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fltrenlzi 

Mava kurumuna 
veriniz 

IUm, k111'11 yemiflerin fa7dalannr 
7eai yeni anlamafa bathyor. Halbüf 
eski Ttlrkler 1IZ1lD kıt ıecelerinde hep 
kuruyemlf yerlermlı. Atalamnızın btl 
ldetlnl 1ealden nlerlmlze lok.alma. 
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Kayıp veznedarın ölüsü bulundu 
anahtarlarını alarak 

soymak için işlemişler 
Cinayeti, veznedarın 
Galata postanesini 

Galata poda/umai oanedannın caeli 6a Nbola Ayoaf• cİfHlrUtll• me7'1t11111 ,.hnltlı. R..unlerimü:tle ba artllfhrmalartlan 
ilrinci raimtle lıatil At; tlallala ilıl polü ,,,..,,.a wöfiirilliT hn sirilif7or. 

!n9i~~ 9!1Z_!t~ı!r! 1 Veznedarı Ayaz 
S~moel Hor'un aQada vurmuşlar 

çekılmeslnde ısrar K tll Ilı / d • a , zava vezne arı 
ve= "kab~!1~!:!!~~~ vaptıoını lftara çağıran Abdullahtır 

kabul ederek mea'ullyatı 

bakanındadır., diyorlar 
• eababki poıta ile ıelen lnıi · Ha bet 1Ulh plinı cidden çok na· 

liz pzetelerine bakılacak oluna, :dk bir qai1et orta1a koJJDUfblr· 
lnsiliz dq bakanmm iftirakiyle lqiliz politika mahafiliade 
Pariate hazırlanmıt olan ltalya - (DcrHımı 2 ncüle) 
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... eşinci Yıl 
HEDiYELERiMiZ 

Gazetemizin ~ mahiyetini ölfr 
neceiiniz çok kolay bir müaabaka neticr 
aincle .olnqucalarma YeNCeli hediyelerin 
daha ıimdiclen ydGnu 

1240 

lngllls askerıerlne 

taarruz... görünce fenala tı 
Nahas Paşa 
Halkı sokana DiQer 
davet ediyor suçlular da 

Kahire, 15 - Huıai partiye k 1 an d 
menaup olduklan belli olmıyan ya a 1 
bir nümayitçi ıunapu aokakta Geçen salı aktamı ansızın orta 
lnailiz ukerlerine taarruz ebnİf, dan kaybolan Galata poıtahanesı 

veznedarı Hüınünün, evine iftara 
fakat talebenin müdahalesi üze· ıittiii talebe Abdullah ile arka · 
rine aüldbı iade edilmiftir. daıları tarafından öldürüldüği 

ı .. iliz kumandanbiı bu ha • Abdullahın itirafı ile meydan~ 
diae;ri Ali komiaerliie bildirmif, çıkmııtır. 

komiler de Batvekili zi~et ede. Y akalanchp sünden beri cina 
rek ba ıibi badiaelerin iki devlet ,.etle biç bir al&kuı bulunmadıi• 
aruindaki iyi münuebetleri ih • nı aöyliyen Abdullah dün lilecler 
ili edecek mahiyette olduiunu i· ıonra Emniyet müdürlüiünde tel. 
ah etmiftir. rar aorpya çekilince cinayeti ol· 

&pekli kanunu eaul iade e- dutu ıibi anlamııt1r: 1 K.ıil AUtıllala 

dildikten aoara artık bu ıibi nü. Abdullah, veznedarı evine ça-
iırdıktan sonra arkadatlarile bir Katil bundan aonrumı anlat• 

ma:riflere lüzum kalmadıimı Na· likte bir müddet oturmutlar, IOD· mamaktadır. Yaln•z vezaedan 
hu Pqap bildirmif ve taraftar ra hepıi bir otomobile binip Ayaz öldürdüklerini" der.ede bir yere 
lan üzerinde icrayı nüfuz etmeai· ata taraflanna doiru bir ıezme u.kladıklannı ıöylemiıtir. 
ni İatemİftir. yapmıya karar vermiflerdir. 811 kua itiraf üzerine Abdul • 

Nahaa Pap. da bir toplantıda Ayuaja çiftliii civannda u· lab zabıta memurlan ile biri~ 
halkı ıiiktna davet etmiıtir. falt toıede otomobilden inmiı - dün Ayazapya ıötürülmilftür. 

L 1 R A Türk Ermeniler ler, otomobili l&YDUflardır. (Devamı! UaddeJ 

dır.Burabmmbirlraç_ıün içinded~ Musadağında kırkgtln Tevfik ftft'1tft Aras 
f~lalatbiau llrünenız ha)'Nl etmeyı • fil I I kit b Y 
nız! m D D a iDi 

Belgrat gazetecllerıne verdlQI 
beyanatta diyor ki: 

yaktıl11r 
"Mua daimda lark sün,. İIİlnlİ Tfir. 

ki,.- .ı.,-ı.tan hir filmia An:erikada 

~ ittmaneai üzerine ıeluimia· 
Mi Tlrk Ermeni JUl'ddqlanmadaa 
Wr ..._ dia P...-Jb kiliMlmde tap. 

,...._ "Mua üimcla lark sb,, isim
i ldtaı. Jumt oı- Fnm: Verfel ...._ 
tlllki Alman,.._ IMmalmuı ,.alna4IİllİD 

_________ ........... - ..................... ı Nllllini ........ plmaflanllr. 

" Taabblltlerlmlzf tutuyoruz. Fakat 
~utaassıp değiliz ve realiteyi dalma 
nazarı itibara alıyoruz. ,. 

Dış bakanımız şerefine dQn 
bQyQk bir 611• ziyafeti varlldl 

<Yazısı 4 anca sayfada) 



~~='2~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~HABER-~~mpo~au 
Amerika haydutları - - --Aleyhlerinde 

neşt"iyatta bulunan 
gazeteciyi öldürdüler 

Amerikada, adeta: hUkfunet 
içinde hükumet te§kil eden hay· 
dutlara karşı açılan mücadele de
vam ediyor. Fakat bilhassa içki 
yuaiı zamanında bir te.§kilat ha 
linde pek kuvvetlenen ve itin ga 
ribi yüksek polis amirleri arasın· 

da kendilerine hamiler bulan hay 
dutlar henüz tamamiyle ortadan 
kaldırılm1ş değillerdir. 

Veznedarın 
ölüsü bulundu 
Katil, veznedarı iff ara çaqıran 

Abdullalı adlı qençfir 
itirafta bulunan Abdullah, zabıtayı iki ·gün 

oyaladıktan sonra nihayet bu sabah cesedi 
sakladığı yeri gösterdi 

(Baştaralı I )incide) len yaşarm111 geri çekilmiştir. 
Veznedarın sol §akağında. de

rin bir yara vardır. Bunun taban 
ca ile yapıldığı cesedi muayene e 
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T'ataresko 
Prağdan Aokaraya 

kadar 
Devletler 

zinc§rinden 
bahsediyor 

Romanya Batbakanı Tatarnko'_. 
dün bir parçasını verwğimiz "" b~ ti1 
)evinin en önemli J'eTİni ıqağıya ..-.ıe
diyoruz: 

"- Dq ıiyaNnın be.wi ..nı.ı ~ 
ıınırlan ııaranti etmek olmuştur. Prd" 
elan Ankaraya kadar, küçük ~ 
ve B llauı amüaımaaiyle lhr dievl_, 
zinciri tqkil olunınU§tllr. ()y:a. dedit• 
ler ki iıtcdikleri yalnız, serbestçe çalı• 
tarak • inkişaf etmektir u gene iyi~ 
de\•lctle.r ki deYlet laayatlw.ı.m p,_,. 
bi olnn "bugünkü mur:Jarm mulııaf_.ı 
ııasına dayanan ııulh., prensibini ihlal 
etmek istiyecek herhangi bir kirnttY' 
kartı heybetli bir cephe. tqkil .,.~· 
tediib-... 

Amerikan haydutlnrmın eJl 

ıon cinayeti, Ligget adlı bir gaz 
teciyi öldürme ohnuştur. Bu gaı 
zeteci altı senedenberi Minyopofü: 
şehrinde n retmekte olduğu "A· 
merican,, adlı haftalık bir mecmu 
ada mütemadiyen haydutlar aley 
hinde yazılar yazmakta ve onların 
itlerini bozacak if ıaa'lta bulun
maktadır. Haydutlar bu cesut 
gazeteciye evvela ne riyalt kes 
meai için ihtarlarda bulunmuşlar 
bu para etm"' ince geçen sene ku:-

Abdullah, burada iki saatte·. 
fazla memurları dolaıhı:mıı, vez 
nedarı sakladıkları yeri ' bir türlü 
gösterememİ§tİr. den doktor tarafından tesbit edil-''-------------

gazeteci Ligget 

Hava karardığı için · araıtırm:t 
bugüne bırakılmııhr. 

Katil Abdullah dün gece yarı 
sı cesedi sakladıkları yeri hatır 
ladığmı, hatti veznedarın cebin~ 
den aldıkları postahane kasasının 
anahtarlarını da Kadıköyünde bi~ 
çayır.a attığını söylemittir. 

Katil Abdullah bu sabah eı 
kenden Emniyet ikinci şube dire!~ 
tör muavinlerindne Sabri ile bir~ 
likte Kadıköyüne götürülmüş. ça 
yırda otlar araımda anahtar bu · 
lunmuştur. 

Saat on bire doğru lstanhula 
dönülünce bu cinayet tahkikatını 
idare eden müddeiumumi muavin· 
lerinden Cevdet ile müdür muavini 
Sabri, ikinci tube birinci kısım 
merkez memuru Kadri İbrahim 
cinayet masası komiserlerinden 
Alişah ve Muhittin iki otomobile 

· , binerek Ayazağaya gitmi1lerdir 
l Dah~ evvel jandarmalarla k9y ko· 

Y.• :ı.aıı.ı.ıJlar

t ır. 

Memurlar muhtelif istikamet · 

Maktul. Ve%11ed OT 

rine fenalık gelir gibi olmuı, göz· 
ferde aramıya batladıkları gibi ka 
til de dueye c:loğnı ilerlemiş~ Al· 
man çiftliği ile Ayazağa çiftliği 
arasındcki derede fundalıklar a -

raıında ceıedi sakladıkları yeri 
göstermiştir. 

Cesedin bulunduğu yer funda
lıklar arasında yağmurlardan ha
ııl olma bir çukurdur. Veznedar 
öldürülünce &ıraya aalHanmı§. ü
zerine otlar örtülmÜf lÜr. 

Katil, ceted çıkarılmc& üze • 

miıtir. Veznedann baıında bulu 
nan şapkası tak.ağmdan akn.n kan 
larla bulanmıştır. Baıka bir ye -
rinde yara, bere yoktur. 

Üzerinde çizgili liciverd bh el
bise, gümüıi renkte bir palto, aya
ğında sarı bir ayakkabı vardır. 
Cebinden sarı bir tesbih, iki lira 

para, bir çakı, beyaz bir mendil 
çıkmıştır. Altın saati üzerinde çık
mamıttır. 

Cesedin muddeiumumi ile dok
tor tarf ından muayene edildikten 
sonra morga kaldınhnasma lüzum 
gösterilmiş, T1bbı adliden çağırı · 
lan otomobille morga kaldırıl • 
mıştır. 

Abdullah ile m\iJtereken hu 
cinayeti ifliyen diğer suçlular da 
zabıtanın eline :geçmittir. Bunla -
rm isimleri tahkikatı ifkil etme 
mek için §İmdilik gizli tuhsluyor. 

Cinayetin, anahtarları alarak 
Galata postahanesinin kasasını 
l 

soymak emelile yapıldığı teıhit e-
dilmiıtir. Tahkikat ehemmiyetle 
devam ediyor." . · 

Yürüyüş 
nıodası 

Oç ingiliz genç 
kızının canlarına 

mal oluyordu 
Uç genç t.ugiliz km lnrlan .,;r' 

bir yürüyüşe çıktıktan sonra bir d• " 
ha görünmediler. 

Pnznr günü evlerinden ayrılntlf • 
trl:ır. Cuma gününe kadar kcndlT' • 
rinden bir :haber işitilmedi. Bütün P~ 
lis peşlerine düştü. Bütün usta yürü· 
yüşcüler, belli başlı yerleri araştırdı
lar .. Frrtına, kasırp çıhuş, ağaçlar 
sikü1müş, yağmur, kar yağmış, krY" 
met kopmuştu. Bu üç genç kıza acabl 
ne olmu tu? 

Kızların perişan bir halde. bllfdll • 

masrnı anlatan lngiliz gazeteleri b• 
meraklı hadiseyi şöylp bildidyor: 

"Kırların ortasında biribirJeriıd 
ısıtmak üzere sarınmış oldukları 11aJ.. 
de kendilerini arıyaııla.ra MS .. ~· 
ten bile !idz, üç krz yürüyüMü nilla)-et 
bulundular. 

nazca bir dava ile onu lekelemek 
ve gazetecilik hayatından uzakla,. 
tırmak istemişlerdir. Buldukları 
çare gazetecinin genç bir kıza 
taarruz ettiğini ileri sürmek ol· 
mu,tur. Bu iddia ile mahkemeye 
müracaat eden genç bir kı:zın id· 
diası muhakeme neticesinde yalau 
çıkmıf, bir müddet sonra bu gen; 
kızın haydutlar namına hareket 
etliği aıılqılnufbr. 

lngiliz gazeteleri Hor'un 
çCkilmesinde ısrar ediyorlar 

llarekctlerhıdenberi henUz t>J 
mil bile ilulemt değildiler. )Jluıonl• 
beraber hergün ayni daireler içind• 
yürüyüp durmakta imişler. üç gün • 
denberi bir portakalı aralamHla pa1" 
laşmışlar ve oada:a başka. bir teı ff. • 
memişler ... Yiyecekleri yolma., ~· 
kapları ve çorapları par~lanm~ • İ 
yaklan mosmor olduktan ba§ka 11' 
misli de şi~mişti. 

Bu halde günlerce namı ,..na -
bildiğine herkes hay.ret etmif*. tf 

Geçen ilkteşrinde Liggel evine 
girmek üzere iken yanı baıında 

bir otomobil durmuı, içinden çı

kan iki hayduttan birisi tabanca 
sım çıkaırarak ıazeteciye kendisile 
beraber gelmesini söylemi!lİr. 
Gittiği takdirde ölümünün mu hak · 
knk olduğunu bilen Ligget derhal 

haydudun üzerine atılrnı' ve mii · 
cadele baılamııtır. 105 kilo ~ğır 
lığında 1,90 metre boyunda ve 
çok kuvvetli olan gazeteci kendim 
cesurane müdafaa etmiş, nihayet 
etraftan gelenler olduğunu görün
ce haydutlar kaçmaktan başk·ı 

çare bulamamışlardır. 

Lig.gel haydutların kavga ye 
rinde bıraktıkları bir tabanca ile 
r. r şnpkayı ala!"ak şehrin polis 
direktörlüğüne gitmİ§, orada ha · 
şından geçeni anlatmıştır. 

