bay 
kırdı: 

- Hararetim kırka da çıkıa, 
gene gideceğim. Ben yarına kadar 

yav:-ucuğumu görmezsem, ölü . 
rüm. 

Ellerini biribirine vurarak, kah. 
yayı çağırdı: 

- Hemen arabayı hazırlat... 

Neclacığım gelmit... Doktorla İı · 
keleye ineceğiz. 

M. pata giyinirken kendi ken · 
dine söyleniyordu: 

- Ben hayatta her acıya da . 
yandım, doktorcuğum! Sürül 

düm .. . Zindanlara atıldım ... it 

kence gördüm ... Karım, kardeıle. 

rim kayboldu. Fakat, ömrümün 
son günlerinde evlat acısı görme· 

ğe tahammülüm yoktu. Neclinın 

yokluğu benim belimi büktü ... Ve 

o ölürse, ben yaııyamazdıın. 
mek ki Aslan Turgudun bUt 

yazdıkları yalanmıf. Daha 
hafta evvel gelen mektubun 
Neclanın izini bulduğundan b, 
sediyor ve biraz daha para iıtı 

yordu. Keıki istediği parayı 1 

dermeseydim. Çapkın, Ameri 

ya, kızımı bulmağa değil, para 
meğe gitmif ... 

Necıanın başı 

ucunda ... 

.. 

Hastaneye varmışlardı. 

Necla, Amerikan hastanesin 

ikinci katında üç numaralı od• 
yalnız yatıyordu . 

Bası ucunda iri boylu bir A 
rikalı vardı.. . Neclanın baba•• 
kendisini şöyle tanıttı: 

- Doktor Ramsey... Kızını 

Amerikada elektrikle tedavi e 

yordum. Geçirdiği kazadan ıo 
onu yalnız bırakmağa vicd•" 

razı olmadı. Zaten yere dü9er 

yalnız bırakma... Babamın ya 
na götür! Bu hizmetinin kartılt 

.. .. .. ' nı gorursun .,, 

Patanın doktoru dinliyecek 
kit ve tahammülü yoktu... Kıı 
görünce: 

- Necla ... Nasılsın yııvruın · 

Diyerek boynuna sarılmıttl· 
Doktor Kenan bey, Ameril< 

doktora pa§anın tarafından te 
nal veriyordu: 

- Bugünden itibaren biziJ11 
safirimizsiniz, doktor! Bu fed 

karlığmızın karıılığmı pafad 
fazlasiyle göreceğinizden emin 
labilirainiz ! 

Pa~anın gözleri ıulanmıtl 
Mütemadiyen kızının saçlarır.ı 

tuyor ve yanaklarından öpü:Y0 

du ... 
(Devamı ıJ 

Kadınlar için: Son moda ayakkabı modellerinden 
bir kaçı •• 
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lstanlml ikinei icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık 
artırma suretiyle paraya çevrilmesine 
karar verilen Ye tamamına (1100) bin 
yüz lira kıymet takdir edilen Fenerde 
Abdi subaşı mahallesinin Ayazma so. 
kağında eski 6 yeni 8 No: lu kareli 
Antrede bir sofa üzerinde iki oda ,.c 
bir helası bodrum katında bir taşlık 
üzerinde mutbak kuyu ve kömürlüğü 
birinci katında bir sofa üzerinde iki o
dası , ikinci katında bir çatı arası çin
ko zeminli tarası olan n elektrik tesi 
satını havi kargir binanın tamamı açık 
arttırmaya çıkanlmıştır. 

1 - Birinci açık arttırma.c;ıı 13/1/36 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
ve bu arttırmada verilecek bedel kıy
meti muhamminenin %75 şini bulma
dığı takdirde son arttırmanm taahhü. 
dü baki kalmak üzere arttırma on be~ 
gün daha uzatılarak 28/1/936 tarihine 
rasthyan Sah günü saat 14 ten 16 ya 

kadar dairede 2. el açık arttırması ya· 
pılacak ,.e bu ikinci açık arttırma netice 

sinde d~ verilecek bedel kıymeti mu

hamminenin yüzde yetmiş. b_eWıi bul
m&d.ğıı .takd;•d•..-b~~ 'o.ıb.ka 

nuna teY!ikan geri bırakılacaktır. Sa-
tTş peşin para iledir. Arttırmıya gir
mek istiyenlerin kıymeti muhammine-

nin yüzde yedi buçuğu nisbeUnde pey Jar satış bedelinin paylaşmasından 

akçesi veya uhı.-ınl bir bankanın temi- hariç kalırlar. 
nat mektubunu vermeleri lazımdır. 4 - Arttırma şartnamesi herkes 

