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X:9 un 
maceraları 

F ormalan kitap teklinde toplan' 

rak aatııa çıkarıldı. 156 büyük sa· 

yıf a 30 kurut. 
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Türkiyenin lngiltereye 
yardımının manası nedir? 

12 ada, Anadolu kıqıları ve Girit 
bu davada mühim rol OlJnıqacaktır 

Edenin lngiliz Dışbakanlığına 
gelişi ıtalyaya karşı şiddetli hare

kete geçileceğine bir işarettir 

/ngiliz Dı§bal;cu:lığına gelen Eden 
karısilc CeneıTcde 

Berlin, 23 (Radyo) 
Londra siyasal çevenlerinin 
verdiği bir habere göre yeni lngi· 
liz Dıt Bakam Edenin ilk i§İ Ak-
0eniz devletlerile baılanan mü -
zakereleri tamamlamaktır. Sov • 
yet gazeteleri Edenin seçilmesin · 
den memnuniyetlerini izhar et -
mekten kendilerini alamıyorlar. 

(Devamı 2 incide) 

Muı~©Dönö 
uııeve 

gttlıveuıı öyor? 
Almanya, Macaristan, Lehistan, 
Bulgaristan ve Japonyaya mı? .. 
E§er bu kuvvetler 
de karışırsa harp 

1pek müthiş olacak 
Son iki gündenberi ortalıkta 

adeta umumi bir harp havası e& 
meai bütün dünyada bir heyecan 
uyandmnıttır. 

1\1, •• ,.1;"';1.,.;.,. L.:.: tı:~... ..111nsr•v• 

meydan olmyan ıiyasaıına 'biraz 
da f&tma_mak imkanı yoktur. Her· 
kesin fikrini yoran, bütün millet· 
leri tiddetle alakadar eden bir ,ey 
var: 

ltalya neye süveniyor? 
Hatıra gelen ilk ıey: Akdeniz

de baılıyacak savatın bir dünya Güttüğü yol bir türlü anlCl§ılamıyan 
harbine sebebiyet verecği ve bun- Mu•olini 
dan İngiltere bilhassa F ransanın (--'------t----b=-----
çekineceği hakkında Musolini'nin Bir o o Üs • tahminidir. 

ltalyanın düıündüiü ikinci bir tramvayla 
ihtimal de Almanyanın karıııklık- çarpıştı 
tan istifade ederek bir taraftan 
Şarka, Rusyaya doğru bir te,eh. Otobtts parçalandı 

(Deoamı 2 ncicle) tramvayın camları 

kırıldı 
Bu aabah Karagümrükle Edir 

nekapı arasında Acıçe!me mevki· 
inde bir tramvayla bir otobüs çar
pıfmıttır. 

Ramiden Sultanahmede mü§ • 
teri taııyan otobüslerden biri, E· 
dirnekapıdan Karagümrüğe doğ -
ru gelen tramvayın önüne geçip 
durak yerinde bekliyen müşteri • 
leri tramvaydan· evvel almak is • 
temiıtir. 

Şoför mesafeyi iyi hesab ede· 
mediği için otobüsle tramvay çar
pıf1Jlıttır. Otobüsün karoseri kısmı 
hemen tamamen parçalanmıı, 
tramvayın da camları kırılmıt • 
tır. Yolculardan bir iki tanesi kor 
kudan baygınlık geçirmişlerse de 
yaralanan yoktur. 

Bu yüzden o kısıinda tramvay 
seferleri bir müddet durmu,tur. 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Cenevreden 
Parise gitti 

Dün Hollceuinde toplanarak iclare heyeti •eçmeye çal!fan talebe 
toplantının en heye canlı bir zamanında 

Cenevrede bulunan Dıtişlerl 
Bakanımız Tevfik Rü~tü Aras Pa
riıe ıitmittir. - Yazısı 2 nci sayfada -

Harp genişliyor 
Gelen haberler Habeşlerin · 

taarruzlarına son vermedikleri 
yolundadır 

Büyüyen otlar ve ağaçlıklar arcuın dan olan 'lttilyanlard 
bir ağaca tırmanarak, yapraklar arcuından atq açan bir Habq 

muharibi 

Berlin, 23 - Habeılerin dün· l 
ı.·ı rJazar günü hücumlara devam 
ettikleri ve ıimal cephesinde epey 
ce muvaffakiyet kazandıktan söy 

lenilmektedir. Habeılerin hüC1Bll • 
)arma dün ilk defa olarak süvari 
kuvvetleri ittirak etmittir. 

(Diğer haberler 4 üncüde) 

snoahıarın çoOali:ılması 

• ya a ını 
yükseltiyor 

(Yazısı :! incide) 

Yıl Başında 

2000 
Lira t\ltan kıymetli eşyalarımızı 
okuyucularımıza daQıtmak için 

tertip etti§imlz 

• 

Müsabaka başlıyor 
BDırkaç gün Dçlnde müsabakamı
zoın ıne kadaır kolay oDduğunu· 
göırerek lbHYI 'ffoırsa'to kaçoırmak 

ıstemayeceksınız 
Hediye edilecek eıyalannız arasmda radyo, dikit makineaJ. 