Polis amiri bu macerayı dinle
dikten sonra yandaki odaya geçe
rek biri:sine telefon etmiş dönüp 
gelince: 

"- Anlattığınız tamamiylt 
masala benziyor! Herhalde sar
hot olmalısınız. Böyle bir hadise 
olmasına imkan yoktur!,, demi§ . 
tir. 

Ganteci, eaaıen bulunduğu şe
hirdeki haydut teıkili.trnrn polisle 
anlatmı§ olduğunu bildiği ıçın 
ısrar et:memİf, mecmuaunın ilk 

(Baf taralı 1 incide) 

hükUınetten yana olanlar arasın· 

da bile bu pli.na kartı itiraz sesle· 
.ri yükselmig ve bu sesler, muha· 
lefet putilerinin hareketi ile kuv 
vet bularak tam bir cephe halinde 
hükumete teveccüh etmiştir. 

Milletler cemiyetinin çartamba 
günkÜ toplantısında bu planı red 
dedeceği kuvvetle umuluyor. 

Bu takdirde lngiltere mümessi
linin ısrar etmiyeceğine dair ema
reler sezilmektedir. 

lngiltere hükUmetinin milletler 
cemiyeti bakanı: "Milletler cemi 
yeti bu tekliflere muvafakat et· 
mediği takdirde §İkayetimiz .Jlmı 

yacaktır. ,, demitlir. 
Muhalefet gazetelerinden Dey 

li Heraldm politika muharriri 

nüshasında gayet ıiddetli bir ma· 
kale yazarak bunda polis idaresini 
ve hattıı Ohyo valisi Olson'u hay
dutlarla müşterek hareket etmek· 
le itham etmiıtir. 

Bu şekilde neırirat devam e
derken birgün kendisini iki kişi 
'Ziyaret etmif, binlerce dolarlılc 
bir çek uzatarak kendisine Avru 
pada bir seyahate çıkmasını ve 
gazetesini kapatmasını tavsiye et 
mitlerdir. Fakat gazeteci bunu 
kabul etmemiıtir. Birkaç gün eve! 
karısı ve küçük kızı ile beraber 
biır oyuncak mağazasından çıkar
larken haydutların hücumıma uğ 
ramıt ve hemen orada öldürülmüt 
tür. 

dııarıda İngiliz itibarının muhafa 
zası için, bu sulh planını kabul 
etmiş olan lngiliz dıt bakanı Sir 
Samoel Hor'un istifa etmesi dile· 
ğinde ısrar etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 

"İngiliz kabinesi, şüphesiz, dıı 
bakanının yaptığını kabul etti. 
Bu işin mesuliyetini yüklendi. Fa 
kat asıl mesuliyet dıt bakanında. 
dır. 

Eğer kabine kendi dıt bakanı 
olan Sir Saınoel Hor'a müzaheret 
etmek zaruretinde olmaaa.ydı, O· 

nun kabul etmiı olduğu bu planı 
muhakkak reddederdi. 

Şimdi, hüküaıet, düıtüğü müş -
külattan ancak milletler cemiye!i 
ve Habeıistanın Paris sulh planını 
reddetmesiyle kurtulmayı umuyor, 
Fakat manevi zarar yapılmııtır. 
Ancak, Sir Samoel Hor'un istifa
siyledir ki, milletler cemiyeti ve 

müıterek emniyet siyasasını koru· 
yanlar, bugünkü İngiliz hükiimeti 
nin intihap esnasında verdiği söz 
de duracağına inanabilecekler 
dir.,, 

"Deyli Herald,, muharriri, in· 
giliz batbakanı Baldvinin derin 
bir endite içerisinde bulunduğunıJ 
ve bu çıkmazdan çık~ak için bic 
yol bulmağa fevkalade gayret ettiM 

ğini ili.ve. ederek ıunu diyor: 

"Önümüzdeki perşembe günü 
parlamentoda birçok azanın sual
lerine cevap vermek mecburiye
tinde kalacalttrr. 

Bundan önce, Lava} ile Sir Sa
moel arasında yapılmq anlaıma
nın metnini veren bir "beyaz ki. 
tap,, neırolunacaktır . 

Kızlardan Edna isınindeld bf 
1 (21) yaşında, Polin ismind~ki ötek 

{20) yaşındadır. Uçüncüsünün ise adi 
Elsidir. O da 21 yaşın-da genç ve gU -
zel bir kızdır. 

Bu kitabın, bizzarure, mevcut 
anlaımayı teyit ettiği görülünce, 
nazik vaziyet baş gösterecektir. Sovyet Rusyada bf t 
4 iincü ıayıladaki yazıyı olnıyamn casus idam edilecek 

S1r Samoel Hor M1S1P 

meHl .. lnl, H•lte• m ..... .anı 
halledemez 

Bugünkü Lııiliz Dıt Bakanı Sir .S.
moel Hor'un iıtifa etmesini istemekte 
ısrar eden muhalefet gazetesi "'Deyli 
Herold., Dıı bakanının is~i:a etm~i için 
gösterdiği sebepler arasında Mısır me
selesini karıştırarak diyor ki: 

"Bugünkü Mmr hükUmeti, lngil
tere ile aralanndaki ihh1ô.flarm dmel
tilmesi için müzakereye baılasa bile. bu 
müzkereyi her lialde Sir Snmocl Hor 

ido:...--e etmemelidir. Onun ltu sahadaki 
evvelki harekab buna manidir. 

Sir Samoel Hor, Mısır meselesini ele 
alacnlc §ahsiyet değildir. Habeş mesele
sini halledecek adam değildir. 

Tamamen muvaffak olamamıı biridir. 
Ve biz de dıt bakanlığımızı muvaffak 
olamaınıı birinin tahtı mesuliyetine al
rnıı olduğunu görmek istemeyiz . ., 

lnglllz kabinesi taYkalade 
b:r top~antı yapacak 

Bcrlin 1G (Radyo i1e) - lngiliz 
Dı ,.baknnı Hc:ırun bu akşam Londra
ya mu~ru alan üzerine İngiliz kabi -
nesinin fc\·ITTiHide bir toplantı yapa • 
cağı söylenmektedir. I.ondra siyasal 
çevcnleri kn;hinenin tek1iflert görü,~
ceğini zannt>tmektcdirlt"r. lustar Ku· 
rumu konsryinin kat'f !;Urctte teklifle. 
ti reddeaeceği beklenmektedir. 

Moakova, 16 - Leningrad ••· 
kui mabkemeai, So.-yet Jtlrdd•f 
lanndan Vonaonki'yi icL.ma ııı•lı · 
kUm etmiıtir. 

Mahkfım, Leniqraddaki y•· 
bancı komoloılardaıı biriae, So". ·r 
yet Rusyanın müdafa.uma da• 
malumat vermekle. ıuçl•dur· 1'e"· 
disi ihtilalden evel, kral taraft•"' 
talebeler birliği azasındanch. 
----~~~~~~~~~--__.,,,-

M o s kova 
operasında 

Karnı en 
Moskov• büyük operumda bıl 

ayın 18 inde Türkiye içiıı V 
men operaıı oynanacak ye ~ 
ranın izahatı tür1i:çe olarak ..,.. 
lecektir. 

Büyük tiyatro aı:tiatlfti il• ..,
likte Türkiyeyi ziyaret elJllİt,. 
lan Maksokov97 Karmen ;, 
oynayacaktır. ... r •. 
Moıkova radyo i.tuyoul;;;;a1 

pera binuından naklen 
neıredeceklerdir. . d' 

Bu neıriyat ayın on ıekiı•"b·t 
k

. 1 
yapılacakken, daha evvel ı 
haberin, telgraf hatası olar•k ll 
rih ayın sekizi diye ~ .. 
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ltalyan hareketi İtalyan gazeteleri BENES 

Niçin durmuş 

Mara~~~~~~~~llo su 1 h p roj esini 
lte.,anl rın Afrika.da.ki bti§ku· 

Cumur başkat'\l 
olursa 

Takip edece§t 

mandanı Mare~al 8adoglio ltal . e 1 .. t ed • o 1 a 
~::.=:~ı!::~=e :::b:~: 1 y r r 

sıvasa 

Ne olacak 1 
l<a' 

Çekoslovakya Cumhur bat i 

zetecimi kaool •dmek biı"beya. a ı dvı· n kabı· nesı· nı· n natta bulunmuş ve d~iştit ki: 
"Şu anlaşılmalıdır ki, 150,000 

M "k · "f •v• d il yetJ nı azarı ııtı a ettıgın e 
1 

i 
cumhur baıkanı aeçimi rnese ~i' 
bütün Avrupa matbuatını da 

askerimiz var. Bunların tun ma- vazı• yetı• ne olacak "· 
nasile beslenmesi "Ye iyi ıartlar 
içinde bulunmaları lazımdır. 

kadar etmektedir· 
11 

Bir çok gazeteler, heTf'rd~ d 
.. M "k" . • yetıll once azarı ın tavsıyeıı ·r 

Bugünkü aükunumu- tedafi! 
mahiyette anlaşılmalıdır. Belki 
ikinci ileri hareketimi%e atılma • 
-dan önce leTazımrmızın kolayca 
ulaştıtıltnasınr temin edecelt ntii• 
na.·ale fütlatınm tesi$ile nıeşgu . 
lüz .. ,, 

Haber alındığına göre, Adig . 
rat ile Makalle raımda Ye 75 
mi1 uzunlu~daki geri ana yohr 
nu yagmur geçmez modern bir 
yol haline koymak için ltal1anlar 
yedi bin işçi çalı§trrmaktadırlar. 

- Niyuz Kronildden -

Hafleşlstana 39 liomt:JardiMan 
tayyaresi gitti 

Roma, 15 - Port - Saitten alr
nan haberlere göre son zamanlar
da Süveyş kanalından Habeşista
na harp malzemesi götüren birçok 
gemiler geçmiştir. Bunlar arasın
da 39 bombardıman tayyaresiyle 
tank vardır. Tayyarelerin üzerin
de V. D. H. markası mevcuttur. 

Bundan başka umumi harpte 
Jtalyanlara kar§ı harp eden A vus
turyah kumandanlardan Osehina
ki de Habe~istana varniı~tır. Ken· 
disi Habef harbiye nezaretinde 
mühim bir vazife kabul etmiştir. 

Habeş kuvvetleri 
1so.ooo kişiden 

b•u , ı.M 10 ıbaret:mış 

Roma, 15 - İtalyan tayya -
releri yaptıkları mütemadi UÇU§ 

ve keşif neticesinde Habeş mun • 
taıam ordularının miktarmı teı· 

bit etmeğe muvaffak olmuıtur. 

Gerek Şimal ve gerek cenup cep· 
helerinde Disse ve Harrardaki kuv 
vetler de dahil olmak üzere Ha • 
be,istanda 150.000 kadar munta· 
zam asker bulunmaktadır. 

Yunanistanda 
kral ParUimentoyu 

feshedecek 
Veni intihabatın 

nisbi reyle 
yapılmasında 

liderler müttefik 
Atina, 15 - Kondiliı taraftarı 

sayla'vlar ilaalr açıkca. tehdid et · 
meğe başlamışlardır. Kondiliı ta
raflan S'azeteler kralın icraatı • 
1't ve bugünkü hükümeti tenkid 
etmektedirler. 

Diğer taraftan Çaldaris taraf· 
tarlan da hükUmete muhalif bir 
cephe almışlardır. 

Parlamentoda ekseriyeti elin -
de tutan bu parti hükumeti devir 
mek için parlamentonun toplan • 
mnaını istemektedirler. Fakat bu 
takdirde kral parlamentoyu fes -

hederek yeniden intihabat yapılma 
sını istiyecektir. General Metak
sas da par amentonun fes hine ta
ratardır. 

Diğer taraftan başbakan par
ti liderlerile temas etmektedir. 
Bu cümleden dün de Papanastas· 
yu ile görüşmüştür. 

Panastasyu da seçimin nisbi 
rey uwlile yapılmasını tavsiye et· 
miştir. Bu suretle Çaldaristen ma. 
ada bütün liderler int:l:ah;ıtın bu 
~ulle yapılmasında birleşmişler -
Clir. 

ff&t;et iffni stıftran: haffettneıi h«ık· 
lenen fraıuızu..lng'ifu: projesinin ıita· 
sa mAhafilhfdt ne f b 0

l" tesir bmak• 
üğrm dön yazdık. lnglliz d111.ak.iuUnı iı~ 

tifoya davet eden sesler de kesildi. Baıba 
kan Baldvinin kaltinceine karıı JngiJiz 
parlamentosunun Önumüzdeki toplantı· 
sında ademi itimat reyi vetilıdesini ireri 
sürecelleJerini bildirdf. 
Be~ BaldVin, vaziyet brtıtD\• 

d endi'.J* duysa gerektir. 
Parl~tonun pet-ıenlte günkü top-o 

lantıllllda , kabineıiııin siyasasını anlat· 
ması beklenir. Bu toplantının pek müna
kaşalı olacağı da ıupheaizdir. 

ıtalya gazeteleri projeyi 
tenkit edfYor' 

ltalyada ise, lngilfz Franm: sulh 
plöjesinde yazılı olan teklifleri Q'U.t& 

)er tenkide baıJanuıbr. 
Bi~ssa şu noktalan ileri süt\iyor· 

lar: 
1 - Hududun tashihi neticesinde 

italyanın eline pek ehemmiyetsiz arazi 
geçcektir. 

2 - Italya Akıumdan Y82geçemez, 
çünkü kendi arzulariyle itaat etmiı olMi 
ahalinin Hnbeperin intikam maameJe. 
lerine manız kalmamıdan korkar. 

3 - lk memleketin müsavi olduğu 
suretindeki yanlıt prensibe istinaden 
Auabm terki, ıilab ticaretini kolaylaı· 
tıracakbr. 

4 - Yeni teklif'fer mucibine Jtaıya. 
ya verilmek istenileıi nüfus yerleştirme 

bölgesi 1891 • 1894 protokellannın 

balyaya bahtetmekte oduiu bölgeden 
daha küçülıttür, çÜnkÜ Eritre ile ltalyan 
Somaliıi arasında irtibat tesiı etm&fcte• 
dir. 

5 - Jtalyaıllb bG' mmtabdaki vazi. 
yeti •• menafii, kararsclrk içindedir. 
Bu mcnafiün emniyetinin Adiıababama 
ve milletler Cemiyetinin otoriıine terke· 
dilmesi kabul edilemez • 

Kazruumrı hukuka riayet, hötün ec
nebilere kapıyı açık bulundurmakbt. 

(%VS8DJ• n• dlydr 1 
So-vyet Rasya ~telethrdd J,ıveı. 

tiya ltaty.-Habef itini adam alrılls in
celeyen bİI' yazı neıretmiftir. 