2 - Mezkôr gayri menkuliin müte- tarafından görülebilmek için 17-12-
rakim nrgi, tanzifat ve tem;riye be· 935 tarihine rastlıyan sah günü dai • 
tediye borçlan ile vakıf icaresi borç. rede yerine asılacaktır. Daha fazla 
luya aittir. malllmat almak istiyenlerin dairemi-

3 - 2oo.t numaralı icra ve iflas ze gelerek 93;)/ 1817 sayıh dosyadaki 
kanununun 126 ıncı maddesine tedi. evrakı ve mahallen vaziyet n takdiri 
kan hakları tapa isfciJlerile sabit ol - kıymet raporunu okuyup anlayabile. 
mıyan ipotekli aJacakhlarla diğer a _ tekleri ilfm olunur. (17572) 
l ıı.k d 1 · • t·r k h kkı h • .-;;;;;::: ................................................ . i1 a ar arın 'e ır ı a a sa ıp. ir ................................................ - ... ff 
lerinin bu haklarını \'e hususile fniz U Diş hekimi H 
ve ~~rif~ ?air olan id~.ial~nnı ilan ~ Ratip Türkoğlu ir 
tarıhıJtdea,..atilxır-x.20 8'Un çlııda e\'· " ... il 
rakı müsbitelerile birlikte dairemize f: Ankera caddesı Mes2rret 1' 
bildirmeleri lfızımdır. Aksi takdirde !i otell Karşısı numrara (88) ı 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan .. :: ....................................................... . ·························· ························-·· .. .. 
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tiyncmı ) ok. Fakat istediğim şey ~ -
nim için ölümden daha güçti.ir. 

- Hazırım Monsenyör. 

İhtiyar tekrar ayağa kalktı. Mar· 
şal, kendisi gibi bir uşağa: 

- Sözüne inanırım, demişti. Ya 
bir.jantiyom olsaydı! .• Marşal onun 
zeld'"ısına başvuruyordu. Demek ki ken 
disini çok mühim ,.e zeki bir adam ye. 
rine koyuyordu. 

JiJ hilekarlığının son derece art -
bğını hissetti. Bir mücadeleye girişme 
ğe can atıyordu. Bu mücadelenin so • 

nunda parlak bir zafer ve bu zaferin 
arkasında da büyiik l>ir servet görü _ 
yordu. 

DnmYil düşünce içinde olarak mahze. 
nin merdfreninl çıkıyordu. 

Jil: 
- l\lonsenyör, bu ahmağı ne ya -

palım? diye sordu. 

- Hangi ahmağı? 
Jil, baygın bir halde yatan .liJlo. 

.YU göstererek: 
- Yeğenimi ... dedi. 
- E, ne olmuş? 
- Bunun işini bitirmek lazım mı? 
- Hayır. O sana işlerinde yar -

dım edecektir. Gel! 

-3-
JJllJNECCUI 

Marşal dö Damvili; Parclayanla -
ra tehlikeli bir darbe indirmek ve yak 
!aştığını sandığı, Yalva hanedanı ye.. 

rine Loren sülalesinin kralhk tahtına 
sahip olacağı ve kral dokuzuncu Şarl 
De kardeşi Hanri Danjunun birkaç 
kurşunla öldürülerek Hanrf dö Gizin 
Jlransa krntlr~ tacını giyeceği güne 
kadar saklamak üzere Janı tekrar ele 
~çlrmek emelile uğraştığı halde ter • 
te~ 

üeçen nkalardan ve kralın şehre 
giri~inden üç gün sonra Sen Jermen 
Sükserru,·a'da saat gecenin onuna 
çalarken kraliçenin yeni sarayının 
bahçesinde karanlığın içinde iki göl -
ge ağır ağır yürüyordu. 