elektrik süpürgesi, saatler, ,apkala r, elbiseler kumatlar ve elektriU 
avizelerinden ha§ka kıymetli tuval et eı>:aları ve ronarlar vardır . .. -
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Hukuk talebesinin 
~~~~v;~:~=:~~~~~~:~ toplantısı polisçe dağıtıldı 
Era:~!;~:~~;.~~:::i Sebep, seçime lıile karışf ırıldıtı 

Musolini neye 
güveniyor? 

iki Yugoslav 
bakanı 

istifa etti 
Bu, kabineyi kuvvet

lendirmek için 
yapılmış 

yec:i~ihayet, Muıoıini Japonya- lJOlunda hasıl olan bir zandır 
nın Akaayiprkı bot bularak ora
da beyaz milletlerin menfaatleri
ni çiğnemek istemesinden İstifade 
etmeli diifünüyor. İngiltere, A. • 
merika, Franıa ve Ruıyanın bu · 
na meydan vermiyeceklerini mi 

Yugoslavya kabinesinden iki 
bakan çeki im ittir. 

Bunlardan biri Bayındırlık ba· 
kanı Bolviç öteki Beden terbiyesi 
bakanı Kcmnenoviç'tir. 

tahmin ediyor? 
Hüliaa, Musolini, Almanya, 

Lebiıtan, Macariıtan, Bulgariı · 
tan, Japonya gibi gayri memnun 
levletlerin vaziyetlerini iıtiıman 
kalkıyor gibidir. Lakin bunlarla 
ne derece anla1mıt olduğuna dair 
elde bir veaika yoktur. Eğer an
lqma çok ilerlemit1e müıtakbel 
cihan harbinin dehtetini timdiden 

~çenlerde tehir edilen Hukuk 
Talebe Ctmiyetinin toplantısı dün bir 
çok gürültüler arasında yapılmış ,.e 
seçimde yolsuzluk yapıldığı zannile 
toplantı polis tarafından dafıtılmı~ -
tır. 

'l'oplantı saat 9,30 da başkan Ke. 
rim tarafından açılmış ve yeni inti -
hap için seçime başlanacağı söylen -
miştir. Başkan \'e sekreterliklere gös
terilen n:ımzetlerden sonra seçimin na 
sı] yapılması hakkında uzun münaka. 
şalar olmuş \'e niha)et seçime i;;tirak 
edeceklerin hüviyetlerini göstererek 
reylerini vermeleri ve dışarı çıkmala. 
rı kabul edilmiştir. 

Seçim bu şekilde devam ederken 

yeni gelen yirmi otuz ki i seçime iş • 
tirak efo:~k istemişler ve bu şekil bir 
!oiÜrü münakaşalara yol açılmasına se. 
bep olmul'itur. Nihayet reylerin tasnL 
fine başlanmış ise de reis Kerim rey. 
Jere hiyle karıştırdığı zannile polis Ye 
diğer talebeler tarafından yakalana • 
rak celse tatil edilmi~ \e hakkında 

zabıt tutulmuştur. 

Bugün matbaamıza gelen bazı 

hukuk talebeleri sabah gazetelerinden 
bir kısm1:11n doğru olml\·an neşriyatta 
bulunduklarını söyliyerek hakikatin 
~ u şekild~ olduğunu söylemişlerdir: 

Şimdiki heyeti idare bazı yolsuz 
hareketlerinden dolayı mahkemeye 

verilmiştir.Mahkeme kararı bugüne te 
hir etmiş ve haşkan karardan evvel ı 
tekrar ek~eriyeti temin için dünkü 
toplantıyı yapmıştır. Ekseri} etin ken. 
di aleyhinde olduğunu gören başkan 
bir takım hareketlere girişmiş ,.e bü
tün münakaşalar bu yüzden çıkmış . 
tır. nütün ~alışmalarının boş ~ıktığını 
gören reid son bir çare olarak seçime 
hfy1e karıştırmak isterken mukabil 
parti Ye 1>oli.<:ı memurları tarafından 

dirüm üzerinde yakalanmış ve derhal 
hakkında zabıt tutulmuştur. Gazete • 
lerln yazdığı gibi seçimde kavga ve 
müessif hadiseler olmamış yalnız ı:;öy 
lediğimiz gibi mesele münakaşalardan 
yukarı çıkmamıştır. 

Bunun üzerine Baıbakan Stoy• 
dinoviç kral niyabet heyeti tara " 
fından kabul edilmittir. 

tahmin etmek ıüç değildir. --------------------------------------

Fakat iti daha karıtık ve mui 10000 Kasaplık Elektrik 

istifa eden Beden terbiyesi ba 
kanı, ayni zamanda içtimai baa' 
ret bakan vekili idi. Şimdi Yug09" 
lav radikal birliği bafkanı Tove 
koviç içtimai basiret bakanlıjı 
asaleten getirilmit ve Beden t 
biyeıi bakanlığı kendisine veki 
let olarak verilmittir. Saylavla 
dan ve eski bakanlardan , müıt• 
kil İtçİ gurubu batkanı Kojul d 
Bayındırlık bakanlığına ıetiril 

!lk vaziyette ıötteren dijer bir 
t:adiae de ltalyadan son ıünlerde Fakir talebeye ha YV an 1 ar 
gelen bazı havadiılerdir. Bunlara yardım için Nakliyat j 
ıöre Muıolini 1ahıi bir politika Kızılay bir toplantı ı ·· ğ · 
takip ediyor, yani ltalyanlarm g Ü c u Ünden 
hakiki menfaatleri kadar tahıi yapıyor Şikayet ediliyor 
me~iini de dütünüyormuf... Ve Uzun zamandanberi paruızlık Karadenizden gelmekte olan 
bu da ltalyada büyük bir memnu- yüzünden ilk mekteplerdeki 10000 kaaaplık hayvanların mikdarı 
niyetaizlik uyandırmaktaymıf... fakir çocuğa yardım edemiyen bugünlerde artmağa ba,Iamıt • 

Ne oiuraa olsun mühim hidiae· Kızılay kurumu nihayet bu iş için tıır. Bu ay içinde yalnız Trabzon 
lerin arif esinde olduğumuz ıörü- umumi merkezden on ·bir bin li . ve Hopadan ıehrimize 50 bin ka
lüyor. ralık bir tahsisat almıftır. Yakm· aaplık hayvan ıelmiıtir. Daha bir 

Musollnl b•Mf mUzakereslnden da fakir çocuklara yeniden ye • çok hayvanm bu iıketelerde va • 
niçin çekiniyor? mek verilmeie batlanacaktIT. Bu pur beklediği bildirilmektedir. 

Pa.ris • Soir gazetesinin Ro • münuebetle tehrimizdeki bütün 
Hayvan tacirleri deniz ticaret 

.. nadan yazdığı yazılardan yeni kaza ba-L-..ı1an Kızılay lıtanbul 
~ müdürlüiüne müracaat ederek 

bir takım hakikatler ortaya srk - mümeHili general Alinin bafkan 
aevkiyatm ıeç kalmasından zara· 

mıjtır: Eritre cepiı.-lüdein f..._ l'flı a\t• d· to•l·nar.lc '"-'--eA.a J'&' bgraalkıarırtl ve l>Ul'lun örlUfte 
haberler g~iyor. Yeni İtalyan bat gÖriİ§meler yapacaktır. bir an evvel ıeçilriieıiıii fstemfş· 
kumandanı muzafferiyet bava • lerclir. 