Bu yazıda, lngiliz--Fransız sulh pro 
jesinin mühim ıiyaaal mahafilde bir 
bomba tesiri yapbğt kaydedidikten son 
... deniyor ki: 

"İngiliz ıiyasasıııdaki değiıikliğin 
sebepleri temamen vazih olmamakla be
taMr, la,Uiıc büku&Detlala , bu teklif
leri yaparken Hait,ntaam orta bölcesi
ne el uzahlnu1acağıadan em.in bıdllll"' 

daju belli idi. İhtimal, İngiliz hükiuneti 
ltalyaya kağıt üzerinde büyük haklar 
vermesinin henüz muaılakta bulıınan 

bir meseleyi haUetmiyeceğine güven~k 
tedir. Bu mesele ıuchır: 

"Şavaım timöaki •arama ~inde H .. 
beıiıtan kendisinden ütenilen fedakbiı
ğa muvafakat edecek mi, etniiyeeek mi? 
İngiliz bükUnıeti, ihtimal İtalyanın Ha
be§istanda kuma saplanacal'ını ve di· 

Rüştü Aras 
Belgrat gazetecileri .e verdiği 
beyanatta diyor ki : 

"Taahhfttlerlmlzl tutuyoruz. Fa
kat mutaassıp değllJz ve realiteyi 
daima nazarı itibara alıyoruz.,, 

IC>nş baıkaınıumo~ şeırefnrnıe <dllt'hn 
büyıüık lb>nır ö~O<e zlyafetn ~eırDD<dln 

Cenevreye gitmekte olan Dışbaka
nımız Tevfik Rü§tü Aras dün Yugos. 
lavya merkezinde durarak Ba~bakan 
Stoyadinovi~le görüşmüştür. 

Sonra, Yugoslavya kral naibi 
Prena Pol tarafından kabul edilmiş ~ 
tir. 

BUyUk zly•tet 

Tevfik Rüştü Aras, Cenevre du • 
rumuna dair de, demiştir ki: 

"- Şunu söglemdl~ iftihar ede. 
riz: Taahhütlerimizi tutuyoruz, Fa · 
kat mutaaasıp değiliz ve realiteyi da. 
ima nazarı itibare alıyoruz.,, 

Tevfik Rüştü Arman sonra, Yu. 
gosJavya. Ba§bakanr beyanatta bulun. 
mu~ Tevfik Rüştü Arasın beyanatına 

. Dün Yugoşlavya Başba.kanı. S!~_:·a i§tirak ettiğini n noktııi naz.arlan 
dınoviç Drşbakanımız şerefıne hır ogle daima ayni olduğunu söylemiştir. 
ziyafeti vermiştir. Yemekte bazı hükiı 
met azasından başka, Balkan ittüalu Yugoslav gazetelerlnln beıanatı 

ğer devletlerin nıaddi yardımına 'baıvu· getirileceğini yani Mazarlkitı 1
11

, 
racaiını ve hadiselerin devamiyle, caha 1 k c s 
bir çok deii§ffikler •ukubulacağmı Ü· tediği gibi, !İm.diki Çekos ?'Vj,aııJ 

"d k d" bakanı Benes'ın cumhu~ DAV mı etme te ır.,. 

Sovyet gazetesi bundan ıonra bu seçileceğini yazıyor. W 
halin yalan tarkta doğuracağı va.ıi7ete F ranıızca Ovr gazetesi o ıs. , 
iıaret ediyor. Ve ıu dikkate değer ita· dirde Benes'in takib edetdi 11 

retlerde bulunuyor: yuayı anlatarak diyor ki: • 
" Habeıistanı parçalıyan ıiyasanm • •dş 

yakın doiuda durumu pek ziyade fena· "Çekoslovakya, Benesııt 1 8~ 
laıtlrabileceği göz önüne alınırsa, bu gİ· resinde, Franea, Küçük itilaf. ı• 
bi hesaplann hiç bir suretle sabit ,,1mı- kan itilafı ve Sovyet Rasya ile~.,· 
yacağı aıılaıılrr. Habeıistanın istiklali laşarak Milletler Cemiyeti ırııJ ıııi 
için olan mucadefe, Arabistan, Suriye velenameıile kollekff f emniyet. 
ve Fiiatin müslüman kütleleri araımda sakı siyasasını tatbik edece1<t1f"' 
büyük bir hareket uyandıtmı,tır ve ln· ,t 
gilizlttin ıiıncllfd siyasası dünyırıun bu Faşlstler Benest istemiyor· 

kısmındaki durutntr hafifletmiytcektir. Berlin,. 16 (Radyo ile) _. çe: 
Fransız lngili.z teıe&btiıleri, Habet cep. koslovakyada reiaicümhur M. a-., 
beMacle kısmi de oı.a bir felaketi ontaç "k y"
ederıe, o zaman hidiıelerden telap cfü· rı in istifa etmesi üze~i~ 11 501 
ıecek ohm ffabet mcıharlp kötleterinin durum vehamet kea.betnıigt~' ıt' 
çekiliıi çok vahim neticeler intaç edebi- ce~~ · Dış ~anı. B_e~esin rı1-fı' 
lir. Dunım o kadar ıersindir ki , bu du- te ıntıhab edılmeımı uteme~e ~ 
rumdan sadece Habeılerin zaranna olnn kat faşistler buna büyük bir .. jfl 
diplomatik bir alııveritfe çıkmak iınkanı halef et göstermektedir. KoJliii' ·p 
yoktur.,, 1 f · t 1 ht 1 birlet1 

CT &§ı~ a ey ar arrnm .Jr, 
Vazlyettn Parla mUzakereıe. b dtt"' 

rlnden evvelkl fekllne irleıik bir cephe t«!şkil e ıJ 
danm .. t muhtemel herhalde Beneai intihab etıııe ,J 

Niyaz Kronikl 14ıetesi diplomat lazım reldiğini gazetelerinde t 
başmuharriri Habcf - Italynıı harbL maldadırJ.ar. __/ 
nin bitirilmesi için lnıiltere ve Fran- --B-ir_l_n_n_:il-

5
-
2
-

9
-r-u-p&.f 

sa tarafından ileri sürülmüş sulh pro· :» 

jcsintn aınbett hakkında diyor ki: Bogv az·çinde 
1) Babeş imparatorunun redde _ 

decii1 :=~~~teklifleri müna - petrol depoları 
ka zemin olarak kabul ettikten yapmak için 
başka Milletler cemiyeti ve Habeşis· belediyeye başvu ~. 1~ 
tandan daha mtiMit şartlar kopar _ l"" 

11 

mak lçin sıkı bir pazarhğa girişmek Haber verildiğine ııöre b~t vi' 
isteyecektir. giliz grupu lıtanbul belecl1f.t01 

3) Milletler cemiyeti azalarının, ne başvurarak Boğaziçinde pev ıe 
bu sulh prtlanru bugünkü hallle bile "" 
redetmelerl pek muhtemeldir. depoları teıia ebnek için ıniill\ ~ 

lngiliz Milletler cemiyet bakanı istemittir. Bu grup demir b ,r 
Edenin bu şartları Milletler cemiyeti yolile Hayfaya getirilen Ira1' p ~ 
konseyine arzetmesinin şekline gelin· rollaTinı burada depo edeee1' 
ce, bu şartların kabul edilme.si için sahta çıkaracaktır. / 
bir tazyik eseri göstermfyecek ve di - ___________ __..,,,. 

yecek ki: N •ı. f _, 
"Fransa 'Ye lngiltereye bir plfı.r. U USU m U &iıı 

hazırlamur siSylenilmi§ti. lşte pUn 
budur." 

Herhalde plan, Eden tarafından 
müdafaa. edilmiyecek ve bu vaziyet 
diğer devletler üzerinde de tesirini 
göstermekten geri kalmıyacaktır. Bu 
suretle meTcut sulh prt1an Milletler 
cemiyeti tarafından reddedildiği tak. 
dirde, Vaziyetin son· Paris görüşme · 
lerinden evvelki hale dönmesi tabii ~ 

Binde 21,56 
tezayüt devarf'I 
ederse 93 sene 

sonra ~ 

100 milyon olacağı 
1

~ 
Bu sene 20 ilk te§rinde yş~S 

nüfus sayımında nüfosumu%1111 
1( 

milyonu a§kın olduğu anla~ıtıı' 
dir.,. 

ve Küçük andJaşma devletlerinin dip. Belgrad 15 A.A.) - Türkiye Dış- --------- tı . ~,eı 
Yapılan ilmi bir hesaba s:~, 

nüfusumuz binde 21,56 nisbt
11ff' 

de tezayüt etmekte devam ed; od 
BMbylarlarınbbgç oroo ho 0 ıf' 
ne sonra 100 milyon olacakt 1 

Jomatik mümessille.ri ve dışbakanlığı. bakanı Dr. Tevfik Rüştti A.rurn mu - ç O C U k 1 ar ! 
nın yüksek memurları da hazır bulu. va.~latı münasebetiyle Vreme gazete· 
nuyordu. si şu satırları yazıyor: HABER, ıizin için her cumar 

Tavttk RUftO Arasın beyanat. "Tevfik Rü_ştü Ara.<;, Baş ve Dış tesi günü bir ili.ve veriyor, taki'9 
bakanımız Stoyadinoviçle görüşmek ediniz. 

Yemekten sonra Drşbakanımrt ve 
Yugoslavya Başbakanı, matbuat mü· 
messillerini kabul etmiılerdir. 

için Be1gradda 2.ı sa~t kalıyor. Bal • 
kan Antantının iki aza.~ olan mem • -------....-....---,,,..-----....-...--~-----.,--------------

Tevfik Rüştü Aras hu defa Bel. 
gradda kalmasını, hadiselerin icap 
ettirmekte olduğunu gizlemediğini, 

çünkü bütün Balkan antantı azası ta. 
rafından silrntlc halledilmesi arzu e
dilen bir mesele bulunduğunu söyle _ 
miş ve demiştir kf: 

"- Beynelmilel durum> hadlse]e. 
rin inkişafının en büyük dikkatle ta -
kip edilmesini istilzam etmektedir. 
Herşeyi hakiki ve mUhim olarak kabul 
etmek itlyndımızdır. Hattı hareketi -
mi~ malQmdur. Ve barış fikrinden Ye 
kollektif teşriki mcsaid<'n mülhemdir. 
'l ilrkiye tarafıntlan büyük müttefiki 
olarak telakki edilen büyük Yugoslav 
yanın mukadderatını idare eden dev • 
Jet adamlarile daima mutabıkım. lki 
memleket biribirinden nyrılamaz ve 
Balkan Antantının takip ettiği amaç
lara sadık bir surette bağhdırlar.,, 

leketlerimizin zilllamdar şahsiyetleri 
arasında"I\lilletler Cemiyeti konseyi -
.nin mühim toplantısının arifesinde 
yapılan bu dostane noktııi nazar te • 
atisinin, iki memleketin barışsever hat 
tı hareketini teyit ettiğine şüphe yok. 
tur. Türkiye ile Yugoslavya, cihan 
barışının müdalaa.!ı irin olan mesaide, 
mühim maddi fedakarlıklar kabul et· 
nıişlcr ve genel itibarla banşın n bil
hassa Balkanlarda barışın muhafaza. 
ı:;rna ne kadar bağlı olduklarını bey -
nelmilel konferanslarda gÖ8tennişler. 
dir. Yalnız böyle bir siyasanın Türki. 
yede ,.e Yugoslnya lrnlk kütleleri i· 
~inde akis bulabileceğine kani olan iki 
Dışbakanı, mesailerini beyr.e?miJel du 
rumun ortaya k(\yduğu meselelerirı 

tetkikine hasredecekler ve iki devletin 
tam bir te·;.-nüt fikrinden miilhem o • 
lan hattı hareketini tasrih edecekler -
dir. 

• 

Cenevre trajedisi : 
Mütccuru Mıaolinige karşı lngiliz sulhü koruyor. .~! 

.(Fransız ıcırflOJ' .... 





U D çorbasının DstOne 
ılık su dlkmelldlr 

Bifbç sin enel merdmek ~r • 
basını tarif etml§tlk. Çorbalar arum. 
da un çorbası ela birçok yerlerde raf
bettedir. bi bir un çorbuı törle ya. 
pıbr.: 

Mllauip miktarda tenyalı bir 
tencerede eritilir. Ateşin hafif olması 
prttır. Bunun üzerine de lld ve71& Uç 
kepçe an dildiltlr. Un tamamlle eemer 
olup da aiizel bir koka verineeye ka
dar kavrulur. Miiteaadf7en kapkla 

A&.ATUIUC.I 
ALAfltAlllA 

YE Ele 
TATLI 
KiTABI 
hrtQCın pİ[ce&lı 
ye IT)cklcrin ve tothlartt) 
yopılllonnı bu kltabde 
bulaca"111111. 
ı.~L&~) ıı~ 
cı~~ c~,.sfı .M.1~ 

Fiyab 100, ciltliai 125 kuruttur 

11 _ .. 

Şeref stadında -- ,_,, __ --- -
IstanbUlspor : 8 - Beykoz : 1 
Betfktq stadmdakl ilk birinci tı.Ortalachtı topu Nevzat çok nefll bir ile devam etti. Devre netice dejif91 

küme oyana lstanbalspor - Beykoz vura9la Beykoz allanna taktı. Bu bir den latanbalaporan 1-0 pllbl1etl 11t 
a1'881nda oynandı. Hakem Ahmet A. plllk avutaj latanbalaporlulan nfhayetlendL 
demdi. bir la durdurdu. Bundan •nra 0711n lkind devn lstanbalapo1'111l Cll• 

Takımlar fÖyle tefkll edilmlttl: yikl ile bqladL '1 ind dakfhda P.-1 
latanbulapor: lataabalaponm lkind pl8nl p 
Hikmet- Samlh, Ali - Orhan, Bu ıol Beykoza hankete ptlrdi. 

BnıJer • .Aziz - Te11lik, Nevzat. Şinaal. Muatafanın pbal pyreti ile m 
Calalt, Nihat - htanbal sporlular en ve tehlikeli hUemnlar yapmaia 
kanetll oyunculardan Sabila. a.,aı. dılar. Bu sıralarda hakem BMblı91! 
l•mallden malınım bıdunagor. Safdf de çıkardı. Ve Bfyku ba 

kanştırmak llzımdır. ~bldl an tokaç ----------- Beykoz: le 9 kiti kaldı. Devn ortalarına 
gibi olur. Un kavrulduktan sonra 6-
zerlne fazla miktarda ılık sa, yavaş, 
yavaş dökülür ve sene kal'lfbnhr. Bu 
111rada tm da konar. Ka1ft&dıktan 
aonra indirilir ve bqka bir teneeretle 
kU~flk kii~ dofrumıt ekmekler yai ... 
da kavrularak Uzerlne dikiiltlr ·ve ye. 1 
nir. Iıte nefis bir an çorbuı. Je 
---------:-----:-=~~..,,..._Je 

~ 

- :i 3. 