Pariste, şimdiki ticaret borsasının 
bulunduğu yerde eski konağmdan pek 
uzakta olmıyan otc dö Suvason bolu. 
nuyordu. Sokakta, ayni isimteki kona. 
ğın bulunuşundan dolayı Nesle ismini 
taşıyordu. Otel dö Suvanson, üç diğer 
sokakla ~vrili idi. 

Otel Suvanson ile eski otel dö 
Neslenin bulunduğu bu geniş arsaya 
Katerin dö Mediçi bir tun~ saray yap
tırdığı gibi vaktile okuyucularımız. 

la beraber girdiğimiz eski 'füviyleri 
sarayı yerine de ayni zamanda daha 
geniş, daha muhteşem daha büyük 
bir ~aray yaptırmakla meşgul olu .. 
yordu. 

Katerin dö Mediçide ev yaptırmak 
merakı vardı. Bir mimar kadar mü -
kemmel planlar hazırlar t'e her zaman 
C'\'ler yaptırırdı. 

Katerin, harabe halinde bulunan 
otel dö Suvansonun etrafındaki geniş 
bahçeleri tamamen satın almıştı. Ha -
rap bir halde bulunan bu yeri yıktır
mış sonra binlerce işçi çalıştırarak 

~on derece muhteşem ve güzel bir ko. 
nak, etrafına da eşi bulunmaz bir 
bahçe yaptırmıştı. 

Bütün ömrünce ltalyaya hasret 
çeken Katerin, bu bahçelere bir çok 
f edakırhklara karşı Irk olarak porta -
kal ve limon ağaçlarile ancak Lombar 
diya ve Piyemon göklerinin krzgm gü• 
ncşl altında yetivcn güzel kokulu çL 
çekler diktirmişti. 

işte bu bahçelerin nihayetinde 
\'e Luvr sarayı istikftmetinde llerli-

kütüğü atarak oturdu ,.e mutfaktan 
getirdiği büyük bir bıçağı hançerinin 

namlusuna sürterek bilemeğe koyul
du. 

Hazırlanan şeyleri görünce Jillo 
bağırmağa başladı. Tam bu sırada 

l\larşal dö Damvil de mahzene inmiş· 

ti. 

Jil: 
- Boğazlanan domuzlar gibi bö • 

ğürme, sabrımı tüketiyorsun! dedi. 
Jillo daha fazla haykırmağa baş. 

Jadr. ihtiyar: 
- Eğer stLc:;ma:ısan seni öldürme· 

ğe mecbar olacağım, sözünü ilflve et.. 
ti. 

Bunan üzerine Jillo hemen ~ustu. 
Ve kendi kendisine düşündü: 

- Beni öldürmek istemiyor. Fa. 
kat acaba maksadı nedir? 

İhtiyar Jil: 
- Haydi bakalım, ~enin hakkın · 

'da mümkün olduğu kadar haklı bir 
hüküm vereceğim. Yalnız şunu unut.. 

ma ki '\"ereceğim bu hüküm s1rasında. 
senin ölen biricik kız kardeşim Jillon' 
nun oğlu olduğunu unutmıyacağım. 

Yani insaflı davranacağım. Bu in.Clll -

fım da işlediğin suçun merhamete 1a· 
yık olduğu derecede o1acakbr. Onun 
iein bana şimdi doğru olarak cevap 
,·er. 

Yavaş yavaş sakinleşmeğe başlı • 
yan Jillo: 

- Sorunuz amcacığım. Size doğ -
ru olarak cevap vereceğime söz veri · 
rim, dedi. 

Bununla beraber gözlerini, fhtfyn 
rm hilemekte olduğu hı~aktan :tFr -
madr. 

- Monsenyörün mahpus kadınla· 
rı sakladığı arabayı takip ettin mi? 

- Evet, Llıhaş sokağına kadar .. 
- Seni kimse gördü mü? Dikkat 

et, hayatın doğru söylemeğe bağlıdır. 
- Zannedersem beni Daspermon 

gördü. I~akat herhalde tanıyamamış. 
br. 

- Arabayı niçin takip ettin? 
- Hiçt yalnız görmek istiyordum. 
- Görmek hakkın olmadığı şeyi 

gördUn mü? 
- Heyhat! Son derece pişmanım 

amca l Bir daha yapmıyacağıma ye • 
min ederim. 

- Ne fayda! Şimdi söyle bakalım 
çapkın sefil, serseri kerata, görmek 
haklun olmadığı bir şe}i görüp iki 
mel'un Pardayana söylemek için seni 
hangi şeytan dürttü? 