diıleri değil, yeni ve mühim Ha· Kütahya yakınında-------------
bet hücumlar111ı haber veriyor. tren altında bir Kartalda 

Kilovat başına 
3 kuruş 

Ucuzlayacak 

mittir. 
Dıt ıiyuada değiıiklik yok 

tur. Resmi çevenler, bu deiitm 
lerin kabineyi kuvvetlendirme 
makaadile yaprldıimı bildiriyor. 

lkt11at Vekaletinin kömür fi·------------......., 
yatlarında yaptığı değitiklikler • 
den aonra yılh.f ından itibaren 
baılıyacak olan elektrik tarife • 
ıinde bazı tenzilat yapılacaktır. 
Kömürün ucuzlaması elektrik fi . 
yatmı kilovat batına üç kurut ka 
dar ucuzlatacaktır. 

Şirketin buna mukabil elinde 
eski fiyatlarla alnmıt miihim kö· 
mür stoku bulunduğunu ileri ıü • 
receği ve ancak bu kömürlerin 
sarfından sonra böyle tenzilat yap 

dir. 

Mtlnlr Nurettin 

Yunanistanda 
Beynelmilel 

vazıyetın gerglnll 
yüzünden 

SEÇiM GERi 
BIRAKILIVOR 

Atina gazetelerinin yazdriı 
ıöre beynelmilel vaziyetin ıer 
ginletmeıi dolayııile, kral, aeçi 
leri tehir edecek ve bütün partia 
... ·-r•-
tetkil edecektir. 

Dıt itleri bakanhima Mihal 
kopuloı'un getirileceii aöyleniyo . ,,. . 

Ordunun müdafaaya geçtiğini bil adam ezildi Dün gece yapılan Atina, 23 (A..A..) - iyi ha 
diriyor. Eakitehirden Bahkesire hare- denemede Haber alındığına göre, Bağdat· alan çevenlerden gelen mal\ima 

Cavaya gidiyor 

Acaba MU10lini hu fena haner- ket eden tren Kütahya yakınında Beyojllunda rastlanan noksanlar ta Taha paf8. tarafmdan yapılan göre, geçen mart ihtilalinde itl 
1 '-- mel ı•-'- n_~.: _.....___ •-m•ml•ndı davet u"zerı'ne muganni Münir Nu· k 1 ı 1 er aal'flS a ~,,.an eJ"aan uunıı bir adamı altına alarak parça par- .. çı arı mıt o an memur ann ye 

• · d • ı .. ...ı...:.._ ? K _ _.__ Hava hücumundan korunma rettinle tanburi Refik ve karııı Fa- d k d ı ı il mryeıın en mı ..,ıw.uyor. onw ça et.mittir. Tahkikata bqlamnıt en a ro ara a mma11, part 
içinde bant müz&liıeresinden mi ve m&kiniıt tevkif edilmiıtir. Ölü· denemeleri dün de Kartalda ya- bire Bağdada gitmi1ierdir. Orada rin bu huıuıta anlapnaıından 
.Diyor? nün kim olduiu henüz belli de· pılmıtbr. Beyoğlundaki tecriibe birkaç konıer verdikten ıonra, ra yapılacaktır. Mamafih, a 

fildir. de görülmüt olan bazı eksikler bu- Cavaya hareket edecek ve orada tazım gelen mesleki kudreti 

SllAhların 
Eden ingiliz 
dış bakanı 

(B"' taralı ı incül•) çoğaltılması 
Uluel•r Kurumund• memnunl~ Bakır piyasasını 

Cenevre, 23 - Uluelar künl- • • k ıt• 
mu çevenleri EClenin Dıı Bakanı yu ·Se ıyor 
oılmumı memnuniyetle brtıia • 
maktadırlar. Edenin ıerek Sar, 
ıerebe Y uıoelav krallDID ölümü 
Ye Macar - vue-av anlatmamaz 
hiı meselelerinde kuruma eltili 
yanbmlar unululmaDlJ!ftır. 

Edenin F ranaız dostu olarak 
tanmma11 Lava) ile aralannda 
Avrupa sulhunun ve kunlmun le
hine olarak datıa L-4n bir irtibat 
temin edieceii ümidini doiur -
mırktadrr. 

Eden Musollnlyl Hab ... stanın 
tam•mlyetl mllklye8'İle lcb•r 

edecellml• 
Deyli Herald gazetesini• yaz -

<lığına göre Edenin vazifeai Muao 
liniyi ıHabeti.famn tamamiyeti 
milkiyeıine hürmet edecek hir 
sulha icbar etmek oldujunu yar 
ma:ırddır. 

Tür.'dyenin lngUlere-,,e yardınunın 
manuını 4 üncü •a11lcitla olwlflUIUz. 

HABER 
ıstanbuıun en çok 9atllan· - .. - . . hakiki ak•am gazet••ldlr1 .,._. .. .. . . 

llAnlarını HABER'• 
verenler· kar ederler. 

Btiytik devletlerin silihlarını ço.. 
ialtmaya ehemmiyet vermeleri üzeri
ne bakır fiyatlan yükselmeye başla. 
mııtır. Amerika, lngllterede tüccar • 
larla f abrikaeılann stoklarını ziyade
leştirmek te,ebbtlaünde bulanmalan 
da fiyat yilkselmesini mucip olmuş -
tur. 

Bakır fiyatları geçen yıla naza • 
ran yüzde kırk nisbetinde artmıştır. 

Ticaret od&SJndan aldıfımız ma1Qma. 
ta gire, temmuzda Nevyork piyasa -
sında bakırın libresi 8 çent iken tedri. 
cen yükselmiş birinciteşrinin sonun • 

da 9,25 çente yükselmiştir. Çubuk ve 
plüa bakınn beher yüz ki1osu Paris 
bol'888ında temmuz ayında 279!'>0 
frank ik~n ikinciteşrin ayı zarfında 
328 franga çıkmı_ştır. 

Standard bakırın Londra piyasa
sında beher tonu 31,1,3 İngiliz lirası 
fken ikinciteşrinde 3:i,6,3 İngiliz lira • -sına çıkmııtır. 

Silahlanma yarışı devam ettifi 
mlidde~e bakır fiyatının gittikçe yük 
selecetl tahmin edilmektedir. 

İstanbul piyasasında da bakır fi. 
yatlarında yliksekltk görülmUttür. 

Yakında istihsal edilecek olan Er 
pnt bakın, dllnya piyasasında cok a. 
bet bulaaaktır. 

Erganideki ~l:11malar hummalı .. 
bir tekilde sürmektedir. 

rada tamamlanmıt ve tecrübe saat da konserler verecektir. olan memurlar kabul edilecek 
20 de batlıyarak yirmi dakika de- Ses meraklısı Cavahlar arasın- bunlann seçilmeıi için bir kom 
vam etmiıtir. Denemeler çok mun· da ıimdiden hazırlıklar batlamıı- yon tefkil edilecektir. Serbest 
tazam olmuftur. tir. rakılm'! olan ihtililcı zabitler 

Önümüzdeki hafta bayram ve mele almmıyacaklardır. 
yıl~~fl geceai~de Üsküdar ve Ka- Bayramda İş Bankası __________ ..., 
dıkoyde de bır deneme yagıldık· B R 1 
tan birkaç gün sonra bütün tehire Türkiye lı Banlıaaı l•tanbal fU~ eyaz US 8 
tamil olmak üzere yeniden bir beıi direktörlüğünden: bı·r Sovyet 
tecrübe yapılacakbr. Bankamızm latanbul, Beyoilu, 

Çarpuştııar 
Çarııkapıda doğrama fabrika· 

ıı sahibi izzetin kullandığı 766 nu· 