Kandili - Halit, Bahadır - Ca· ru Sallbden ıelen topa kaled ile 
lalt,, Melamd, Mehmfi - Kemal, lla • sırada attıran Mustafa Beykozan 
•an. M,,.tala, Faruk Salt - rine SBYJ811ll yaptı. Bundan aonra 

Beykoz da, Nebi, ve Şebaptan ne Mastafanm bir aerbest 
mahrum.. Ye •• dakikalarda attıfl 

Oyunun ilk dakikalan her iki ta - kale dfretl kartardL 
rafın miilavl bir oyana ile geçtL Bey. Bandaa aonra llficua 
koz kalesi ilk mtlhlm tehlikeyi 15 ind tabulBpora ~ 41 ind 

1 
! ~ 1 Perakende -

1\1 ADO~LER g. W Ea 1Z J F.a çot ,, 
~ ~ ltrs. ltq. • 

9& • u J-a 
:a 1 

dakikada atlattı. OJUDun mflsavatı her iki tarafm mtltebbfl latleumlan saf açık Terlik ortaladıfl fota 
dakikalar geçtikçe lstanbalspor hluo ile reçtl. Beykozun BOidan yaptifı bir clarclarmadan Be~oz kalesine a 
lunur bAkimiyetl bqbyor . .Nlba7et 23 h8camandan hakem Faruku bati tek· latanbalBporan 3 tlncll 191t1D8 :ra 
Undl dakikada sat açık Tevfik g8 • me atırtmdan dolayı oyandan pbrdı. Ve oyan da h17Jeee Jstaalnllapo 
zel bir ıfrille Be)'koz kalesine yaldq. Be)'koz bundan sonra oyuna oa kili 1..3 pUblyeti ile biıtl. BAKK'.4LIYE C -....... 12 

......,..,... 21-12,35 

.......,.. ..... 15 
l'Udıaafü 15 
........ 20 
..... 9 
Nollaı •tini 12 
l'eJalr .. ,.... 28 
KafU',.... 50 
KAIU' lldMI 40 
~ elm. eb 39 • 47 

YemüUk 3'l • 40 
Yat T""- 70 • 80 
~ 120·200 
Yat JI un. 50 • ., y., ........ 1Jrfa 70 

PIJIDO 8 • 35 
M•Wı... liı ., 
~ m ı-•..smtol5 • 29 
...... 24,5 25,5 

17,5 22 
15 8 
18 20 
14 . 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
80 80 
50 70 
50 58 
40 ~ 
75 90 

140 -
75 90 
85 100 
15 48 

•• 11 • 45 
30- 50 
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1,5 ıu 
5 7,5 y ... ._.. 35 
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~...... 5·8 8 
ATta Ddael 3 • 3,5 5 
Nar..-. elad. 8 7,5 
Nar 1111111 4 5 
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4·H 5 
5 7,5 
4·5'8 5 
7. 15 17,5 
1,5 5 2 
1,5 5 2 

il . 18 12,5 
~10 10 
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7 

10 
7,5 
ıu 
10 
ıs 
25 
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9 
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15 
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2,5 4,5 

..... 21 

BY Pefadlıuler: 
Guetallsln hu dtanada heııb 

Yyle bir cehil n ifbdse ;,an,.ak o 
laa bir yemf;k tar lfl ve h1111a .,__, 
faydab bir mallmat balaeakRnnl 

BolMllll. 

Veni neırıxat 
Urlalmın vaazlan 
Urfalı Mat.mut Kimilia ,_. 

an mlıw•betile Bepmt camiia

cle ••llııelde olduia walaa •7 · 
- nal edilerek 1HriDci Ye ikinci 
..l-1- •--- !'--..!. L::a::.-L.---·1 ............ ......... ... ,.. ..... ~. 
tilaAzdaa nepolın....,. 

• 
~ .. 

jt __ B_e_ş-ik_t_a_ş_:_S ___ H~ll-Al-: 2--. 
= .. • Befiktq aahumdakl ailnln aon lltlfade edip beraberlik sayugnı yapa- Bu ıol Befiktqhları cot&uda. BI • E 1ı 01011 Beşlktq - HUAI arurMa oy. mıyorcla. hatlan lle llilll kalesine Jlkl•--j i nandı. Maç hakemi Salt SaWaadcllD 14 bel dakflr•da ll01 tarafta Hfll Bir mlddet deftlll eden Bef1ktat 

z o 
u 1 ıelmedlllnden bu ftlllfeyl aha n67e ;rapdaa 1llr faftldea ıelea topa )'ildndea kmialaa Hllllliler at 1 • shctld Şut Tesean lirdfL Takımlar kanpkhktaa latlfade eden Hayati lan vuıtulle makabil htiemna nC'lr'illl 

~ 
a:a "9 tl7le tertip edflmlıtl: :8efiktaaıBl lleraherllk ayam ;raptı. Jer. Ve onan ortaladlfr topa llb,.,, 
•• ~ Beflktq: ~n Adnanın hatasından lstlf&41e eOl!l!M 

1 
! 1 Me'lamfl All-B/Janll, 'Atlİuuı- lklftCI kQmeler aolfçlerl acele yfbtlnden müalS.-.fJ 
t a Faruk llıgır. BIUent -Bfll/flll. Sıılld, D ~ ---- -0 _: k-~ bir •J'IJ'I Mehmet Alinin ellerlae Ptl:, 
a MuWa. Şeref. Bp-el. 0118D8por • ra.8 vı tırarak kornere atmulle kaprtlı. A • 

Befiktafhlar, Nuri, Fevzi, Hakkı ılhl DoiwPorla Oratköy t•k-nla• tılan kornerden de istifade ...... -
A~ kanuna bir kalan ka§ılı almchkta en kıymetli OJ1UlRlarmdu mahrum. rmm kutllattıiı KadıkiJüadelri ler. Bundan •ara Beflktqb1ar tek• 
Kabızlıgı" dereder Bana mukabil Hilll de f17le: ikinci küme lllllÇI da, 3"iaci ela· rarhtlemna~er. • 

lllıırat - AJıll - Zeılnfi. Ce- lôkada JUJCI• 1mlmlfbr, 25 lnd dakikada Hayatınla .111 

H:.:L~G ~~-f-l·f!!'Pı ..... N't' . :!!!:.. ~.~ 
()yunun ilk daJdkalan Beflldqm cı aoara, -7•--.--

Ye ~ slclerir. Alndakl taL •• _. ... le ·-ti. Ba sıralarda M.tafa dea bir bt k•diai bilma miiDa 
.alık ve kolm7u lale eder. ...,,... ·~ 

Gayyor usallle 
48 derste kendi 

kendine 
Fransızca 

Bay iti. G"""1' taralıq.dan 
7G1lıp ...,.... Wriluı •· 
ılilnr;, olan (48 ılent.e lıenılı 
lıenıline lr,,,,...,,) notlan 
ılela V Mıt mat6-n ttaalın
ılan lıitap laalinlle ~nuıtır. 
• .,,.,., l,ri, taleh Ve /aerlıa 
igin ltqdalı ol__,, olen 6a lü
ı.6cr, 320 «171• olınaına raf· 
men, 70lnu 75 lanıt 1iya1 lıo
nıılnaq6u. Teni. merlıai V •· 
ini lılitipltanai, Anlara ead-
4ai, lstanbal'llıır. 

Franaı~ t'11atro.su 
HALK OPERETi 

Bastln matine 
Saat 16 da 
Ba aJqam 
20.30 da 

'1'BLLI f'VRNA 
Beklenen 

BU)'flk Operet 
Yuan: Mahmut l--.i. Mtlslk: 

Sual ve Seyfettin Alaf. Glfe ıtındlz 
açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-80.'15.100 Loca 400-300 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

8krem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 
- -

Beflktafm ilk ıoltln8 yaptı. Beflktat eebetaiz, her • ..Mpteıı İle, hr 
mtldafaumda Nuri n Peninin hl - kemin düd6fün6ıı etini çalarak 
cum hattında llakkmm olmamuı bir maçın bir kaç kere inkdaa ufra• 
çok Befiktq htlcamlarmı bop çıkar- 1.-- 1..1a1 
dL muma 18uıcp oaa ar. 

HlWlller Betiktafm ha noksanlı • Sahada polia yeya berha.,ii 
jmdan istifade ederek ezllıneden oy • bqka bir memunm bulunmadı • 
nadılar. Ve devrenin sonlarına dofru imclan, blyle, hariçten müclaha • 
beraberlik aayılanm rıparak devreyi leye uirapn bir maçm oynaml • 
Lt beraberlfsle bitirdiler. muma imlE&a aCSremiyen 'hakem, 

lklnd devre bqlaD11a Hllll lpn wil etmitt. 
çok ıtızel oldu. Veba sıralarda 171 ça· smaçı A dır. 1 b•--
lıprak Beflktaf aıet1n1 tehılke,.e amer- na o a a&111r 
aoktular. 4 tindi dakikada ortada olan Beflktq atacbnda 2 ind kime mqm-
bir hentbolden sola ,.n top oradan da A.Hlan - Sumer an.amel& tdL 
da eBfiktaf aflarını balda. Sumarlller plmedliinden ~lohl· 

Hl~ timlt edllmlyen bir aında Hl. aan htlkmen pllp llln e~', · 
1111n u saHb vaziyetine seçmesı oyu- Karak Dmrtl k - Haliç 
•• ..ıo bir fekle aokta. Betlttqhlar T•a d ~-w !I.! __ • •-n.. 
mail6p vui7ete ılrlnee tehllke;nii&. ım ata ID~ .~ .... ı •u. 
aettller. Sol ve Af apklan vasıtulle me maçmda Kara,iimriilde, Halaç 
zorla hiicamlara bqladılar. Fuat kartılatHalm. Fakat Hal~ ~ 
bastin çok fena bir ıUnlerinde olan ıelmedijiaden, Karqiimriik hülc
Uc orta bir tiirlU relen fırsatlardan men ıalip aayıldı. 

bir tlUI dıpn ılUL Ban• ana... 
dan da Hfllnbln ftltllnl Bllll 
dal brtardı. 

Beflktallılar pllbiyet ..,_.. 
pamamalan dıprdakl halkı aialr 
dirlyorcla. 

35 ind ••lrtkada dıpn ~· taa• 
bir at pla ile patlattı. Mlerlm 1! 
bluarat çakmile pollle telli• 
dl. Ve plen hqb bir topla 
d ....... ldL 

40 ma d•kfJEada topla Hllll lralJW 
sine rfren Mualferl Od Hil&lll • 
kulamaT& alarak d8tlrd8. Hak 
bana fa'Ylll Yerdi. Beşlktatldar b• 
retle Hfllniiniin a7&11yle 3 lad pıt 
biyel aaymmı ;raptılar. Bundu 
Hayati muhakkak bir n7171 dıpn 
tı. Ve oyan da hiJlece Beflktaflil 
ıalfbiyetl ile bl&tl. 

F.POROt: 



,.. 
Taksim stadında ..... -~- - -

alatasaray: 5 
Anadolu: O 

T11-kaimde IOD maç Galatua • 
"1la Anadolu araamcla oynandı 

.... Salih idi. Fomıalanm una • 

'-' Anadolular Güneı formuile 
--,.çaktı. 

111t hücumu Anadolu yaptı. Müda 
~ kelkin bir hücumdan ıonra 

Galatasaray bakim vaziyete 

llJ;ti fakat .Anadolunun cidden 
..... +•• OJDIJUl müafwı önün

lnı- türlü ayı çıkaramıyorclu. Bu 
~ 33 üncii dakikaya kadar 
~ etti. Ba urada aündüz bir 

~ ile ilk •JJYr yaptı Anado· 
'ba a,nlan eonra daha sü· 

"I bir OJUD çıkardriı ıörülüyor 
Fmt haf battmm topu ayak. ı 

._ fula IMıldetmeai yüzünden mu ' 
~ hattına yardım edemiyor 

'-da eırada yaptıklan akmlarda 

~J' müdafilerini iyice miif 

... YUiJ'ette lmakıJ'ordu. ilk der 
'- 1 - O Galatuarayın üıtünlü • 
.. ile bitti. 

ldnci denede Calatuara,.m 
~ ile 'batladı ve 6 ma da . 
...a.ı. soldan inen DaniJal ikinci 

Gti.neş: 

Telis;.& illt hirinei küme kar 
ldı ... 11 Giinet - Topkapı ara • 
~ OJ'DaDCb. Hakem Sadi Kar . 
"-m iaare.inde oyuna batlandıir 
...... Tepbpmm kalecWnden 

~ t. Melilıten mahna oldu
a&iln&Jorda. 
Dadükle 'beraber hünm ae . 
Topbpdılar derhal hakimi · 

• aldılar ve ü.tüste yap • 
'Mmlan Günet müdafaası 
telt aiiçliik çekerek fedakir oynr 
~ bertaraf ettiler ve ~n betin 
M. da.kibdan 10ma Günet ajır 
"'-ıa bqladL Bet dakika · de
~ eden hu tazyıktan Topkapı 
~çok aüzel bir oyun çıkaran 
~m müclahaleıile yine nı • 
"I aMap ıeçti ve (23) üncü da
~ Haydar müdafi ve kale • 
~ 4le aeprek bir etape ile ilk ıo 
ta....~ Ve devrenin Topkapımn 
~ OJ'UllU İle bitti. 

Galatasaray ıolunu attı. Anado· 
lular ayni ıiateaa ile oyuna devam 

ediyorlar· Miiclafaaya hiç yardım 

etmemeleri yiizünden 15 inci da
kikada Salahattin üçüncü ıolu ır 

kı vir vurutla yapb. Artık Gala • 
latuaray hücum üstüne hücum 

yapıyor. 20 inci dakikada Suadi 
uzaktan bir burunla dördüncü ıo
lu 35 inci daiakda yine Suadın 

çetiii korneri Anadolu aleciainin 

yanlıt hareketile topu kendi ken

dine kaleye aokmuile betinci ıo

lu atb. Bundan 10nra Anaclohı • 
ya bir penaltı olcla faat kaleci ıü· 

zel plojonla lnntarcb ye OJUD 0-5 
Galatuarayın plbiyetile bitti. A· 

nadoludan Salih. Lİ'Ya Galatua· 
raJ'dan Giindiizt S-Yi, Salim iyi 
oym.dılar. 

ka 
lkii*i deneye TOpbpddar ar 

ni hızla hafladllar Ye mUhim iki 
fınat kaçırdılal' bu tazyı°k 20 da . 
kika kadar ıürdü. Güıaeıliler a • 
çıldı ve T opkapmm haflannda bir 
az yorpnluk ıözüktü. 

31 inci dakikada Günet bir ıer 
beat TJll1lf •zanclL Kemal Şeffk 
ıiizel bir VUl'Ufla-nmcf&hrdiıhoa 
abel bir tütle ve T opkapı kale
c:Wahı yanbı bir müdahaleaile 
tamdi kendine kaleye ıiren topla 
vaziyet berabere oldu. Bundan 
IOIW& Topkapı ,.ine canlandı fa . 
kat aJ&imdan sakat olan Sala • 
hattia İyi bir oyun çıkaramı10r 
Ha1clar liizumaaz ve taba! çalım. 
larile YÜit ıeçiri1or ve oyunda 
Kimilin çok siizel bir hrltt ka· 
çırmuile 1-t berabere bitti. Gü. 
netten Aliettin, Retad, Safa ve 
Topkapıdan Mehmet, Hakkı, E -
min, Kimil iyi oynadılar. 

E. E. 

Dün akeam yapılan 

Boks 
maçları 

Din ıece, latanbul Boks heyeti· 
nin deliletile Galatasaray kulübünde 
bob tetvlk mtisabakalan yapılmıı • 
tır. Çok fazla bir kalabalık önünde 
yapılan bu maçlar bUyiik bir intizam 
içinde certı!yan etmiş ve neticede: 

Sinekte: Mehmet Hasan birind, 
Numan Dervit ikinci, 

Horazda: Coşkun birinci, Acop L 
kinci. 