- Hiç bir şeytan dürtmcdi, yal • 
nız kulaklanmı kurtarmak istiyor. 
dum. 

- Ah hain alçak! B<.'n sana örnek 
olmuş iken, eğer kabul etmiş olsaydı. 
lar kederimden ölmckliğim muhnkkak 
olan bütün servetimi ''adetmişken, ay. 
ni znmanda velinimetimizin sırrını ,·er 

mekten i<;e ölmel:i göze almışken sen 
kulaklannr, kurtarmnğı düşünüyor • 
dun, öyle mi? İhanetinin l\lonsenyöre 

ne kadar zarar vereceğini biliyor mu· 
sun? 

- Oh, bent affediniz: Amcacıihm. 
- Ya ben ne olacağım? Benden 

hesap ~orduğu vakit bu şanlı ~enyöre 
ne cevap vereci'rim. Kencfü;ine ne yüz. 
le hnkara'!ım. Onun geri dönüşündt'rt 
en·el kl'nrfhni nsmakhğım daha dof. 
ru değil mi? 

- Ah amcacıaım. hunu yapmayı. 
nız. ~l.,e pek yazrk olur. 

thtivar adam doiYru .!'Övlemı~u. 
Ba~mı iki eli kine alarak Marş:ılin 

hiddetine uğramaktansa ölmenlri da-



Prens Abdullahın 
Haz· • 

esı HABER 
__.,,.: 

ART\K P;~..,~~-..--#-------:.:::;·:• : .. -:::;::~~~~~:::T~~·~=~:~~c:-.:\.:~~ı>:~ 
t\: 9-ıu 
ÖLOÜGüNu 
SANAN 
MARO"'ll 

• ARKAOAS. 
L. AA.U•~,· 
İÇ-Ki 

ZİYAFET\ 
Vl:RiYOR -.. • 

SAAT S DE ORqoA 
,_._,1~-,, YıM ADAMLA RiM\ 

Z.•N 1-t~TE"S\ ORADA 
•··'<A··1 

8\AA K\N ,z. . .. D'tlOR·· 
eovı.e "'<ANıN\- ', 
C>AN A'(~ıLMA 
t)lKC.A H ( <;. 
iŞTİ\'tAlll' .. , ... 
KAl..M 
'(O' 
91iN\ 
81RA• )(,.,.,L..-.. __ 

MER\ c;ASUK BANA BİR l(AAT GFTİ~ 
. At<LIN'I OAt O&.AN Bf R A DRiSi VA~ 

rt\AK İSTEYOltVN\ 6ELKi S0?-1-
RA VNUTVRV,.....----

Polis hafiyesi X:9 yahud Dekster ıslahıhal etmi§ bir haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nevyorlda bulanan Prens Abdullalun milyonbr değeıindel.i hazinesini 
mak lizere olduğunu haber vermektedir· Fakat Maroninin adam lan Mişeli öldilriiyorlar. Ve srrlarmı bilen Mitelln kız kardetf Şil~yı da tak.ip etm!fe koyuluyorlar. 

ı~ 
X:9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı kan.rlaştınyor. Bunun için haydut kı)'atetlne eirip onlarla beraber çahşmaia 1ıa1h1or. Fakat Şfllnın hiımetçist Mari abtaUıklt 

u ele veriyor. X :9 kaçıyor. . , _ 

Preruı Abdullah da bu stnlda mücevherat kollekBiyonunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler 1nnuta~ ~dişe ediyorlar. Fabt b:·~dfşelerlnl belit etmek -~~temiyorlar. Halbuki MI'°~ 
Prens Abdullahm vekilharcı olan Altyf de elde etmiştir. Şimdi de X:9 u ortadan kaldırmak ~relerini ara~o, 

OtUTduğu evin altına bomba koyarak onu havaya UÇUlUY,Orlar. Fakat X:9 >:anında bulunan §ipıan Jorjla birlikte parqiltle mn tlstiiadın 
sini ölmüı gibi bildirerek haydutl&n Jwadm7or. 

atlı1arak ölümden kurtuluyor. Fakat ~eıı 

PAllDAYANIN öL'OMO' 

ha iyi olacağını düşünüyordu. Korkudan yeşil kesilen Jillo: 
Bununla beraber masum olduğu~ -Bu nasıl ola.cakt diye sordu: 

na bir Şahidi vardı. - Basbayağı .. Sen Monsenyöre 
Bu şahidt de, şövalye dö Parda - ve bana kulaklarını kurtarmak için i· 

yanın Marşa.le göndereceğini vadetti· hanet etmedin mi? işte ben de senin 
ğl mektup hesaba katılmadığı halde, kulaklarını keseceğim. 