maralı otomobil 209 numaralı vat
manın kullandığı 127 numaralı 
Şiıli • Tünel tramvayile çarpıımıt 
haaara uğramıfbr. 
Bisiklet çarptı 

Aynahçefmede oturan Mari 
Aynahçeıme caddeıinden geçer • 
ken lsmailin bindiği bisiklet çarp 
mı§, Mari muhtelif yerlerinden 
yaralanmı~tır. 

Ampul çalarken 
Sabıkalılardan Vasil lpeksine· 

masında ampul çalarken bekçi ta 
rafmdan yakalanmı§tır. 

Kumar 
Fatihte l&kenderpafa mahalle· 

ıinde Hüıeyinin kahvesinde ku • 
mar oynıyan üç kiti yakalanmıı· ı 
hr. 

Galata §Ube1erile Kadıköy, Oakü- trenini 
dar, Beyazıt ajamlannm rama • • 

zan bayramma teaadüf eden bi. uçurdular 
rinci kanun X1 • 28 • 29 uncu cuma 
cumarteıi, pazar günlerile yılba. 200 uın ve yaralı v 
tına teaadüf eden 31 inci aah ıü· Şanghay: 23 (A.A.) - Alman 
nü öğleden aonra ve 1 ikinci ki. • tlhbarat bürosundan: 
nun 1936 çartamba günü kapalı Harbindeki beyaz Rus gazete 
bulundurulacağını ıaym mütteri • nin verdikleri malOmata göre, be 
)erimize bildirilir. Ruslar te~rinisaninln sonuna do 

--o-

Avusturya Macar 
buğdayına grev 

yapmış 

Avusturya ile Macaristan ara. 
11nda ihtilafa benzer bir meaelenin 
bulunduğunu gösteren haberler 
geliyor. 

Macar gazeteleri, Avuıturyanın 
Macariıtana kartı airi1tiii ticaret 
taahhütlerini yerine getirmediğin 
den bahsetmektedir. 

Peıti Napli isimli Macar gaze
tesinin yazdığına ıöre, A.vuaturya 
piyaıasıJ Macar buğdayına kartı 
grev ilan etmittir .... 

Amur şimendiferi üzerinde Seme 
kaya yakınında bir Sovyet trt 
havaya uçurmuşlardır. iki ytiz 61 
yaralı vardır. 

Suikast, Habarovakl'e gitmek 
lan birks~ yUksek Sovyet mem 
karşıdır. 

Belediyede bir 
te•rlfat masa•• 

kuruldu 
Belediyede milll aünlerd• 

pılan merasim ve ziyafetleri 
tip etmek, buralara çatın 
kimıeieri tespit etmek fizere 
teırifat itleri masası tetkil e 
mi§tir. Burası yalnız tetrifat 
riyle uğratacaktır. 
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~ecri tedbirlere 
dair muht:elif 

memleketlerde 
neler düşünülüyor 

l NGlLTEREDE 
- Şiiplıeıiz, ltalyan tayyarelerinin 

Babcşistanda uçmalan fecidir. Lfzkirı 
eğer lnglliz benzini kullanmasalardı 
dalıa fen~ olurdu. 

ıi M ER fttA'D:"-i 
- Zeçrı tedbirıer aayesinde ltal. 

.gaga ihracatınuzı iki misline çıkardık/ 
- Alet. keyfimize bakalım. 

JAPONYADA 
- Çok muhterem ve çok aziz dos. 

tum! Şüplıcsizki fikri ôclzanemle yük. 
sek düşünceniz bu lıusuda tevafuk e· 
rlccel;ti.r: ltalyan - llabe~ ihtilfzfınm 
biricik sebebi Çindir. Onun için Pekini 
-a_ot r:c §imal eyaletlerini ilhak ede • 
iVı'J. 

t . ""(" ........ 
ı...1 
1: 

FRANSADA 
- Şey, carum •. Değil mi? .• Vatan .. 

Almanlar .. Değil mi ya? .. llaklı değil 
miyim? 

ltalyanın 
Venedik 
şehrinde 

nnn gece tayyare 
hücumlarına karşı 

müdafaa deneoıelerl 
yapıldı 

Venedik, 22 (A.A.) -Bu gece 
V enedikte tlöyyare hücwnlarma 
kar§ı müdafaa denemeleri ya • 
p:ilmııtrr. Düdükler ve çanlarla 
gece saat 23 de işaret verilmiştir. 

Bunun üzerine §ehir tam bir 
karanlık iç:nde kalmıştır. Bu sıra 
da projöktör1er havada ara§bnna 
lar yapıyor ve uçaklara kartı 

kullanılmağa mahsus toplar faali 
yete geçiyordu. 

Kızıl haçın gel irini 
artırmak için 

Kumar oynanmasına 
müsaade edildi 

Adisababa, 23 - Hükumet çok

tandır yasak edilen kumar oyun· 

}arının bilhc.ss.ı ruletin tekrar oy· 

uamasına müsaade etmiştir. 

Hükumet oyunlara yük:.ek ver· 

gi koymak suretiyle Kı::zılhaçın ge· 

lirini arttıracaktır. 

HABER - Akşam postası 2:l lLKKANUN - 1P1.'l 

ltalya ingiltereye tecavüz ettiği takdirde 

Türkiye, Yunanistan, Edenin lnglllz 
Dışbakanlığına 

tayini ve manası 

Yugoslavya ve Romanya 
yardımının manası nedir? 

İngi!i.ı Dışbakanlığına ancak o • 
tuz sekiz yaşında olan Edenin tayini 
yalnı:ı İngiltere için delil, bütün dUı;ı.. 
ya için mühim bir hldi8edir.Hele bu~ 
rışık günlerde İngiltere gibi an'ao• 
ve tecrübeye sadık bir memlekette çok 
mühim bir vazifenin nisbeten gene 
bir insana tevdii cidden pyam dik • 
kattir. Eden lngiliz Dışbakanı oldu 

Bundan ltalyaya karşı şiddetli bir siyasa takip 
edileceği manası çıkarıhyor 

Bu tayinin dahilde n hariçteki 
manasını anlamak güç delildir. Ede1' 
ingilteretle yalnız bir sınıfı delil aY• 
ni zama':lda bir ideali temsil etınekı.
dir. Yeni İngiliz Dışbakanı Muhafa • 
zakar fn kasına mensup olmakla be
raber o daha ziyade sol eenahlS 
genç elemanlarının ileri gelenlerin • 
dendir. Bunlann İngiliz kabineeind• 
mtlmeM!lidir. Harpsonu nestllerinill 
fikirlerir.i İngiliz siyasasına tenrfC 
ettirmeğe, bu siyasaya yeni iatL 
mmetler vermefe çalışan kunetll bit 
şahsiyettir. 

Eden dıfbakanı oldu l*n1111terenln Akdeniz devletıerln•ı 
Büyük gürültülerden sonra, tn • sordulu sualde neler var? 

gllfz politikacılarının en genci Eden Fransızca Eko dö Pari gazetesi -
lngiJiz Dı~bakanı oldu. I nin yazdığına göre, lngilterenin Ak • 

Bundan, İngilterenin İtalyan _l de~iz devletlerin~ sunduğu sua~. lls • 
Habeş harbinin başlangıcındaki si _ t~~n, bu Jevletlerın, ne kadar musel -
yasaya döneceği yani şiddetli hare • lah kuvvet, ~e kad~r gemi,. ne kad~r 
ket edilecei?i manasını çıkarıyorlar. tayyare tem.ın edebıleceklerıne daır 
Bu siyasa ille, Mi!letler cemiyeti ile bazı suallerı ihtiva etmektedir. 