Tüyde: Mehmet Talat birinci, i • 
ldnd yoktur. 

Hafifte: laman birinci Alber Le'ri 
DdncL 

Yarı ortada: Ihsan birinci. Hakkı 
ikind, 

Ortada: Naci birinci. ikinci yok • 
tur. 

Afırda: Melih birinci, ikinci yok. 
tur Olmuılardır • 

Maçlardan sonra Melih ile Nad 
arasmda bir ıilsterif müsabakası ya
pdqtır. 

Dfln akpm -da rBrdUjümüz gibi 
boka maçlanna şehrimizde büyük bir 
alAb vardır. 

Heyete ıeldlii dndenberl göster. 
dlJI mesai ile şehrimizdeki boks fa • 
allyetlnl canlandıran Süheyli ve arka· 
dqlanm tebrik ederken Halken ve 
Galatasaray kulüplerinde basket ve 
voleybol mqlan yapıbJrken, bir f aa • 
Jfyet rleteremiyen voleybol heyetinlıt 
de kalkınmasını dileriz. 

Mevsimin ilk 
Kır koşusu 
Dlln SltDae ~ .. ...w 

Dan Şifll - HOniyedebediye tepesi' 
arumda Uç kilometrelik bir kotu ya
pılmıf ve havanın fenalığına rağmen 
yirmi kadar atlet bu kotu da bulunmuı· 
lardır. 

Kotu eanuında atletism bqkanı Be
sim ltoplay atletleri idare etmittir. 

Her hafta muntanm1n yapılacak 

olan bu kofulara Bqiktq Halkevinin 
tertip ettitl ytırilyiitJerde illve edilmek 
auretile Şifli - Hacı Oaman bayın ara
undakl ufalt pe de genel bir hareket 
uyandınhmt olacaktır. 

Bu kofulara ıenç lmlanmmn itti· 
raklerinin teminine çahıdmaktadır. Bu 
auretle dal pelerimizde pazar sabah· 
lan çok alakalı bir hareket yapılmlf 
olacaktır. Bu itte en mühim vuüe kız 
mektepleri jimnutik öiretmenlerine 
düpnktedir 

Bunun için puar sabahlan talebeleri 
bu kOfU)ara iftirak ettirmek için bayan 
öfretmenlerin ellerinden geleni yapma· 
Jamu rica .ederiz. 

Kotu ve yUrilyütlerin iıtenilen ne
ticeyi vermesi ve gençlerin alikalannın 
uyandınlmuı için kıymetli birer kupa 
konacapu haber aldık. 

Dün 11apılan kır koıu.u baılatlıktan ıon ra 

Fenerbahçe stadında ---·· - - - - --
Eyüp: 1 

Sttleymaniye: O 

ErlP ltaledtl 6ir Slleg manlge 1allcrunanu lcaiıfor. 

Kadıköy stadındaki ilk birinci kü· Sahanın çok çamurlu ve hawmlll-
~••.latl l.a-c":......._ .... takloJ ... , ma~ ~ 
sında OJD&Ddı. Hakem Saphi Batur. 
d 

tam•-0• znblz •• rastgele oynanma 
u. 

Sfileymaniyenin eksilt kadrolu ta· sma aebep oldu. 
kımı karpsmu Eyilp rakibinden ela. Oyundan ziyade şansa kalan ba 
ha gibel bir O)'llll çıkardı ve maçı LO ID&Çill neticesi de böylece Siile)'1D8nL 
kaun•ıia muvaffak ol•u. yenin aleyhinde tecelli etti. 

Fener, Vda ....,.tla, Vefa kale ciainln gilzel bir kıırtanfı. 

Fenerbahçe : 5 

Kadık81 aahasmda ıiintin, son 
maçı, Fenerbahçe ile, Vefa arasında 
oynandı. Sabahtanberi, oynandıkça 

naklapa bir çamur deryası f~de 

oynanan maç tabiatile çok zevbis n 
futbolden başka her pye benzer bir 
vaziyette oynandı. 

Blrlnd devre, aanlleivertlilerln 
kafi hülmlyetleri altmda ıeçtL Fe • 
nerliler bu deverede AH Rızanın aya· 
jiyle iki, Fikretin ve Şabanm •111171e 
birer ıol yaptı. Ve deneyi 4-0 pllp 
bitirdi. 

lldnd devrede Vefablar dab sıkı 
bir müdafaa oyunu oynadılar.Ve maç, 
bir gol daha atan aanlleivertlllerln 
5.0 gallblyetlerile bitti. 

Burada şunu söylemek isteriz ki, 

Vefa: O 
Fener stadı Balkan oyunlarında ya• 
pılan kOfU pistinin futbol aahumdu 
yilbek yapılm.. dola)'JBiyle en idi • 
çitk yatmurlarda, mftthl§ ~ur " 
n ile oynamaktadır. 

latanbulun, hatti memleketin b9 
en ıflsel stadım, havuz llallnden kur. 
tarma.k, ve futbol mes'riminin 5-6 ·~ 
,-aimurla ıeçtiii hesap edilerek, der. 
hal tertibat alarak, ilk maçlarını blJd 
taa utratmaktu ve bu süzel aha71 
maç yapılmayacak Taziyetten kurtua 
mak lbnndır. J 
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67 ı.\ akil, tc·rcünıt; vt: ılı:tibos hakkı malıtuzuU1 ., -
"GıJy,a adın "Tez veren,, , ha

ni ya? Cinl~r periler daha çabuk 

iş görüyorlar. Tevfik beni alsın 

diye sana ne kadar mum adadım. 

Herifi bir de sürgüne yollattm. 

Bari herifi çabuk getirse. Ben çin

geneyim diye yapmıyorsan Rabi

ayı düfün. Beş vakit namazında 
bir hafız.,, 

Penbeye göre, Rabiarun tut
tuğu yol bambaşka. O ne türloye 

gidiyor, ne de bakıcıya. Doğru· 

dan doğruya kendisi dua ediyor. 

işte gene seccadesini yayıyor. O, 

Rabianın harekatını hep du

vardaki uzun, ince · gölgesinde 

seYfeder. işte namazda. Uzup, ıi· 
yab gölge eğiliyor, diz çöküypr

1 

ba.§mı yere koyyyor,kalkıyor. Be
yaz bıt.dana üstünde bitmiyen, ty
kenmiyen ısiyah gölge opmu? Ni

hayet dua ediyor, R~bia,dizleri • 

nin üstünde, elleri aır1k, yüı;U yan 

dan, bıçak gibi keskin ~izgiJeri 

ile nasıl bir dilek ~teşi. ile yanı -. 
yor? Nasıl "l~te vazifemi yaptım, 

sen de istediğimi ver,, der gibi 

uzun uzun dua ediyor. Avuçları 

hep asri•: gökten inecek inayeti 
kapmak için. 

Penbe, bu ince gölgede . kızın 

değişen arzularını, yahut aı-zusuz. 

luğunu okumağa alışmtjtı. Baz3:_n 
bu gölgede müphem ve yorgun 

bir mana vardı. Namaz bitince el· 
leri dizlerinin üzerine iniyor, göl

ge yiiz bir hayal gibi gülümsiyor. 

Penbe her zaman, Rahi.anın için
den kopar gibi çıkan ''amin,, in~ 

iştirak ediyor, akabinde de kızı 

lakırdıya tutmak istiyor. 

Rabia hemen namazdan son· 

ra Penbenin yataktan açmak iste· 

diğ\ 1afa hiç cevap vermezdi. Ya 

ıükUt eder yahut homurdanır, h~r 
vakit uzun uzun eınerdi. Çinge

nenin aç.tnak istediği bahis de hiç. 
değişmiyordu: Konak ve Sabiha 
Hanım. 

"Pa!a ile Hanım efendi, Hilmi 

Bey sürgüne gitti gideli konumıu
yorltudr. ,~ 

"Sinekli bakkalda bunu bilmi· 

yen mi kaldı!,, 

"Evvelsi gün barıştılar. Hanı

mefendi düğün hazırlığı gönneğe 
başladı.,, 

"Bu kadar çabuk ha!,, 

"İş içinde iş var, Rabia. Hala

ytklar Bilal Beyin etrafında per

vane ... Ondan başka haremde er

kek denilecek kimse kalrl)adı ki· 

Bayılmalar, ayılmalar.... O~lan 

tasvir gibi. Ağlamış yüzlü Hilmi 
Beyden bin kat ziyade küçükbey
lik yaraşıyor.,, 

"Sonradan görme köpek! Mih· 

ri Hanım ne alemde?,, 

Bu akşam Rabianın il~ def.a 

Penbenin lakırdısına c~vap veri

şi, konakla alakadar ol ı.u. Çin

gene ballandıra ballandıra anla· 
tıyor . 

.,Hep aftlar durur. 1 Ne kadar 

çabuk düğün olursa o kadar iyi. 

Malumya evde kalmış kızlar .... 

Mihri Hanım gelin olursa evde 

kalmı~ kız bir sen varsın.,, 
Cevap yok. 

"Rabia, uyudun mu?,, 

"Gene ne var, teyze?,, 

"Düğüne gidecek misin?,, 

"Konağa bir daha ayak bas-

mam demedim mi?,, 
"Hanımefendi seni düğüne 

gelıin diye Eyüp Sultan~ kurban 
adadı . ., 

Rabia müstehzi, 

"Sana ne adadı, teyze?,, 

"Bir çift mercan küpe., 

"Al~, ala ... Allah atkına bırak 

uyku uyyyalnn ..• ,, 

Çingene arka,ım dönünce uyu

du. Rabia, biraz uyanık kaldı· 

Penbenin hal'ıkı vardı. Selim Pa· 

şe.nın kızı gelin olunca o civarda 

en yaılı kız R§bia olacaktı. Ni

san gelirse on ıekiıini bitiriyor. 

Halbuki Sinekli bakkalda on beş 

yatından y.y.karı evlenmemiı kız 

yok. Fakat Rabia kime varabi

lirdi? Orada biricik muvafık be· 

kar erkek Sabit Bey ağabey. Ra

bia içinden güldü. Hakikat onun 

varabileceği bir tek erkek yok. 

üst~den . havalar çalarken piyano. 

nun "üstünde uçu§unu görüyor gi· 

bi. Herkeı bi-r tek ı:iağı:ne, bir tek 

hava çalar. H~tta Vehbi dede bi· 

le. Fakat o eller kaç ayrı havayı 

birden çalıyor, nasıl adamı şaıır

tan bir ahonkle hepıini biribirine 

mezcediyor !. Çok ıeçmiş yılların 
birinde on üç yatında bir kızın 

Sabiha Hanıma sorduğu ıuali işi· 

tiyor gibi, 

"Bir Müslüman kızı bir Hıris

tiyanla evlenirse ne olur, efen

dim?,, 

Bu krz Rabi~ mıydı? 

ıv 

Sintldi bakkalm kÖ§esini rüz· 

gar gibi döndü, İstanbul bakkali

ye,inin içine daldı. Akf&Dl yakla

şıyor, lstanhulun lodos günlerin· 

den biri. SoL:ağın üstündeki ışık 

yolu erguvani. Ta köşelere kadar 

sokulan bu kızıl aydınlık loşlukla 
karışıyor, dükkanın köşelerinde 

toplanan karanlığa nüfuz ediyor. 

Eşyalar turuncu bir karaltı içinde. 

Akşam pazarı. Son müşteriler. 

Bi:r ihtiyar kadın iki krz çocuk. 

, · Pregrini Rabiaya bulduğu karlı 

bir işi kendisi haber vermek istemiş 

gelmişti. Rabiaıun arkasında ge

ne bol yenli siyah yeldirmesi, ba

şında yazma baş örtüsü sağa sola 

seğirdiyor, müşterilere hizmet edi-

' yor. Kızm işi bitinceye kadar kö

şede bekledi. Son müşteri ç1k1nea 

elini uzattı· 

"Elleı·im kirli ... ,, Ellerini yel

dirmesine ıildi 
(Devamı var) 
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Necla, acaba, Nevyorktaki çetenin elinden 
nasll kurtulup gelmişti? Doktor Kenanın 
kafasında, günler geçtikçe ·bir çok istifhamlar 

kıvrıhp kahyordu 1 
- 1 - - 32 --- t 
O gün M. Paşa Beyoğlundan 

yeni dönmüştü. 
Eve geldiği zaman Nesrinle 

doktor Kenanı salonda buldu .. 
Hkönce kendini geniş bir koltuğa 
atarak: 

- Çocuklar, dedi, bugün NeC"' 
layı biraz daha iyi buldum. Za • 
vallı yavrucak ne kadar da za -
yıflamış· 

Sonra Nesrine döndü: 
- Neclayı yoklamağa gittin 

mi yavrum? 
~ Gitmez olur muy-um, Paşa 

amcacığım? Dün bu haberi du • 
yar duymaz kendimi hastahaneye 
attım. 

- Seni de tanımadı, değil mi? 
- Necla hafrıasmı kaybetmiş. 

Kimseyi tanımıyormuş. Fakat ken 
disini tedavi eden Amerikalı dok
tor bana büyük ümitler verdi. Za
vallı Neclacık.. Büyük bir kaza 
atlatmış. 

Paşa başını sallıyarak sigara • 
srnı yaktı: 

- Hastahaneden dönüşümde 

doıtJ.arımdan bir kaç doktorla gö
rüştüm. Onlar da bana ayni söz : 
leri söylediler. y ava, ya va§ açı • 
lır, iyileşir •• Tahattur devresine 
girince hepinizi tanımağa başlar 
dediler. Hamdobun Tanrıma! O
nu dünya gözile gördüm ya .• 

Doktor Kenan, Pap.nm nefesi: 
ni kaçırmaktan çekindiği için 

Nesrine gözünün ucile baktı. 
Doktorun bu bakışmda: "Sakın 

Paşamn maneviyatını bozacak biı 
şey söyleme!,, demek isteyen bir 
mana vardı. 

Zeki kız, doktorun ne demek 
istediğini anlamıştı. 

- Evet, Paşa amca!· diyece
vep verdi .. Sağ olara:k buraya 
geldi ya ... inşallah yakında hafı

zasını da toplar·. iyileşir, 
Sonra biraz daha ümit verici 

bir tavırla şu $Özleri ilave etti: 
- Tedavisi biraz uzarsa, ta . 

nınmış hekimlere de müracaat edı 
lir. El birliğile tedavisine çalışı -
hr. 

Paşa bir sade kahve içtikten 
sonra, doktor Kenana sordu: 

sını seven, bir hayatı kurtarmak 
için, kendi canmı tehlikeye koy · 
maktan çekinmiyen insanlarmış· 

Paşa hu sırada ayağa kalka . 
rak: 

-Yemeği birlikte yiyeceğiz, de} 
di, bana biraz müsaade edin de 
odama gidip soyunayım. 

Yavaş yav·aş yürüyerek ıalo · 
nun sağındaki kapılard·an birini 
açtı .. İçeriye girdi. 

Şimdi doktor Kenanla Nesrin 
baıb-ata kalmışlardı. 