Jillonun kendisi idL JanUı Jillo: 
Demek ki Jillonun sağ bulunma - - Merhamet ı diye inledi. 

sr çok kıymetli bir vesika olacaktı. Jil soğuk kanlılıkla yerinden ka1-
Bununla beraber onu adam akıllı kıp bıçağının keskin ucunu tırnağına 

cezalandırmak Iaz:ı:mgelfyordu. dokundurarak tecrübe etti. 
Başını kaldırarak: Sonra mosmor kesilerek gözlerini 

- Dinle, seni öldürmiyeceğim. yumduğu halde kendisini kurtarmak 
Monsenyör senin hakkında istediği gi. için ç:abalıyan yeğeninin yanma yak • 
bi bir karar versin. Fakat ben de her faştr. 

halde seni, namusumu lekeliyerck be· - Hiç olmazsa yalnız bir tanesini ke 
ni darağacma gönderecek cinayet ve . siniz? ' 

ihanetin için cezalandıracağım. Bak Bu tuhaf isteği henüz söylemişti 
kasamda eksilt o1an üç bin liradan ki boğazından dehşetli bil' çıilık kop. 
lııa.hBetmiyorum. tu. Müthiş ihtiyar yeğeninin sağ ko • 

- Fakat onları ben çalmadım. lağını tutup hızla çekerek uçurmuştu. 
- Sana çalmak istediğin para· Kesilen kulak yere düştü. 

dan bahsetmiyonun. Zavallı liracık - Korku ve acıdan kendisini kaybe· 
lanma el sürmekten~e beni öldürey - den Jillo: 
din daha iyi oturdu. Lakin ben bu ci.. - Bari öteki kulatlma merhamet 
nayeflnt de affediyorum. İhanetine ediniz! diye tekrarladı. 
gelince, bu husmta da Monsenyör Fakat bir çığlık daha kopararak 
llzımgelen cezayı verecektir. Eğer bayıldı. 

vakayı olduğu gibi anlatırsan belki de 
sent affeder. Bunu yapacağına yemin 
ediyor musun? 

Son derece sevinen Jillo: 
- Evet. yemin ederim, cevabını 

verdi. 
- PekalA, o halde en hafif bir ce. 

za olarak beni Monseny5rUn blzntetln 
de11 kovduracak olan cinayetinden 
dt>layı 13.zımgeJen cezadan kendi his · 
•me düşeni yapmakla kalacağım. 

İşte ben seni. ne ~metle korka-rak l • 
•anet ettiysen öyle cezaJandıraca • 
lım. 

Amcası ayni soğuk kanhllk1a sol 
tarafına ge~erek bir saniye içinde JiL 
lonun sol kulağını da yerdeki l<anh 
sağ kulağının yanına düşürmüştü. 

Talie inananlar, kaderin onune 
kimsenin geçemiyeceğini söylerler • 

lşte zavalh Jillonun alnında da, 
tabiatin, yüzünün iki tarafında cö. 
mertce yarattığı bu iki geniş ve yayık 
kuiaktan ergeç aynlmak yazılı imiş. 

Yapacağını yaptrtkan sonra kor· 
kunç ihtiyar güJmeğe başladı. Bu ha) 
onun pek sevdiği eğlencelerden hirl 
idi. Fakat yeğeninin kan içinde yüz .. 

J 
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diiiünil, bayddığnu görünce titredi 
ve: 

- Vay canma, herhalde bu ah • 
maim hemen öbnemesi lizımdır. çan 
kö Marşalin kaı-pmnda benim biri· 
cik şahidim odur. diye mmtdandı. 