birlik hareket etmek siyasasıdır. TUrklye, Yunanletan, Romanya 

Edenın Dı§i§1eri bakanlıiına ta . ve Yugo~lav yardımının manaeı 
· · hakk d f"k· ·· ··t n·· t Türkıye Yunanistan, Yugoslav. yını ın a ı ır yuru en oy er 

ajansı, Baldvinin evvela Eden ile Ne. ya ve Rom~ny~ya - Fr~nsa ve lspan. 
yiJJe Çemberlayn arasında tereddüt yaya oldugu gıbi - lngıltere tarafın
ctmlş olduğunu, fakat Çemberl~ynın dan sualler troruldu. Akdenlzde bir 
hakanlığı kabul etmedi<!inl yaım kt hücuma lağradığı zaman Inglltereye 
dır. Bu itibarla, B. Ed;nln seçi::..;. !ardı1? edip etmiyecekleri öğrenilmek 
kimseyi hayrete düşürmemi~tir. Bald ıstendı. kd niz 

Bu A e devletlerinin ln-vfn, memleketin !tisinin gençlerin e-
linde olduğunu müteaddit defalar söy giltleredye ıayabrlldımeklan, muhtelif ci-
1 · t• Ed b' b k d G het er en o ec mahiyettedir. 
emış ır. , en genç ır a an ır. e. A 

Mesel. Yunanistan adalarının... rek kabinenin, gerek A\'am Kamara-
sının tanı bir yardımından lstffade. e- sevkulceyşi vaziyetinden Ingillis 
deceğine emin bulunabf1ir. donanm:ası pek ~ok istifade edebi • 

lir. Bu arada Gtridi üs.sülhareke ya • 
l!den kimdir ? 

Londra 23 (A.A.) - Sir Samoel 
Horun yerine geçen Eden 1897 de doğ 
muştur ve buıün 38 yaşındadır. Tah -
silini Oxford üniversitesinde yapmış 

şark Jfsanlan şubesinden birinci de • 
rece ~la.mezun ol•nııtnT 1~1~ .d~ har-

be gönüllü olarak iştirak etmiştir. Po
litikaya Warvik saylavr olarak 192.1 de 
intisap etmiş ve Osten Çemberlaynın 
Dışbakanlığı esnasında bakanlığı par. 

liimentoda temsil etmiştir. Milli hUkQ 
metin kurulduğu 1931 senesinde Eden 
ayni vazifeyi görmüş 1934 de l\liihrü. 
has fortluğunda bulunmuş ve niha· 
yet de l\ltlletler Cemiyeti bakanlığını 
cleruhte etmiştir. 

pacak olan İngiliz deniz ve hava kuv. 
vetlerl, lunanistanla Girit, Giritle 
Afrika arasındaki denize hakim ola • 
rak, İtalyan hava kuvvetlerinin ve 
denizaltı gemilerinin Mısıra saldır • 
masınrn önllne geçecektir. 

lnJrlfüJerjn Yunan a.t1ıı1 ........ n .. _ 
sülhareke olarak kullanması, İtalyan 
ların on iki adalarla olan irtibatını 
da kesmefe yarıyacaktır. 

Tlirldycnin yardımı, Bofazlan 
kapamağa inhisar etmfyecektir. ltal • 
yanlar on iki adalan, Filistin sahil • 
lerlne, bilhassa Hayfa limanına ve 
belki Port Saide yapacaktan hava hü
cumlan için üssülhareke olarak kul. 
lanacaktır. Bunun için harp a~ılınca, 

12 adayı ele geçirmeğe ~lr,acak o.. 

lan lnrilızlu, AdalardenizJndekl Yu. 
nan adaları ile, Anadolu sahillerinden 
istifade edebilirler. 

On iki adaya hücum işinde, lngi -
llzler daha işe yarar surette Tilrkl -
ye kıyılarını hava ve deniz kuvvetleri 
için bsUllhareke ittihaz edebilirler. 

Yugoelavyanın, Adiryaük sahille 
ri ltalyaya karşı iyi bir üssülhare. 
ke teşkil eder. İtalyanın Arnavutluk
tan petrol tedarik etmesine mani ola. 
cak İngiliz denizaltı gemileri ve hafif 
filotillalan bu sahillerden pek isti • 
fade edebilirler. 

Romanya Akdeniz devleti değil . 
dfr. Fakat bu harekette İtalyaya pet
rol vermeği kestikten başka. hava kuv 
vetlerfnden bir kısmını Yugoslavya 
hava kuvvetlerine yardıma sevkede -
bfllr. 
lepanr• henUz cenp vermedi 

lna!lterenin Akdenlzde bir taar
ruza uframası takdirinde, Akdeniz 
devletlerinin kendisine zahir olup ol _ 
mıyacağı hakkındaki sorguya, lspan 
ya henfiz kat't cevap vermemiştir. 

Fran~ızlar, bu fşfn kendilerine a. 
it olan kıııımının geçen flkteşrlnde bit 
tifinl ve !ngilt.ereye saz vermlt bulun 
duklanru söylemektedir. 

Akdeniz devletlerinin tamamı, t . 
t.alvp to .... f' ... ..t .. - t .. ,..,;1t .. - .... ~- ' 

arruz vukuunıta yardımda buluna • 
cak1annı sarih olarak bildirdikten 
sonra, Londra httkftmetinln Parls tek
liflerini canlandrrmamna ve ltalya ile 
kendi batma uzlaıma yola tutmaarna 
imkan görülemez. 

lngilterenin şimdiki teşebbüsü 
mfuıbet surette neticelendiği takdird<' 
''mintakavt emniyet sisteminin ilk de. 
fa olarak haldkat şekli de kurulmuş 
olacaktır.,, deniyor. 

tngilterede tanınmıt bir aflr- e 
mensup olan refikası doJayıalle LoO
dra mali mahafilile de kuvvetli tem-' 
tarı olan Eden İngilterede günden ıU
ne kuvvetlenen bir idealin bayrakta • 
rıdır. 

Harpsonu ne.9illerf yalnız lngil • 
terenin menfaatleri dolayısı~ delil 
dünya barışının yeni şartlarla temi• 
edileceğine şiddetle kanidir. Bu şar"° 
tar da umumi savaştan eYVel oldui• 
gibi bir takım ittifaklar, itilaflar d,. 
ğil, elbirliğiyle hareket, kollektif eıo
niyettir. 

Yava~ yavaş kuvvetlenen bu cete
van İngilterede son zamanlarda geıtif 
bir yer tutmuş mUll büktimet de inti .. 
habatı buna taraftarlığı sayesind• 
kazanmı~tır. 

Milletler Cemiyeti yasasına aylurl 
olan Paris barış şartları lngiltered• 
müthiş bir fırtına koparmış n gen' 
muhafaıııkarlar İngiliz kabineet11• 
gittiği yolun yanhşhıtını şiddetle ih•--..1-- --ı.:.-.... i .. tir. w-....ıı. hit 
hükfımet buhranını oHe göze almış • 
!ardır. 

Kendisine Dışbakanhğı teklif edi-
len tecrübeli ve emekdar Osten Ç.em • 
berlayn'ın bu mevkii kabul etmfye~ 

~enç elemanlara yer 'Verilmek lbımg• 
diğini a\;tkça söylemesi çok manidaf• 
dır. 

• • • 

Şire harbini ltalyan arın 
kaybettikleri anlaşılıyor 

Dünya işleri ve bilhassa Habeş """" 
ttalyan ihtilafı bakımından Edeni' 