Nesrin yavaşça doktorun ku · 
lağına fısıldadı: 

- Paşa yine kesenin ağzını aç 
mış. Amerikaya gönderdiği yet · 
miyorniuı gibi, şimdi de burada 
çekler dağıtmağa başladı. 

- Bundan baıka yapılacak bir 
şey var mı? Bu.raya kadar kızını 

sağ olarak getiren adamı elbette 
memnun etmeğe çalışacak. 

Nesrin' çok.sinirliydi .. Neclanm 
halini g6zü~ün önüne getirdikçe: 

- Bu kıza ne oldu böyle?! • di
ye söyleriiyordu ... lstanbulda iken 
ne kadar neıeli ve sıhhati yerin . 
de idi. Senelerce bir mektebe be· 
raber gittik.. Küçükten beri bir 
arada bÜyüdük. Nasılsa bir çılgın· 
lık yaparak ·o Amerikalı zengine 
kapıltlı .. Onunla birlikte Ameri . 
kaya gitti.' Halbuki milyoner zan 

Resmini gördüğünüz bu kadın ıJ1is 
Edvards Elzi adlı bir Amerikalıdır. 
Nevyorkta yapılan bir müsabakada 
"Amerikanın en güzel gözlü kızı" . 

unvanmı kazanmıştır. 

- Amerikalı prof e$Ör kızımın -
hayatını kurtardığı için, para hu
susunda kendisini daha fazla 

bekletmek istemedim. On bin. 
dolarlık bir çek verdim .. Acaba j 
kafi gelir mi denin? . 

Doktor Kenan: · 
- Hakkıdır, deeli, Neclayı bu

raya kadar getirmek, cidden bir 
fedakarlrktır. Burada kaldığı müd 
detçe de kendisine masraf olarak 
münasip bir yevmiye vermelisi • 
niz ! 

M. Paşa kalın kaşlarım kaldı . 
rarak doktorun yüzüne baktı: 

1 

nettiğimiz adam meıhur çeten' 
reiıi imiş. 

Doktor Kenan, Nesrinin belı 
lediği mevzua döndüğünü gö 
ce dayanamadı: 

-Anlamak iıtediğim' bir . 
ta var, yavrum! Necla bu çeten 
elinden nasıl kurtulmut acaba 

- lşte ben de bunu anlaıt> 
istiyorum ya.. Bütün Amer' 
gazeteleri (Tiirk krzmın izini 
yoruz !) diye çarıaf ~arıaf yaıı 
yazdığı halde, NecJi.nın Nevyo 
limanından tranaa.tlantiie P 

bindiğini ve vapura binerken 
sıl düştüğünü araştırmak liı 

değil mi? Bu karanlık noktal• 
Amerikalı doktor anlatmadı 1'111 

Doktor Kenan sigarasını yalı 
tı: 

- Amerikalı doktor da esrs 
renıgiz bir adam. Kendisine bu C 

hetleri sordum. Bana kısaca ver 
diği cevap şundan ibaret: "Neel 
Nevyorkta hastalanmıştı. Kendi 
sini tedavi ediyordum. Son dalı 
kada kendisini lstanbula kad 
götürmemi arzu etti. Onu insaJ1 
yet namına buraya getirdim. Bş 
ka bir şey bilmiyorum.!,, JiaY 
bakalım, ayıkla pirinçin t.ımı .. 1 

Nesrin gülüyordu: 
- Bu pirinçte o kadar çok 

var ki .. , 
Diyerek ayağa kalktı. 
Doktor Kenanm kafasında 

rib istifhamlar kıvrılıyor, fa 
bu muammanın isinden çıkınş 

imkanını bulamıyordu. 

- Yavrum! dedi. Bu iıin aY 
dınlanması için biraz bekliyeceği 

Bu adam, iyi kötü, bir f edakit 
hk göstermiş demektir. AmerikS 
hastahanesi baş hekimi de ha.O 
gizlice teminat verdi: (Dokt0 

Neclayı büyük bir ihtimamla t 

davi ediyor.) dedi. Onun ba~Jad 
ğı tedaviyi, yine onun bitinneıi r 
zımdır. 

-Desene ki,bütün hakibtl 
Neclanın ağzından dinlemek içi 

onun iyileşmesini bekliyeceğiz-... 

- Bundan başka bir çıkar 
varsa, söyle? 

(Devamı vaf 

- Tabiidir ki onu da düşüne- I 
ceğim. Memleketine .' .dönerken. ı 

kendi•ine yol masrafı olarak biı ı 
mikdar para daha vermek bor · 
cumdur. Fakat, sana bir şey; söyli 
yeyim mi, doktorcuğum .. Şu Ame
rikalrlar hakikaten iyilik yapma-

!...ondratlcı a,ılan bir haJ!l)an ser gi•inde bÖy!e mant0i11 koyurı..of 

dıı teŞh:r edilmiştir. Hava ~ok soğuk olduğu için, kıymetli ko • 
yunlarırtln · Ü§Ümesinden korkan bir çiftçi onları böyle giydir " 

mi§tir. 



BiRAZ DA 9AKA 

Yalanları meqdana 
çıkaran makine 

Tatlı yiyeli"m~ 
tatlı konuş lım ' 

Yazcın; Oaman Cemal Kagrı•ız 

keşfedildi I Şe1rer ı..,ramı ~ Cumhuri· -~ekten i,I l»lrtatbJa l»en ...,vac1a JOktQr. SOma 1Mı miW 
Jet ..--Mr mU.halra 9ÇllDlc- ziJorl .... .., •• Mru da brllmt ti· 
.,._., ı.eD ha mil&Wca,. precek - EIWte hemiJecek-"ltGha· bldit'. 

Mahvedilen 
••..Vetıer 

ltomanyada 
'itin ve gümO• 

madanıarı 

birlerin ı=-.. ·mı· ......._ ...... Bu .,.._. v - ~...--s-·· olaayclım etki tathlanmmn en rek fmndan çdup-cla tofrap lron- - a lahu, tel katlaJJfmı mnit-
lilttr)'i 9Pen ahjOias: hafifi, en lait" en sakal oJD&l· daldan IOIP'a keltane f8keriaden tak. o wddır.? 

1 - Harareti iltilcrarda olan mularmdaa kabak tatlısı ile ıi· farla blma•. Ve imaıım yedikçe -Eler pçende hakka ıöçmiit 
yerlerde çal..-. rerdim. Kabak tatlısı m Jai ister JiJeceli aelir. olan eeqili piriımm 1- aorpı so-

2 - Vücadlals aotaldan tit · ne un, ne ailt, ne yumurta... Onun Bizim kabak tatı.mm tarifi nl""lf oll&Jclı, laiç lmtlmaa, o, tel 
remiyec:ek War a.t llat ..,mis. iatecllii biru eniz içi, 1riraz fıa- bittikten eonra bafka biri IOrchu kadaJJf-. bGtlD 8teld tathlardan 

3 - Y011tmlaktaa plcinbüz- tık idm-hot, fllbk, üzüm olaa _ Bir de .ıadea karhan bay· 8lt6D tatKaktL? 
4 - Giiaefli sini_. Mr müd- ela ohD',olma•da Ja - " biraz raml..,nda ,apdan bir tatlı pir - Sebep T 

det açS laaft&la dolatan. da pekma, ,.._........ ni ftl'llllf, o ne Çetit 141ydlr? - S.hehi, tel ..-,.mnm bi· 
5 - Her ymuıiden ene! elle- Soma w tatlı bir türia ajır tat Hemen )'idmi hu~: çimi,~ can•• o tel~ 111111& 

rinizi aikkatlice Jlkaıma. um- l~ sibi -. :-:m içine 1-y= - Rica ederim, ... 1 Hem.... ~ __ .......... . 
yetinize bir talam mUaoplan ear ~8!1!°' ne ım de ,.:ınat:n·ne p.laam ~ .. 'pın11&11.1 -Tahin.._. na.W11'1 
mak için ellerle atız en iti •&11 • f'ID'll' ~ ae e • ·nc1a '1 , _ _. lftl:,8kıolece ----ıea t.Net te o ........ , - O mllbanlr,. tatblarm • 

d uJlmda JDMDm iÇi en 1W1ay ay -.u-
ta ır. • ç ..... s, Ha'bet eaçı sibi karma tatldar artıimdan •ll111:mel O • ....... ' • fdrarapernr " en 

6-Soiak ald~ ~111.ter bnflk rlJalar ıCSrdüriir! bu tatlı caiı eiwi o tatbb 7ÜmiJl ftk • -.aaatlarmdaaclır. ~ol· 
etmez hemen ~· siriniz •. Ve pclef8 taif le ıipnanlıJc yeJ'lllecli· tile hedalde .......... W aa. melde \llrlDde ....., ....... , lmfu
hastalıiı tamunıl• aegiamedilmçe li halde ...._ tibi hem bamn almq olan acmai Wr -..clrala ......... clatlral dli tePeiJe ya· 
yataktan çıkmayamt. kolay,.._ çemiai litif, hem de icad ebDit obaab1 Dlfb&n • bir hat l*laala ,_.,qara1c ltir t6rl6 Jrop-

St'ıtt:en y On beeleJIPlillJ.eeleJicidir hat kere, sahaı1m, yahut tabaim lçincle mak WlmiJen ~ -~ı,..t.rla 
..1a- bir-.ı L- ........ __ Yllib Pilı ka1'arp. ~J elıwJt.laitfa-a--c1aa sanla •t· "'l•P•vorlar a-, .... ~--"'e iRi talUUllD -L • ---.. P•---

_t...... L!-!- but, Jnı,mlr paıçalan ucak pcıa naı daha çok inaanm Jldn• ft 

1 ı • · ;um 1is avur-n uiıi.i eordu: - ·-.: W-....1 -&.L.'- aidalı J8al • tal: ;~1ri:',.. ~ - la declilin kabak tatl•ı ·=··~birini•· =-..... ~~9;:.a:lıı::.:~ 
sütten aun'I Jin yapmama~ akız .......... mı yapdır! • s8tilrmek delil. hanlann mak ...... ,.u .., ,.hancı tatlılarda 
nı huJmnttar. Hif sftlwa•••brpbk ftl'dim: tan Jb18'iae Wnvlr M1e ima • o PtDi buhmmu. Ottflik ıenç, 

Viyanadald docentl .... mi • - ffaJI!', - bhalmdan! nm mWeaiDi allak IRıllak etmeie -~,.............. mitleler için 
hendia Linert bu bcotlaltalri tecrii" O, badi -.USU tibi benim yeter .. *'-Wlel o• Dt+etli bir pdadır. 
belerin yeni olmadıtnu, 'ft - ha karpbtaı da ıerçekten •ana· - Peki, ... tatldudaa haasi- Hele eeld helıncı mtalaranm, 
senelerdenberi A1manJiiıL da rak teJaıar -.ıa: lerilli .-er, hansil.-iai ••- • Ka......,.,..ha 11.ı.a pifiric:ilerinin 

ba _..1!..1 L...:-t--ı.. .. olt.• - Peki, m11l Japlbr? aba? .... p411ws, laalil .-....~ 
TIPllUe u..-......- • Yine hiç bomaadan anki dd· -Ba declitim tatlı ,.mnden lan o portakallı, berpmatlı w I" 

D1l t8J1emittir • cif ı•m•lf .. ·L! ani-..._ 00 1... .._ 1... he)-1-- 1- • 
~ ua ....... betb ala" olmamak prtile ae • redir w.uia YWl JO~ ma, maa• 

S8tted lawl olan ebaf, -..fi' - AllD& kabaimın ~ini IÜ· men "8lla tathlan eewerim. Ha • mn \anlan yedikçe Jiyeceli ıeli-
lunan bir madde ile Mlll'I Jİn nice o~.. _. itl•lndea • tok tue ...,. • fOI'· 
.. ~.-ı.-ald&.;~ .... ~-·+~~ ........ ~~~~~----..,. .... ~.,, 

. - Sonra ipae .-mı ıa-a 
1 

Nobal edebiy at 
mOkAfatı 

B u seneki Nobel edebiJ&t mi9 
klfab henlb hiç ldaileJe .. 

rilememiftir. Müklfat için Fran • 
SIZ p.iri Valeri ile, FinlandiJa ,... 
zıcdarmdan Sileatumm isimleri 
ı~edir. 

Yunanlı yuıcı Palamaı'm mü· 
klfatı alaltilmesi ihtimali çok az • 
dır. 

Vugo•lavyanın 
gemllerl 

v"flÖlla.YJ&DJA ..,. ....... 
rl8'le Ull pup a-i. mo

törltl fD.p, wUlrll..,. mı.ı. 
ntmaw..w1a1n...ı.. 

Gemi tirketleriain • hiJiilii, 
deTletin elWedlr. Tamda nakli • 
yat hutUIUllCla Yapelay pmileri 
çok büyük itler alrıaeldeclirler. 
Bütün Yusoslav pmUerinin hac· 
mi 529,945 toaclm. 

.,..._ 
-Sama. .. 
- Soma, İltenen ODU IU'llll• 

taldı yoiurda bulaJJP tepeiye dö. 
ter, aitilrüp fırma nrir ve lap Jm. 
mm olduktan aoma berine biraz 
sil lllJU ile tarÇm .-pip kollannı 
...... aeçenin Jsartıama ! 

- Alay mı ecliJ'onun? 
- Ha tmm bileydin! Hiç uma 

b1-P1• tatlı olar mu be a • 
dam? 

- o,ı.,.. .... balından o • 
lacak! 

- Bal kabaimdan da olur aar 
....... -- helftCI kabaim
... olar- Hani tu içleriaia Jmpb. 
ra tunmcaluiu d111armdaki be • 
,....mak kabuldannm üzerine 
Y1ll'ID1lf JUIJ"aulak ... yine dıt • 
lanmn biçimi, eeki orta oyunu ka· 
....ıduJanmn kaTUldan aibi dilim 
dilim aynbmf helT&el kabakları 
Yarcbr J&o•• 

--!-!, C!-t.a-ı~ tea -ı...:.: -n..: 
YllllRI .-ıw1a11 •ıı:n r-w-a •·- - Hiç binbir çiçelin izlü, ti· 
Rumeli tatldi.nna pek ba,dmm. fali, aüzel kokulu iliklerinclen çe.. 
A.1'- _..;.ı...--.L ..... :1 ... Girit" bak -...-7-..-w-....v ldlerek tabiatin en ince babikle • 
laTNı, wleıcle ,......" aidua rinden ıüsilldlkten IODI'& ortap 
ekmek kadaJJ(ı da fea delildir. lmimlan ye bütün tatlı nemelerm 
Yine hafif olmak prtile J&llJ ka- leaet, nen.et, fayda ıibi ıGze1 .. 
daJJf, kendim pqirmek fUllle alt· lik " heu.lerini tarif için alem 
ti inalciMIT&ll da bence batın la olan O 'i8DD ( Bal,) 8"İlliıez 
,dır himw iti tatldardand•· mi? Ancak ne Juık kt, Jıllarcfan 

- Ya tulumba, p hurma tat • beri &lllttliii en çetin, en J'IPl'Q" 
blan, J& kaJmaklı sllllç? dına ,ı,inti •• içiatilerclen bi • 

- Bunlan , .... de olar, hani sia ... deiia..W, tiadi tt.tlı • 
yeıneı- de..· Hele Userbae lop IUm '5bıd• LoJc.Nn Hekimie 
lop o ca- ka,..aiı oturttuktan d .... d ,..._ki halt.alna cı.hi: 
eoma aliDiç delil, sade mJ& naz. -Çal -..ıı, ,..n •• Wl! 
b.ç bile JGir? IWili --Uew,i Wle biru 

- Nulaç nedir? ..... lilll:rorl 
- Hani koJUDGD bahmmadı· O.. isin artık halla .,.... 

iı ,.rcle keçi,e Abdmrahmaa Ce- m ..,.._.in, lloiafla ltaW da 
lebi decllderi sibi etkiden 8'fWd• im: '°"1inlarm tatl• olmn 1 
Mit huhmacbiJ •man pirinci sa• 8a..,.. ~bw 
de au ye tekerle b.J'MllP. bir tatlı bqbıı abldn .. 
yaparlardı ki buna nulaç derler- _Ya ...,..,. ne denin? 
d• • 

ı. - Ne diJeceiim: 

lrtro •avırcnerı- a eni harp .. ıahı 
kolaylık ç Y 

-Ha. ..... &iklim, bildim .. 
-Hala, ipi 'llenim dedilim tat 

la, ha lrNaldarm tathudır. Bunla· 
na tatlık da iki ttirlidür. Birisi, 
hir ~ ldmlelerin 'blldili " haza 
lobntalarm pptılı sihi kabakla· 
n IOJ1llap ince iDce cloirwlıktan 
.... 18tbda kapablarak" ize
riae fındık, c=e.a ekilerelt yenile. 
n1•1r. öteldti lie .. kahaiun ..., .,.,..._,........bir kapak .. 