Bunun ib:eriae hemen kilere koşa
rak su, şekerli prap ve sargı getirdi. 
JilJoyu direkten ~urek yere yatırdı 
ve tedaviye başladı. 

tki yarayı da iyice yıkadıktan, te· 
kerli şarabı rirdilkten sonra adama· 
ktlJı sardı. Sonra daima yanmda tap.. 
dığı bir ilaçtan boğazına bir yudum 
akıtıp yüzüne de soğuk su serpti. 

Jillo kendisine gelerek dalgın göz.. 
1erlni açtı .. Ve bir kibos geçirdiğini 

sanarak tık f~ iki etfni kaJaklanna 
gtitttrmek oldu. 

Heyhat! Kulaklan yerinde .t. • 
ğildi. 

.Tillo derin bir ah çekti. 
Amcası alaylı bir sesle: 

- Ne inleyip duryorsan? dedi. 
JilJo: 
- Eyvah, şimdi nasıl duyacağım? 

' cevabını verdi. 
- Ama da aptalmışsmt 
Tşte ammnm zavallı yeğeine ver _ 

diii biricik teselli bul oldu. Rfr kolun 

dan tutarak onu ayağa kaldırdı. Ve 1. 
kisi de bfr çok vakalara sahne olan 
bu mahzenden çıkmak üzere meşale -
nin aydınlattığı merdivene dofru dön
düler. 

Fakat merdivenin alt başında iki. 
si <le blribirinden fazla l.orkarak deh· 
şet itinde olduktan halde kahı.kaldı • 
lar. 

Karşılarında bir adam vardı. Bll 
adam da Marşa1 dö Damvilcii. 

Hemen diz çöken Jil: 

- Monsenyör? diye baiırdL 
Jillo ise: 
- Bu sefer sağlam hapı yuttuk ı 

diyerek yeniden bayılıp yere yun.r • 
landı. 

DamvU sakin bir sesle: 
- E, ne oluyor7 diye sordu. 
- Ah Monsenyör, müthiş bir re • 

ti.ket! Fakat yemin ederim ki ben 
masumum. Giderken Terdiğiniz bütün 

emirleri yerine getirdim. Fakat tali 
ve bu sefil ahmak f elik ete sebep ot. 
dular. 

Dam,il sert bir sesle: 
- Jil, açıkça söyleyiniz dedi. 
Monsenyör, mel'un pardayanlar 

mahpus kadınların nerede olduklan. 
ru biliyorlar. Bu anda şilphesfz onlan 
kaçırmışlardır. 

- Bu ihanette senin parmafm yok 
mu? 

- Yemin ederim ki yok MonMn • 
yör. Bana. inanmazsann Jdtfen ku· 
Jaklarmı kestiğim şu ahmafl sorguya 
çekiniz. 

- Buna hacet yok Jil! Ben l!lenln 
sözüne inanırım. 

- Ah Monsenyör, bana inanıp f -
nanmamak sizin elinlıdedir. Fakat 
söylemiş olduğunuz söz benim için bir 
anda beşyüz EkU. verdiğiniz günkft 
mükatatmızdan daha bUytlktOr. 

- Demek ki bana sadık kaldın? 
- Olftnceye kadar da öyle kalaca• 

ğrm. Söyleyiniz, emrediniz. Hayatım 
sizindir.! 

- Stiyleditfn f e1ft.ketf tamir et • 
mek için her şeye haZll' mtSJn? 

- Eğer kanımı son daınlaStna ka. 
dar nkrtm.a.k Jtlrımsa bile !uızmm. 

- Öyle ise gel. '? e biitün şeytnn • 
Jığmı topla. Çünkü senin kanına. fh • 

fi 



12 lLKKANUN - 1935 HABER - Akşam postası 

D\UıınıklYı keşncdleınınını en ~d::iıyd'.Jık nkıramnyesn @Daın 

30.000 LiRAVI 
21707 No. lı bilet hamili Kadıköyünde (Moda) Mano Palas oteli sahibi Bay MA~O ,.e büfeci PANAYOT 

Geırne DkDınıcn bd::iıytYık Dkıraımnye @Daılf'll 

15.000 LiRAVI 
1601 No. Jı bilet hamili Galatada, Mertebani sokağında kah,·eci Halis ,·e kapıcı Hacı Hüseyin. 

Büyük ikramiyeler isabet eden biletleri gişemizin camekanında görebilirsiniz. 