tayini yeni bir politikanın ba~langıc:lıo 
nı ifade ttmektedir. ln~lterenln tid • 
detli bir siyaM takip edeceğini, het 
se}i göze aldıracağmı göstermektediJ't 
lngiltert·'lin şimdiden bu politil~aY' 
bazı müz3heretler temin etmesi ehe1'1-
miyetlidir. Milletler Cemiyeti ~ 
nın artık yalnız lMzen defll filen cif 
tatbiki derin akisler ayandmtcaktd' 
Rir iki 'ftemlekette de bunlarm m~ 
him tesirierine şahit olmamız gap ... 
rl muhte.'1el değildir. 

BtaDyaıro tayyaıreDeırn ba~o Habeş köyBeırlnl 
Diki saat bombaırdomaın ettnoer 

Clülerin ınikdarı daha belli değil Raif N. METO 

BELÇIKADA 
Alma .. casusları 

yakalandı 

Ayın on beşinde batlıyan Şire· 
deki Haheı taarruzu haklunda ge· 
len birçok İtalyan ve Habeş tel
grafları timdiye kadar birbirini 
tekzip etmekteydi. Son gelen ha· 
berlerin hakikate daha yakın ol
maaı dolayısiyle ltalyanlann bu-1 
radaki partiyi kaybetmit olduğu 

söylenebilir. 
Adisababa, 22 (A.A.) - Bu

raya gelen son haberlere göre a
yın on be,inde başlamış olan Şire 
muharebesi şimdi sona ermi,tir. 
Çünkü Habeşler kendilerini tehli· 
keye düşürebilecek olan taarruz· 
lara-nihayet vermeği tercih etmiş 
!erdir. Zira Aksumun cenubunda· 
ki ltalyan mukavemet hatları mu
harebe meydanına çok yakın hu· 
lunuyordu. 

Muharebe Dagitah yakınında 

ciddi bir çarpışma ile ha~!amış ve 
çabucak göğüs göğüse bir süngü 
muharebesi §eklini almıştır. 

Hatların karışmasından ltalyan 
tayyareleri hiç bir iş görememiı

lerdir. Bu muharebeden sonra 

ltalyanlar Ende Selasi üzerine çe
kilmi,ler ve Hahe§ler Dogai'yi ge 
ri almağa muvaffak olmuşlart!rr. 
Şimdiki halde Ende Selisi'de lta• 
yanlar tarafından terk edilmiş ve 
Habetler buraya da girmitlerdir. 

ltalyanlar Aksumun cenubul'
daki mukavemet hatlarına kadar 
çekilmitlerdir. Bu hareket Eritr~ 
cephesindeki muharebelerin eıı 
ciddisi sayılmaktadır. 

Ogaden' de tam bir sükUrı mev
cuttur. 

Halbuki Romadan gelen haber
ler bu muharebeİerde Habeılerin 
ltalyan tayyareleri tarafından pek 
ağır zayiata uğrabldıklannı ve 
vukua gelen ııüngü harplerinrle 
Habetlerin Abbi - Addi mıntaka · 
sında 1000 ölü bırakarak çekildik· 
!erini bildirmektedir. Ayni habt-'!'
de taarruz eden kuvvetlerin üç biı1 
kitiden ibaret olduğu bildirildjği 
ne göre bunun ne kadar hakikate 
yakın oldllğunu kestirmek bi!"a' 
mü,külcedir. 

Dessiden gelen haberler 13 1-

talyan tayyaresinin Kormali ve 
Aıang geri mmtakasmda baL:.. 
köyleri iki saate yakın bir müd Je• 
bombardıman ettiklerini bi! 2!r 
mektedir. Bu eanada ölen ve va
ralananların miktan henüz h:-·I\ · 
değildir. 

Stokholm, 22 ( A.A.) - lsveç 
Kızdhaçı Habe§İıtandaki lıv~ 
seyyar heyeti ha,kanı doktor Hy 
lander'den bir rapor almııtır. Ra
porda Necatinin, heyetin ikiye ay-

Belçikanın Liyej tefırinden b~ 
dirildiğine göre Almanya be.
bma Belçika orduaunun topçu t~ 
kilitile harita tubelerinde cuut 
luk eden dört Belçikalı yakalasa ~ 
mı!ln'. • 

Suçlular ıuçlannı itiraf etJllİt 
lerdir. • 

nlarak her iki.inin de Ras De'ta M 1 S 1 R 
nın kuvvetlerini takip etmesin~ iı· h I uıl 
temit oldutunu bildirmektediT Askerler in ter s 

Diğer taraftan doktor Hylen· Altı ay tehlrett 1 il 
der Habeılerin ciddi surette har Kahire, 23 - HükOmet terlı 
be ancak ikinci teşrin sonlarından edilmesi icabeden ukerleri d~ 
beri başlamıt olduklarını bildir· altı ay ıilih altında bıtmai• ıs-
mektedir. rar vermittir. 

Si llvrl Yoğurdu ı 
Ekşinozlu Ali Halit markasına dlkl<B 
Senelerdeoberi emsaline her zaman lezzet, nefaset ve temizliğile taiki
yetini mu haf aza eden bu yoğurt piya ıııaya ~kanlmı,tır. 

Dilkkancılarta seyyar satıcılardan arayınız! 
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''Hayır,, ve 
• .. •Evet,, 
{ '"' 

Ga:ip, hararsız bir çocuk-tur. Lakin bunu daha evvelden bize 
Y ahuz bir şeyde kararaızlrk söylemeniz lazım gelirdi. 

edemedi: Gönlünü Selmaya kap- Bununla beraber, size sitem de 
tırmakta!.. etmiyorum. Şimdiki vaziyette ya· 

Selma, iyi kız. Babaaı itiraz pacağımız bir teY vardır: Namu· 
edilir insanlardan değil. Annesi sumuzu ·kurtarmak! Böyle bir re
de hot kadın... zaletten sonra Selmaya artrk koca 

Fakat, Galip, bir türlü izdivaca çıkmıyacaktır. Halbuki, o, fevka· 
karar veremiyor... iade iyi bir kızdır. Size de fenalık 

Karar veremiyor amma, her gün yapmamıttır. Onun için, haydi, ge"' 
Selma ile biraz daha kayna§ıyor, lin, şöyle bir fey yapa1ım. Nrkih 
anlnşryor. Konu komtu, dediko- memurunun huzuruna tekrar çıka 
duya batladılu. Bunun üzerine lım. Ben ona "bir yanhthk ol· 
iki gencin parmağına birer nitan mut!,, diyeyim. Suali tekrarlasın. 
+1ı1ji~ii.ay t&kı1dr. 0Prk~n. düiiün srü· Siz, kendisine uevet!,, deyin. Kızım 
nü tesbit edildi. "':hayır!,, aesın. Höylelık.le nem ır 

"Ni-ki.hta ke:·amet vardır!,, di- divaç olmaz, hem de klZllll temize 
yorlardı. çrkar. Bunu yapmaia mecbursu· 

Delikanlının' içini vık vrk kurt nuz. Razı mısınız? 
yiyor. Kaçacak ... Gel gelelim, bir - Razıyım. 
türlü kaçamıyor, uzaklaıamıyor. Kayın peder, kızın yanına gitti. 
Krzı seviyor. Meseleyi ona anlattı. Sonra, nikah 

Nihayet, zaman, sel gibi aktı; memurile de konuttu: 
Galibi, tahta parçası ~ibi sürük· - Fazla heyecana tutulmuı da 
ledi ve nikah Gününe çattırdı. yanlıt söylemif ... • diye bin dere