- Ya kompoetolardan hansi • Zerde, aerd~ oh _., 
leri malmald6r .-:a 7 Pill• a1tm perde... 

- Kom,__.. reçelle hotaf Alim aihi mibuek: · 

........ lir. 
'- dlreltar kendi bilsuincle 

........._. Wr araya taplı. 

"I .. kartı almac:ak ted • 

l ami henis ,Wl llllsd-alda 
olu bir Jasilb q.tipt •• 

biti, sizli llhorata'RnDda .... 
tak\el mahuel»elercle '°" IDemli 
8ldlriiei itler F.recek olan - tir 
18,... hup ileti ,.,..lfbt. 

"S - Boma,, maıb1ı hain • 
balar, harp ta~leriacle kalla· 
mlaalr olana, pmdS,. kadar imi· 
leadmakta Olaa hom'n1araa 
,osde jb .... fala ....... t ,.. 
pacakm. lldnel aı.t, ... topla· 
rnula Jmlluıılamldır ld, aanceli 
it, Wef '" ilaW •ib- mlmtal 
nmrmdaa çok .... alcllr. ~ 
cii alet İle, phn tanareJer tara• 
fıWan kullanılacaktır ld, 1ııunan 

m oldala heniz sisli tatul•allb· 
dJT. 

idlr,,... ımlce bir bıpJda 151-
llln ll•mmm yerleri, çekinlek • 
Liri aPdamr ye o .,.IEJanan r.-e 
as hatla.-11 pirinçle d&rilmüt ce 
... ,... 6stilll, tos teker • ..Jd. 
dea fa' ma baalnrdu • dotm.. 
.... o.laa - .. a.ecı- çr 
bnlmlt olan bpek tekrar ,.-im 
......... •• 2 ile ,apqtmla. 
m ••lwwwlrir ..,.ı ~olclaia 
11-W ,_ ftt'lllr. 

aruı bir feJ olmuı limnken IOD Şifadır birçok ... ! 
zamanlarda l1taMal lolcantalan • -----------1 

nm çoia tlolnMlan doinlJ& mha 
hotafı kompolto diye miifterile • 
rine daJJJOrlar. Ben de l&tea lcom 
pottodan çok hotafı andijim ishl 
keeelerimizin zararma da ola ha, 
benim }lefame sidiJor· Hal1nald 
elkid• hlJle ...... sibi lrompc,.
todan ~ hotafı tnenler, lokaao 
talarda inlerine komposto nti • 
rildili sa•an oma, bpla, ..._ • • 
meailerin abık pill•lan ...... 
np çorba :rapbJdan sibi o - • 
lnk kcımpoltolan IDleribcWd -
De ..tandınp hapla blheder, lr 
le lçerlerdl. Kompolto ft hotaf • f 
lan1an .. eok .......... ,.. • 
d ... AJ.ftdald çepü, ..... ~ Wr 



- , 161LKKANUN -19~ JO HABER - A.!.ş•m postaar --- _ =-----' -.. ~ .. ~---------~~! Buda Sjr Baskındır 
2, 36 kurusıa ısmarJama ve hazır K A . Ş E 

~üt kollu Ye çift yakalı popli.xı gömlekler yalnız 

"BASKIN,, Neokalnıina 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 21/1 

,liacami ci"annda 
... ·.'· . ,. . .•. ı.t .t. ·-·. 

Grip - Nevralji - Baş ve Diş oğnları - Artritizm - Romatfzl]J 
• ;"' • ; r • ,·, • __,• • ı" : l . k "'•. ~ ' I• .: 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarlle UşUtmekten mü
tevellld bUtUn ıstıraplara kar~ı yegane 

milessir tedbir bir kaşe 

GRiPiN 
· almaktır. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

~~ 2,45· kuruş 
Bayram münasebetile 

YENi ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR 
Çift kollu ve çltt yekalı poplin gUmlekler 

N İ R S O da bulunur. 

O<J Galat:a, Tünel civarında Z~ 
~88888 Sokak, Lacivert Han. 
:::=::-::::::::=:::::::::::ın::=:c:::::::::ıı:.-::.: i! 

Diş hekimi H 
:: 

Ratip Türkoğlu i~ 
Ankara caddesi Meserret H 
otell Kar,ısı numrara (88) ii .. .. :::::=:::::::::-.:::: :::::::::::::~~:.!~::::-::::: ::~ ı: 

BAYLARA LA.'%fM OLAPıf 

TEKSAY.T :··. 
HER ECZANEDE SATILIR 

--~~~~~~~-~~~ 

.. 1 .............. ... 

DOKTOR 

Kemalözsan 

FAR U K I' nln 

CiCi SURMESI 
Avrupa r:meUerlP.den UsttlndUr. 
Yakmazl 

DökUlmezn 
Leke yapmazlll 

Fırçalı sürmeler arasında eısizdir. 
Her yerde bunu arayınız. 

Faruki ve Cici markasına dikkat. 

• 

Kir alık katlar j 
Bahıalide Ankara. Caddesinde 

ikdam Yurdunun katları ayn ay
rı veya toptan olarak kiralıktır. 

Resmi daire ve sosyetelere elve · 
rişli olduğu gibi modern tesisatı 
vardır. Gönnek için her gün kapı· 
cıya müracaat edilme.: · 

ı:u:usıc u::cnr.::aır.:1::11::1:::::-.::::::::ı-.::::: Taksitle 

se~:.~:'-M
0

J;;~:ssm ~ Ademi iktidar ~~ Manto ve tayyor 
Kraköu - Ekselsiyor mağazası Si V E ii j Ve robl&r 
yanında. Her gün öğleden. sonra :: == En son moda kuma, ve mo-
2. den 8., kadar_ Tel: 11235 ~Bel geveş kli Qi ne~i dellerl• giyinmek isteyen 

ı---------•• - ·· zevki sellm Sultanhamamn"' - i H o r ın o b i n ~i da Camcıbaşı hamnda birinci 
Göz Hekim1 !~ Tafsllat: Galata posta ii katla bir numarah Leman 

D Ş ·· kru·· Ertan - .. Hanımm Şermin terzihane· r. u !3 kutusu 1255 !l 
B b ·ı· A k dd · N 60 ==--- -· -.. --.w ._!; sini fareflendlrsfnler. 

a ıa ı. n ara ca esı o.. .... - ................ ::::._ ...... = .. ·-·• .. •••••• ....... I ··-----------TeJefon: 22566 

Sah g\tnleri meccanendir •• 

lfni HOHM 
F. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT 

D. ve Y. T. K. No: 47 

Operatör Dr. 
SeU\b SUN 

Diş Tabibi Kemal SUl' 
istiklal caddesi 

No: 322 
( Bevoğlu Yerli 1 
Mallar Pazarı 1

1 üstü> 
1 ......................... ı ~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!J 

• 

_ YAWN 
CEf( DEFTERiNE 

IMZAATAH 
E»OYOK EL 

OLACAK TIR 

TOR,KfYE 
iŞ 

e,ANKASI 

Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kaJay 
muvan 24 - lkincikanun - 1936 Cuma günü saat 15,30 da 
rada idare binasında kapalı zarf usulü iie satın alınacaktrr . 

Bu {şe girmek istiyenlerhı 4500 liralık muvakkat teminat 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14, 
dar komisyon reisliğine verme?eri lazımdır. 

Şartnameler 325 er kurut mukabili Ankara. ve Haydarp 
nelerinde satılmaktadır. (7676 

Sıvas - Erzurum hattının ilk 43 kilometresi üzerinde 
Bostankaya ve Tecer istasyonların m 19-12-935 tarlhinde 
ren qletmeye açılacağı ve şimdilik bu kısım üzerinde pazar 

perşembe günleri gidiı geliş birer muhtelit tren işletileceği 
halka ilan olunur. (3643) (7856) 

Muhammen beledi yerli olduğu takdirde 67760 ve ecneb 
ğu takdirde 36652 lira olan 7001000 tane galvanize tirfon 3 

kanun 1936 perşembe günü ıaat 15,30 da kapalı zarfla An 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 
nebi olduğu takdit-de de 2748,90 liralık muvakkat teminat 

nunun tayin ettiği v~ikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 
lfadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kmut mu1ubilinde Ankara ve Hay 
veznelerinde satılmaktadır. .(7804 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Mikdarı T ahmiu Bd. M. Tem inat Ekıiltme ıün sa.ati 
H91beliadadaki 

HABER - A1'ıam poıtaıı · 

Yurdumuzun nefis meyve UAre -
Jerile hazırlanmıştır. Mümasil Av • 
rupa müstahzarlarını aratmıyacak 
mükemmeliyettedir. 

Hazımsızlığı, muannit inkibaz -
tarı giderir. Fevkalade gaıoılu oldu _ 
ğundan yemeklerden Hnra ferahlık 
nrir. 

. 11 
eu 

Süt Talebe ve 10.000kg. 1200 Lira 90 Lira 17/ 121 935 14 
erat için. 
lıtanbulr!aki 

Si~ Talebe ve 20.000 
" 

2400 ,, 
era\ için. 

180 ,, 17/12/ 935 ıs GAYET 
MCHIM Türkiye 

Yoiwt ,, ,, ,, ,, 10.000 ,, 2100 ,, 157,50 ,, 17/12/935 ıs 
Yukarıda yazılı süt ve yoğurt hizalarında yazılı günde açık ek· 

ıiltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve 
eluiltmeye girecekler itbu gün ve saatte teminat makbuz veya mek 
tuplariyle Komisyon Batkanlığın3. müracaatları. (7592) 

Paria mamulıib, H. Villette 
laboratuvarının yeni bir keşfi Şeker fabrikaları 
SANOGVL Anonim Şirketinden : 

Mu~ayyer Hasan Şevki 
Piore, Jenjevit ve Stomatit 
gibi ağız ve dit hastalıklarını 
ve mikroplarını imha ve tedavi 

Turhal Şeker Fabrikasının 1936 senesi içinde Samsun Li · 
manından göndereceği teke• lerin vagondan vapura kada k r .k 1 rna 
ıyesı apa ı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde lıtan· 

bulda Bahçekapısrnda Taıh1nında Şeker bürosunda ~~ 
~ CliUICQtit. ~~ ve:Afail&t latanbW ve s~: PUDRA ve YA G S l Z KREM i 

Dünya . 3 emsalsiı.dir.. Her yerde arayınız. 

Paris yazılı etiketlere asla a!danmayınıL. 

eden ~iı pastasıdır. Lezzeti 
bot. lier "eci"ane ._ d..-aanla 
satılır. Diş tabibinize sorunuz. 

Burolarından alınabılir. 
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~ri i ··n bu ne büyük bir saadettir. 
Şö .. ·alyenin gülünıseyişi fa:Uala _ 

şıyor, bıyıkları dimdik oluyordu. 
- Bu yatakta yatmamın nekadar 

büyük bir şeref olduğunu düşününüz. 
Marşal, bundan daha büyilk bir ikram 
dil nasıl bulunabilir? 

- Pekala şö,·alye, buradan he _ 
men hareket etmeliyiz. 

- Hayır baba. 
- Hayır diyorsun öyle mi? Şia. 

di arttk seııi 1nlrada kim tutuyor? 
- Kendisine MonmoraMiye, ka -

ur arkadaşlık isi• Marşale verdiii -
ıaiı söz, oaunla birlikte gideceğiz ba
ba. O bir kere şatosuna airerek emni -
yet içinde bulununca, eğer beaimJe 
birlikte ölmek isterselliz ba.ıı büyük 
işlere kalkı~1J1ak için beaimle beraber 
l'elebilirsiniz. 

- Hay ~eytan alası! Marşal niçin 
Kont dö Marjansiyi yaı-dımına çaiır
mıyor? 

- Her halde Konta yolda rashya
cağız. Burada bulunmuş olsa bile. 
Luizi emniy,tte bulundurmak hakkı 
bana aittir. Çünkü beni imdadına o 
çafırmıştr. O dakikayı hiç unutamıya. 

cağı1J1. De,·iniyerdeki odamıa pencere. 
•inde idim ... Ha, iyi ki aklıma geldi 
Cfak bir borcumu ödemek iÇİll oraya 
ufraınam tazım. Paranı% var nu baba? 

·-:_ Üç bin liram var. 

- Vay Qnıaa! Zenıin i111isiz. 

- E",·et, bu Marşal dö DamviUn 
biraz o i8te11tiyerek hana verdiği son 
JaıtdiJedir. Usta Lln«lriye elan borcu
... mu ftl'ecektiıt? 

- Ona •e Daın Hügete .• 

- Her 11dsfne de borclu musun? 

- Evet, usta LAndriye para ve 
Htfgete minnettarlık .. Birisini Ektiler 

le ödiJ cet·.;ını ve öbürünü ••. Bu pek zor 
olacak Bir Ekü, bir Eküden başka bir 
şey değildir. Fakat kalbden çıkan bir 
söz, bir hazinedir. Anyacağıaı ,·e bu_ 
lacağım .. Şimdi baba, ben Deviniyer _ 
deki penceremde duruyordum. Bu es
ki hatırayı her şeyden çok severim. 
Sokafa mı yoksa ha,11ya nıı baktığı _ 
mın çok farkında değilim. Birdenbire 
onun penceresi açıldı ,.e beni c;ağırdı. 
Beni? .• ismini henüz bilmediğim hal
de beni çağırdı. Halbuki onunla hiç 
konuşmamıştım. Sanki onun kardesi :. . 
çocukluk arkadaşı, sevgili.<ıJi imişim gi· 
bi. beni ~irrdr. BTet; başkamnı değil, 
yalnız Nni .. Onuıt için onu sonuna ka 
dar hl maye etmeğe hakkım ,.ar. Bu 
ko~ ve bw kalp onundur. Her §eY bit• 
tifı zaman, biri oldukça uıııtahkta kul. 
landtft kılıcını terkcttiği ve öbürü 
çarpmaktan nzgeçtiği 7.aman tabii 
Nn de bu l~&en vaı ge>~ttfhn. işte 
bu kadar. 