Muhterem müşterilerine daima böyle büyük ikramiyeler kazandırmakla iftihar duyan gişemiz. zengin ye 
mes'ut olmak istiyenlere Yılbaşı bilet )erini herhalde 

M ALÜL CEMAL GİŞESİNDEN 
llıııı- ALMALARI TAVSİYE o Lu N u R ~ uıımıııoom~ııının~mııımıııwııı 

Türki y e 
MERKEZ 

7112/1935 

Cümhuriyet 
BANKASI 

vaziyeti 
AKTiF -==~=-..... P A S i F 

1e .... . lire 

~;;~'. ... ~'.~~~~ .. ~.~~~~~:~~~ 1 ~ 2~::~~:!:~· 1 o 
Üfaktık ....................................... ,, 462.715. 76 

Sermaye .......................................................... . 
Ih tiyac akçesi ........................................................ .. 

29 367.911 86 

D•hlldekl Muheblrler : 

147.840 578 -

18.000.000 

13.143 480.81 

Muhtel il 

Lire 

15.000.000. -
1 026 7 .'i6.6i 

165840578 -

13. 143.48081 

12 386 142 07 

68880892t;9 

11 

En son çıkan Türkçe 
plaklar listesi 

FE 84 - MÜNİR NUREDDiN 
Bebek 

Turnalar 

AX 1873 - SAFiYE 
Bir yer ki sabah olmıyacaktır 

Leylakların hayali 

A X 1874 - SEYY AN 
Keder - Tango 

Cicim 

A X 1875 - Küçük MELAHAT 
Kar§ıyakada bir gece 

Şeker sözlerin, güzel gözlerin 

Ax 1876 - cıcı NECDET 
Sıladan mektup aldım 

Ankaralı 

A X 1878-Urfah Mehmet Kalfa 
lsfahani 

Bugün ayın üçüdür 

A X 1879 - MÜŞERREF 
Ben şad olurum 

Karşıdan gel göreyim 

A X 1880-Nazillili Ahmet Fevzi 
Güzel kızlar 

Mehmedin Zeynebi 

A X 1877 - MAHMURE ŞENSES ve A. ÜNAL 
Atlat, Aldat, Yan ge\ip te yat 

MAHMURE ŞEN SES: Herkes ona aşık 

"9• Havagazı, Amyant Gaz ve Benzin 

Fi·til1eri 
Her türlü gaz veya benzin 
lambalarınız için alnız 

"DEGEA,, 
Marka fitilleri kulamnız 

Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren 
ve aradığınız dayanıklılığı temfo 

eden yegane fitillerdir. 

'' 
Her hususta sizi memnun 

edecek 

GEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yerde satılır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Altııı \C dövı1 iızerinc ı.v•n~ 3T.427.03 
lıh\'ilAr üurfnc avıns 5.f~3.805 45 

lıt ıaaedarlar······· .......................................... . 
5285232 48 

4 500COO -
T2069 94~ 84 

27tı.277.8:-0. 14 

Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 10 ton anti
' muvan 24 - lkincikanun - 1936 Cuma günü saat 15,30 da Arıka

rada idare binasında kapalı zarf uıulü iie satın alınacaktır. 

lttuhteDlf 
Yek On • YekQn 

Bu ite girmek iıtiyenleriu 4500 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 aka-

27ö.277.8.'i014 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . 

~ iV art ıesa tarihinden itibaren 
rsltonto haddi Jl Zde 5 1·2 - Alhn lizerine avans yUzde 4 1-2 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, _ 

Bel 
gevşekllQI, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dima§ın 
yorgunluQunda · 

Pek müessir ve emin 
bir ilAçtır. 

Kut:usu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 

,,.:,;tanbill beıinci icra mcmurluğun

'tahcuz n paraya çenilmesi mu
"-tıoer ev eşyası 16/ 12/ 3:> tarihine mü
~dlt pazart~i günü saat 8,30 dan iti-

ren Beyoğlu aynalı çeşme ince kaş 
lokaJE 80-8% numarah Apostolidis a
~rt111anmda satılacağından taliplerin 
._~tmeskGrda hazır bulunacak me· 

•ra •ilracaatları ilan olunur. 