den bin su getirdi. 
- Alem memnun ... _ diye dütü· 

- Pekala ... Bir daha gelsinler .. 
nüyor. • Fakat, bakalım, ben ka-

Memurun huzuruna çıkıldı. 
ranmı verdim mi? Selmayı alacak 

Aynı sual: 
mrynn? ... Daha nikah memurunun 

- Galip! Selmayı zevce olarak 
huzunma çdmıadık1ci... Orada 
" et' h t ''h 1 d' almak istiyor musunuz? 
ev • ıtı ya u ayır.,, ıyece- Delikanlı, vazıh bir sesle: 

iim... - Evet! • dedi. 
Fakat, itle o dakika da geldi. Hazırun, rahat bir nefes aldı. 
Niki'h memunı sordu: - Selma! Siz de Galibi zevç 
- Galip! Selmayı zevce olarak olarak itiyor musunuz? 

almak istiyor mt.'lun? K12, heyecanla ve arzu ile: 
Galip sarardı. - Evet! 
Artık, ric'at imkanı yoktu. • • • 
Hayatında ilk defa olarak ka· Saadetleri herkesinkinden az 

rarını vermek ve fikrini söylemek olmadı .. 
cesaretini kendinde duydu. Nakleden : Hatice Slfreyya 

Cevap verdi: Usküd~ukuk Hakimliğin-
-Hayır... d~m: 
Korkunç bir sükUt.. Kadıköyünde Cafer ağa mahal 
Yalnız, o, sarlıot edici bir zevk ı1 'nd 10 N ı d __ ,_. A •• ı. . . ıesı e o. u ev e .aAm rfC"A 

fnssedıyor. Al · ç · 'k b' tuncıyanın artıyı e ırde kuyum 
Annesi, "ah, yer açılsa da içine cular icinde 44 No. lu dülcıki d 

girsem ... ,, diye temenni ediyor. He sarraf - Aram Cenazyan ale~ a 
le kızm a~esi, kıpkırmızı kesildi. açbğı gayri menkul üzerine vazı:. 
Sende[edı. lunan haczin kaldınlmuı davası-

Gelin, ilkemleye çöktü ... Kayın nın icra ktlınan muhakemesi ne
peder, kalbini tuttu ... Hulasa, re" ticesinde Koca Mustafa P•tada 
zalet.. Leblebici sokağında eski 24 ve ye

GaHp, memnun, maaanm önün· ni 28 No. lu arsaya vazolunan 
den aynldı. haczin kaldınlmasma 11/ 7 / 935 

Sokağa doğnı yürürken, kolunu tari1hinde karar verilerek bu bap· 
bir et tuttu. taki ilim sureti müddeialeyh A-

D5ınüp bakt. ram Cenazyan vefat ettiğinden 
Kayıa pederi. kendisine tebliğ edilemediğinden 
- Oflum ... Bu yaptığınız ıyı tebliğ makamına kaim olmak üze 

hir hareket .değildir. Eğer kızımı re ilam sureti mahkeme divanha• 
almak istemiyor sanız size onu nesine talik kılınmıt olduiundan 
zorla vermeğe kalkıtmayacağım. keyfiyet gazete ile de ilin olunur.! 

BARBARQS·TA 
• • f 

INTIK 
Tefrika numarası: 102 

Hasan, kendini hali adada ve bir uçurumun 
dibinde sanırken, ansızın bir kahkaha ve ıshk 

işitti. Baskına uğrad• 
Cleçen kıSlmlann hUllaaaı / muharebeleri anlatmakla başlıyor takım çalılıklar ortasından çılC · 

Gazanfer Reisin hazinesi du. Hazinenin teıekkül ettiği mii mışh. 
i,inde mahpuı kalan Ha cevherler burada sayılıyor, dökü Geldiği yeri ıatırmamak için. 
ıan, orada, Lidyanın bir lüyordu. Sonra, (Varisim kim- çalılığa niıan koydu. Buradar. 
reımini bularak hayret edi- dir?) diye bir bahis vardı. tekrar Gazanfer Reisin hazinesi· 
yor: Ayni zamanda da, bir Hasan, merakla okuduğu aıra· ne girebilecekti. 
sürü evrak bulmuıtu. da, kulağına bir kahkaha sesi ızel Fakat, anlıyamadığı ıey, de-

di. minki kahkahalar ve ıslıktı. Bun· 
Kağıtları karıttırdı. Baç almak 

için Akdeniz kıyısındaki derebey. 
lerine yazılmıt namelerin müı· 
veddeleri yahut cevapları... Hızı · 
rın babası Yakup Beyle birbirleri· 
ne gön~erdikl"ri mekntplar .. 

Ansızın eline baıka bir kağıt 
geçti... Dürülmüt, bürülmüt bir 
parımen ... 

Bunu açtı ... 
Vasiyetname ... 
Gazanfer Reisin 

sı ... 
vasiyetname· 

Kim bilir ne esrar öğrenecekti? 
Fakat yukardan doğnı tiddetli 
darbeler itittiği için, vasiyetname
yi ıimdilik okumaktan vazgeçti . . 
Merdivenleri çıkmağa baıladı: 

Basamakların ortasına vardıi• 

vakit: 
- Lidya ! . diye seslendi. 
- Ne vcu, llo.!)a.n? 
- Kırabilecek misin 7 
- Hayır!... Kapının kayalan, 

Bir erkek kahkahası ... 
Hayretle kulak kabarttı. 
Bir ıalık ... 
Bir kahkaha daha ... 
Sonra bunlar silindi ... 
Demek ki, o zamana kadar bo~ 

sandıkları ada, hali değilmi,. Bu 
rada kendilerinden batka insanla ~ 

da oturuyormuf··· Her halde, es · 
rar içinde esrar ... 

itin daha ıarip tarafı, kahkaha 
ile 11lık, Huanm indiği merdiven 
ler tarafmdan değil, aksi cihetten 
ıelmiıti. .. 

Hazinenin bulunduğu uçurum 
ters tarafa dofru uzanıyordu. Ha 
san, o tarafa yürümeğe başladı. 

ltık, ıittikçe azalıyor, uçuru. 
mun bu taraftaki kısmı daralıyor. 
Hatta bir zaman seldi ki, basit bir 
çatlak haline geldi. Hasanrn bu· 
rada.n sUrünerek ilerlemesi icap 
etti. 

Delikanlı, toprakların ve kaya 
ların vaziyetinden ıunu da keşfet 

Evvelce, burası, böyle çatlllk 
dejilm~t· Zam.ınla, ihtimal 2elzc. 
lelerle çatlamıı. Bir su yolu tetki 1 
etmif. 

benim elimdeki tatlardan dah• 
sert ... Bir türlü kıramıyorum ... Sa· 

ti: hile ineceğim ... Senin kayıktan de· 
mir parçalarını çıkaracajım. Ka· 
pıyı onlarla kırmağa çalııacağım ... 

- Apiıda ne buldum, biliyor 
musun? 

- Ne buldun? 
B. h . ' - ır azıne .... 

- Hayret. .. 
- Gazanfer Reisin hazinesi... 
- Daha büyük hayret! 
- Ondan da daha fazla ptıla· 

cak bir ıey söyliyeceğim: lçerde 
senin resmini buldum, Lidya ... 

- Alay ediyorsunuz ... 
- Kat'iyyen alay etmiyorum ... 

Bir müdd~t sonra bu su yo 

lunda. Hasanın sürünmesi lazım 
geldi. 

Hayli mütkülitla dıtarı çıktı . 
Şimdi artık bir sahile varmıttı 

Daha doirusu, sahilin on artın ka 
dar yükseiindeydi ve buraya bi r 

Kenan Hulftsl 