:- Bu kadar ha! Ah şövalye, eğer 
vakti le sözifmil din tem iş olsaydın'! 

- Yanlış hareket ettiğimi ~imdi 
anlıyorum. f'akat baba, hemen bu ge. 
ceden tezi yok Parisi terketmeli) iz. 
MarşaJin mullıafızları bir ~ngele rast

larlarsa çarpışmağa mttbeF .,htcak • 
lardır ki bu da iyi bir şey df'ftldfr , 
Hem kunet.e he'lll tlie lliyleye ihtiyacı. 
mız var. Damvil ıaühtnt bir düşman • 
dtT. Bwıdan maada peşillizd~ bir de 
köııtk sürüsü d•laşıyw.. 

- Bu g•ce bize faydası dokuna _ 
cak bazı a~ık röıller bilirim. Onun için 
Troaaderi dvannda bir U&aoıaam la. 
zım. 

- Öyle ise ~idiniz baba. Yalnız 
kendinizi kollayıruz. 

ihtiyar kurt oilwıa l'ed& ederek 
gitti. 

Bu bak Ue oğula: 

Tapapi llGIRtl.Mnirw fl#trwk ve 
orada iayan, krala iluuwJ, bir evi '/JGk
mak ı•e kraluı aa/;erlerilte ailtihltı kar. 
fl kOf/.mak cürümlerindeıı dolayı ka -
...uıun vcreceji laülune boilun ejaeek 
ilz~re kflll&t11z ve ,anau tealiııı ol1114-
larını bildiririz. 

Bu auba,,l.ora: 
ParaaJIQlllar111 aaj olarak ele ,,e. 

çiri.lnıeleri kallil olwu• eetıeUeri, bir 
i.1kenceden ıonra asılmalt w kralın 
1adık tebaaı1t11 ibret olnwk üzere 
Grev meydG1Undaki. biuü.k darajaeuı· 
da gösterilınek l'İlt ölil olarak ~ e. 
dilme/eri lôzmıdır. 

Kralua 11111Ralu ubayltırına: 
Bfı llflamları ~leri w qa#darı 

bağlı olarelc. Şatuk .aifltleiıunıındsi 
ol- kn, Jil Jlaıtri Pera~ flÖB
teı-eeeji llfll'e. yeri timdilik Tompl ha· 
pishanesine götiirmelı üz~re teDlcü et. 
mclerini ltaber &:eririm. 

Krahn tuıllige nteı1UJnı olan ben 
bu etHİl'IHllJttfui •ltflulara ffitra bayı· 
J'lf °"""'""" -'""""""' H iMi bir İl/İlik 
olarak blr taeUik Wr difiln,,... valcti 
verflijüıN Ua eft,ilrı. 

H• iltlNırıuıme/A içinde yozıb o. 
lanlan tasdik 6fli,, imalayaf'ak bfllın 
ti/dm .w.a1ız lliiliiji lcumoİulanı 
Aatapil1a İM~ Kiuoa ıVersiye 
Barqn dö Ttllf/.~a ~igtWlfna.., 

R"u ... iiı.erifte. siyalt etbi eli a. 
daın emiraa .. yi Aha1a ' 'ererek kı -

' nııldanntadaa clunaa atham yaaıaa ~e 
kildi. 

Asiler~ Y9rilen bir saat ~buk geç. 
tii. 

Sokak ahali ile dolmuştu. Seyirci. 
ler fısillrin din miı ,._ ili aü o -
larak elde edileceklınW p. uwk üze_ 

re ayaklarının ucuııa basarak yüksel. 
mi§lerdi. Büyük bir kısnuaın da bun· 
ların ölü olarak yakalaıunalarını iste
diklerini ilave etmeğe meebıuuz. Çün. 
kü b11nda iki katlı bir eğlence vardı. 

En·eıa bir çar1>1şmayı, soa~ ee -
~etleri darağacında seyret!M.k,. 

Bir saat geçmiş Oldq-undan su • 
hay kapıya yaklaşıp: 

- Kral namına! diye haiırarak 

şiddetle tokmağı çaldı. 

Tokmağın gürültüsü evia i~iade 
uğuldarken birinci kat pencerelerden 
birisi açılarak ihtiyar Pardayan gö • 
ründü. 

Sokakta; bir gürültü koptL 
- lşte, işte teslim o)uyoriar. 

Pardayan sertçe selam ,·ererek e
ğildi. Ve: 

- 1\fösyö, siz hücum etmek nive-
tinde mi~iniz"! dedi. • 

- J<;ğer teslim olmM.sanız h-e~n 
hücum edeceğiz .• cevabım ,·erdi. 

- iyice dikkat ediniz. Verill'n bir 
kefaleti hiı;e sayıyorsunuz. ·- - lliliyorıım mÖfı)i ü. kayıtsız şart 
sız te Jim ola.caksını~ 

- Teslim olmak, o başka bahis .. 
Yalnız si.ıe ,·eri.len sözü. tutmadığınızı 
söyletmek isterim. Şimdi eğer dQğru 
buluyorsanız hücum ediniz. 

İhtiyar Pardava.n bu s.Cnü söyle • 
dikten sonra sakin bi~ ta\nla. JHUtce
reyi kapatırken subay son bir kere da. 
ha ola ı::ak: 

- Kral namına! diye baiırdJ. 

Buaa da hiç bir cemp alamayınca 
htr işarf"t -verdi. Ve mancmık şekthtde 
hazırlanan kalas tahta. ı.reket et • 
m.eğe ~Jadr. 

Beşinci darbede kapa yıkıldı. 
Say: 

\ 
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Polis hafiyesi X:9 yahud Dekster ıslahıhal etmiş bir haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nevyorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki hazinesini çal 11 

mak üzere olduğunu haber ''ermektedir. Fakat Maroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ye sırlarını bilen Mişelin kız kardeşi Şilayı da tak.ip etmeğe koyuluyorlar. 

X :9 Prens Abdullahı haydutların elindeı~ kurtarmayı kar~rlaştırıyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla beraber çalışmağa başlıyor. Fakat Şilinın hizmetçisi Mari abtalhkla x :t 
u ele \·eriyor. X :9 kaçıyor. 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyonunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler bundan endişe ediyorlar. Fakat bu endişelerini belli etmek istemiyorlar. Halbuki Maronl 
Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de elde etmiştir. Şimdi de X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini araştınyo~ 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuruyorlar. Fakat X :9 yanında bulunan şişman Jorjla birlikte paraşütle evin üstünden athyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kencU. 
sini ölmüş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayı, her şişman Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi BiJi Monkov çiftliiine celp etmişler. Ve her ü~ünü de yakalayıp bir odaya haP-
~etmişlerdi. · 

/ 
X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş olduğundan o da meyve sa tan bir salıcı kıyafetine girerek ilç kt§lnin hapsedilmiş oldufu eve gelmlfti. tki muhafız hırsız X :9 u tanıyamadık

larınclan hiylesine aldanıyorlar. X:9 bir hamlede ikisini de yumrukla yere sererek Şila, şişman Jorj ve Bili kurtarıyor. 
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- Dikkat! emrini verdi. 
Askerler tüfek namlularını kapı· 

ya döndürerek beklediler. Fakat kim. 
se çıkmadı. Bunun üı.erine e\'İn i~ine 
gihneğe karar verildi. Ve içeriye gi • 
rilince merdivenin müdafaa haline 
konmuş olduğu görüldü. 

Bu hale canı sıkılan subay: 
- Uğraşmak Jazımgelecek ! diye 

homurdandı. 

Merdivendeki engelleri t~mizle • 
mek için iki saatten çok uğraşıldı. 

Geçit serbest kaldıktan sonra bü· 
tiltn askerler yayaş yavaş yukarıya 

çıktılar. Atlı da yere inerek onları ta
kip etti. Fakat yüzü hala örtülü idi. 

Yukarı kattaki bütün kapılar açık 
ıı. 

Mantolu adam: 
- Dikkat ediniz, bu bir tuuı.ktır, dedi. 

Bütün odalar birer birer 
Birinci katdan sonra tavan 
ıtözden geçirildi. 

arandı. 

arası da 

Orada da hiç kimse yoktu. 
O vakit mantolu adam hiddetle 

haykırdı n bitişik eve geçilen kapıyı 
gCSrünce şiddetli bir tekme ile bunu 
kırdı: 

- Buradan kaçtılar! Oh, şeytan. 
larl Gene elimden kurtuldular. 

Subay: 
- Ne emrediyorsunuz l\fonsen • 

yör? diye sordu. 

- Şu evi de arayınız. 
Bitişik ev de arandıysa da kimse 

bulunamadı. 

Marşal dö Dam,iJ sokağa çıkarak 
..... .-S atladr. Ve doğrn Luvr 
aewtfftl. 

8araya varınca kralın yanına çı • 
karılmasını söyledi. 

Btt müddet esnasında Fran.!lluva 

ile Jan dö Pjyen, kızı ve iki Pardayan. 
larla beraber Monmoransilerin kona • 
ğına varmışlardı. 

Marşal Pardayanlara: 
- Burada emniyet altındasınız. 

Öyle sanıyorum ki bu konağa geldiği· 
nizden kimsenin haberi yok, dedi. 

Şö,·alye başını salladı: 

- Monsenyör, sözümü dinlertie • 
niz kaçmalısınız. Eğer yalnız olsay • 
dınız size bunu belki tavsiye etmez • 
dim. Fakat ... 

- Hakkınız Yar şörnlye. Benim 
niyetim kızımla annesini emniyette 
bulundurmaktır. lleınen bu gece onlar 
la birlikte Monmoraıısi şatosuna gide. 
ceğim. Bana oraya kadar arkadaşlık 
edeceğinize eminim. Bir kere Monmo. 
ransiye girdikten sonra hiç kimse, 
hatta kral bile sizi orada aramağa 

ces aret edemez. Şatoyu zaptetmek i
çin bir ol'du lazımdır. 

Bunun üzerine gece olur olmaz 
Parisi terketmeğe karar verdiler. 

Ogün içinde büyük Pardayan :Mar 
şal ile bir çok konuşmalarda bulun • 
du. Şövalye konaktaki odasına çekil
mişti. Luiz de annesinin yanında idi. 
İhtiyar Pardayan Marşal ile yalnız 
kalınca kalbini k~miren düşünceyi 
söylemeğe kahramanca karar verdi: 

- Ne sevimli kızınız ,.ar. Kimbilir 
kendisini tekrar bulduğunuz ıçın ne 
kadar seviniyorsunuz Monsenyör. 

- Evet mösyö, sevincimin dere • 
cesini anlatmak imkansızdır. 

- Acaba kendisine layık bir koca 
bulabilecek mi? Ben böyle bir kızın 

kendisine Hiyık bir eş bulacağından 

şüpheliyim. 

- Böyle bir adam vardır. 
İhtiyar kurt: 

- Vay canına .. Galiba şövalye sana fena bir haber vereceğim. Sen 
haldı! diye düşündü. jhiç bir zaman Luizin kocasc olamıya • 

- Evet, bir yabancı tanıyorum kilcak.sın. O Kont dö Marjansi ' isminde 
kendisi f edakfırhğın olduğu kadar ki- bir adamın nişanlısıdır. 
barlığın da canlı bir nümunesidir. O. Şövalye, rengi bile sararmadanı 
nun hakkında duyduklarım ve gördük - Ah, dedi.. Bu adamı tanıyor 

lerim kendisinin imparator Şarlman musunuz? 
zamanındaki kahramanlardan biri İhtiyar Pardayan: 
kadar değerli olduğunu bana anlattı. - Marjansiyi bilirim. Güzel bir 
İşte azizim mösyö dö Pardayan kızımı kontluktur. Yaktile tamamen Konne. 
bu adama ''ereceğim. Böyle bir hazi. tabiin eline geçmişti. Yalnız Piyen a· 
nenin sahibi ondan ba~ka hiç kimse ol ilesinin elinde kalmış küçük bir kısmı 
mıyacaktır. vardı. Demek ki bu kontluk yeniden 

- Monsenyör, cesaretimden do . kurulmuş ,.e asaleti şüpheli bir nam 
layı kusurumu bağışlayınız, fakat ta. budalası burasını satın almış olacak. 
rif ettiğiniz adam bende öyle bir hür· Fakat ben böyle bir adamı phsen ta • 
met duygusu uyandırdı ki, kendisini nımıyorum. 

tanımak için pek büyük bir istek du • Şö\-alye sakin bir sesle: 
yuyorum. Onun ismini sormakhğım - O kadar mühim bir şey değil 
bir hata olur mu acaba? baba! dedi. 

- Asla! Size, oğlunuza o kadar min 
nettanm ki , s e v i n c i m d e ve 
yeisimden hiç birini sizden sakla -
Yamam. Onu göreceksiniz ve umarım 
ki Luizin evlenme töreninde hazır bu
lunacaksınız. 

Pardayan bıyıklarını bükerek: 
- ismi nedir? diye sordu: 
Marşal ihtiyar askere dikkatle ha.. 

karak: 

- Kont dö Marjansi ! dedi. 
Pardayan sapsarı kesilerek ·bütün 

,·ücudunun ürperdiğini hissetti. Çok 
müteessir olarak bir kaç kelime mrrıJ. 
dandıktan sonra Marşalden müsaade 
alarak oğlunun yanına gitti. 

- Marşal Ue şimdi görüştüm. 
- Öyle mi? Ne söyledi size? 
- Kendisine, J,uizi kime \"ermek 

niyetinde olduğunu sordum. Şönlye, 
bir yaraya dokundurulan kızgın demir, 
merhemden iyidir. Onun için metin ol, 

Birkaç dakika kadar sessizlik ol. 
du. Bu sırada ihtiyar Pardayan hid • 

• detle odada dolaşırken şövalye gü • 
1ümsiyerek ona bakıyordu. 

- Soğuk kanlılığına hayran olu • 
yorum. Nasıl, sana böyle muamele e
dilecek de sen de hiç müteessir olmı.. 
yacaksın? 

- iyi ama babacığım, hakkımda 
nasıl muamele edilmesini istiyordu • 
nuz. Kendisine yaptığım bir iki ufak 
hizmet karşılığı olarak Marşal beni 
büyük bir merhametle mi.safir ediyor. 
Nerede bulunduğunuzu biliyor musu.. 
nuz? 

- Zannedersem senin dairende! 1 

- Evet öyle, fakat baba bu oclm, 
Konnetabli ziyaret etmek için bu kca. 
nağa şeref nren Kral Hanriye veri. 
len odadır. O 7.amandanberi bu yatak 
ta kimse yatmamıştı. Mösyö, benim 
gibi meyhane meyhane gezen ,.e ekse. 
riyetle gece) i açıkta geçiren bir ser .. 