Türkiye 

Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Turhal Şeker Fabrıkas·nın 1936 senesi içinde Samsun Li 
manından göndereceği teke• lerin vagondan vapura kadar nak 
liyesi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde lstan· 
bulda Bahçekapııında Taıhanında Şeker bürosunda talibin" 
ihale edilecektir. Şartname ve tafsilat lstanbul ve Samsun Şeke r 
Bürolarından alınabilir. ,, .................................. , 
lstanbul Gümrükleri Satış 

Komisyonu başkanlığından 
M. K. N. A. Ağırlığı Kıymeti Cinsi eşya 

K. G.A. L. K. 
2928 9. 81. İpekli yünlü mensucat. 
2964 130. 130. Lastik emzik, şırınga, buz torbası. 

Yukarıdaki eşya 16 - 12 - 935 G. açık arttırma ile satılacak
tır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuzla 
ve ıartlarımız mucibince diğer evrakiyle birlikte kanunen muayyen 
zamanda komisyonumuza ıelmeleri ilan olunur. (7809). 

Şartnameler 325 er kuru§ mukabili Ankara ve Haydarpafa vez-
nelerinde satılmaktadır. (7876) 

Lokomotif ve vagon nakliyatında kullanılmakta olan idaremi
ze ait 2 mükerrer No. lu duba ile buna et olarak yaptırılmakta olan 
yeni dubanın Üzerlerine dötenecek yol 30. 12. 35 pazartesi günü ıaat 
10 da Haydarpafada gar binası dahilinde 1 inci itletme komisyonu 
tarafından açık eksiltmeye konmuş tur. 

Bu i!in muhammen keşif bedeli 3358 lira 13 kuruftur. Bu ite gir
mek istiyenlerin 251 lira 86 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (7821) 

idaremiz Eskişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı, kazancı ve el<. •t: 
trik kaynakçı ustası alınacağın,'-,, talihlerin imtiha:ılaı ı yapılmak 
üzere timdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bon servislerile 
hüsnühal varakalarını, "millet mekt ehi şahadetnamelerini ve asker • 
lik vesikalarını alarak lstanbul'da İdaremiz Haydarpaşa Cer Bat M' 
fettitliğine, lzmirde Alsancak ately esi şefliğine ve diğer yerlerde bu 
lunanların da An.karada Umumi idare Zat işleri Müdürlüğüne mü 
racaatları. "3627,, (7823) 

Şirketi hayriyeden 
Boiaziçi vapurlarına mahsus kıt tarifesi 15 Birinci Kanun 193 

Cumartui tabahından itibaren tatbik olunacaktır. 



• • • 
şı 1 

Bir günde 3 büyük ikramiye 
aııır.:ı.- • m 

Her zaman bayiler arasında böyle rekoru ltırar. 
Dünkü keşidede en büyük ikramiye olan 

Li 
21707 Numaralı bilet hamili Zindankapıda 66 No da 

Yoğurtçu Bay V A S i L E 

ikinci büyük ikramiye olan 15,000 Lirayı 

1601 No.11 bilet hlmlll ır t B G b 
Erzurumvapurunda ,amarO ay a}f e 

(Vapur lzm"rdedlr. Yıldırım 
telgraflle mUJdelendt. ) 

üçüncü büyük ikramiye olan 10,000 Lirayı da 

27859 No." bllet hamili Ankarada S lhhat vekl- Bay Eşref Uyanıka 
leU ısltma muhaslpllil mümeyyizi 

( Ankaraya yıldırım telgraflle mUJdelemll ) 

' ••• 
d. ' ver ı ... 

30,000 lirayı hazanan Bay V mil 
paralarını Tek Kollu Cemal.den 

alıyor 

.ı 
Uç büyük ikramigelJİ bir günde veren 1ek Kollu Cemal Gişesi sahibi CEMAL GUVEN işte 

böyle her UIJ müşterilerini sev.nd11mekle bül}ük zevk dul}ar 

Adres: Eminönü, Köşede 57 No TEK KOLLU CEMAL Gişesi Telefon: 24093 hiç bir yerde şubes· yoktur. 

Artırma ve Yerli 
Mallar Haftasında 
Size her ne lazımsa 

Yerli Mallar· 
Pazarlarından alınız 

• 
ZI 

Dl K /{ A T: Aq11ca ikrami1Jeli satışlardan da güzde güz istifade edersiniz 
Ankara - lzmir - Samsun - Mersin 
lstanbul - Beyoğlu - Karaköv - Eminönü - Kadıköy - Beşiktaş 