Bir yarasa 
Bir kıza Aeık oldu 

Yakında kitap hallnde 
çlluyor 

Bilakis sen benimle alay ediyor 
sun!... Çünkü artık senden ıüphe 
leniyorum ... Mutlaka bu hazinele
rin esrarına sen vakıf tın. Ben! 
bunların içine bir entrika yüzün-
den dütürdün. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ I 

- Yemin ederim ki hayır ... 
- Öyleyse burada senin resmin 

ne arıyor? 
- Hazinelerin yanına belki 35 . 

40 senedenberi kimse girmemiıtir. 
Halbuki ben '17 · 18 yaıındayım. 
Yapılan bütün tablolarım da ma
IUındur. Hele son seneler, hiç bi! 
resmim yapılmamııtır. 

- Öyleyse? 
- Aklımın ermediği esrar ... 
- Doğru söylemiyorsun. 
- Doğru söylediğimi isbat için. 

sahile ineceğim... Orada bulaca 
ğım demirlerle kapıyı kırmaya uğ
ratacaiım. Hakikatin ne olduiu 

Fiyab 100, ciltlisi 125 kuruttur 

nu beraberce llnlamağa çah91rız ! ,.:a111111a1111m:1111111::mm:-.uar.:m:mmıı 
Kız, ayrıldıktan sonra, Hasan, Ole hekimi 1 

merdivenlerden tekrar afağıya in- Ratip Türko;c.IU 1 
di. Oradaki ıtıkta, Gazanfer Re; ~ 
sin vasiyetnamesini okumağa bat· Ankara cadd••• Meafilrret 

ladı. ote~~~ar:.:::..:~=~::!:::I 
Vasiyetname, Reisin kazandığı 

ları kim çalmıştı; hazinenin bu· 
lunduğ•J yeraltı mcsh"?enini tama· 
miyle gezmitti. Her yerini ıör· 
müttü. Burada insanların saklana· 
rak kendisine oyun oynamasına 

imkan yoktu. Hem buna niçin lü· 
zum göreceklerdi? ... Eğer iıtesey· 
diler. mahpus bulunduğu 11rada 
ellerinde oyun~ak olmıyacak mı~· 

dı? itte şimdi serbestti l 
Etrafına baktı: 

\ 

Hiç kimseler yok. .. ' 

Deniz \dfafınt!n da, kara kta
mında da kimseler görünmüyor. 
Acaba, Hasan hayalata mı kapıl · 

mıttı? 

Yoksa Gazanfer Reisin hazine· 
sini bulduğu da bir hayal miydi? 
Çıldırmı§ mıydı ? 

Fakat hayır... Hct.la vasiyetna
me elinde ... Genç kızın resmi de 
elin de .. Bunlara hayr etle bakıyor. 
Bilhassa resmi defolarla süziiyor: 

" - O ... Aynen o... Hiç tüphtt 
yok ... ,, 

Bir an, vasiyetnamenin arkası ~ 

nı okumakla gidip Lidyayı sahil
de bulmak arasında mütereddi~ 
kaldı. 

- Akıam olmadan evvel sahile 
insem de, onunla bulutsam daha 
isabetli olur! • diye davrandı. 

Baskını 
Tam yerinden kalkacatı sırada . 

çahların dibinde bir hıtırtı oldu. 
- E !Jer yukarı!.. Davranma. .• 

(Devamı var) 

Baylar 
Ve bilhaasa gençlere lizım o

lan TEKSA YT sıhhi liıtikleri her 
eczanede satılır. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE E Vi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posla kutusu ı latanbul 214 

Telg raf adresi : ıstanbul HABER 
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idare ve ııen .. : 24170 
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....... : x..,... ..... ........ 
iki clefa ~lr. P• Jaih 
olmamuma da dilıimt etmek il . 
smdll'. 

Bir parça kura .... lada ır 
latıJır, çılranbr Ye OY~ e
tin 6nrine ua .. eclilir. 

Büylik tenzilat 
Drlt ,,..,.,.,annın 

E'-elde et de iyice 1rarqtn1 • 
dwlrtan eoara ittenHen tekilde ,.. 
YU'lamr, aan •eya JQftl'lak' bir 

Gllwf '""-""'""' güzel bir k•rlarlfl 

kadıköy stadında ---- - ~ -
~E:._~lıilfte~ ., ... n ... kdaJetsla Fenerbah çe : 5 
mutak yemek iateni1ono ımar. BEVKO Giinea • O 
bldıldan aonra bir ten._reye lqr ticaretbaneainden tedarik ediniz. y e 
nur, kapak lrapatılD'. Yarım aaat Anadoludan ayni tenftle liparit Fener _.-dmdaki Gü- Fener 

d d LA~clir bbal olunur. - --s 
tencere e urmau ...-ı . • Mahmatpqa Kürkçü han ~ her iki takım malam kad 

Ei• H1't köfte ·İtteniyono a• Tel 21685 rolarile aahaya ~lar. ()yapa Gü-
çdda 1malrıaak l&z..drr. Dfte • -~_.......,._.._ ____ _., netbatladı.BuakmFenermaavin 
Din JaW laartdmq patatea de battmda keaildi. Ve Fener --~ · 
L__ .ı_ L- • • L..- Bugün saat -. 
1m11una aaaa ıya Oaur. 20 de elan ve toldan açddarile hücuma 

l r ~ 1 Peralmn" bqlaclı. Saba çamurdan. bir batak 
MADDıtLER tw t!ıla ı FAçol SAZ, CAZ halinde. Saba,.. daha sipde a • 

.- .ı Yazan: 
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il' ..4 K K ..4 L I Y. B Müzik: bndi aahalarma aolnnalrta ıe • 
Cemal Reşit ciımedilre. Ve ilk defalardelri 1"ı il ....,.._ 

DIUI 
rz '1•..._ 15 

17,5 • 
15 •• 18 • 

hakimiyet aemereaini vermekte 
ıecilmaecli. Yedinci cl&kikada 10I 

ha tehlikeli olmakla beraber top 
her ld kaleye de aiclip ıeliyor za• 
man nman ıot fmatlan her iki 
tarafa da ,adlriiyorclu. Oyunun 
bu m&tnuia tekli ancak on da
kika kadar dnam edebildi. F e • 
ner yine daha alır ba1111ala bar 
ladı. Biri kafa, !tiri tüt olmak ü • 
zere iki süzel atq Güaet kaleci-
IİDİn üat direji kurtarclı. Fenerin 
bütün hatları ıüzel ifliyor. Boyu 
küçük ve laba batak halinde ol • 

l°Mllb'a 111111 10,5 . 
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. apktır. Telefon 41819. 
Pl1at1ar:~ıo.; Loea: 400.300 

7n.91ü ier da 2. ...... .U n 18 

litlı. 

ilk daldblardaki bu ıol GG • Fener miidafileri Yatar ve Fazıl 
ne;i ~ Ve Günet müdafaap her abu keaiyorlar 1IZ1ID TUl1lf • 
çMilııneie mecbur oldu. Artık v larla muhadım badarmı belliyor 
jun Q&aet fan aahatmcla cere • lar. Niyazi ve Fikret kendilerine 
yan'ediJor. Niyumm aünl bira· 
bflm .miteakib Ali Rba,.. •..-eli- , 
ii pu i1dnci ıola aebep oldu. F e • --..,.-.,~~ 

nerbabçe 2 - Ginei O. Fener h;. 
• • -4 sıı• AU ~na 

2.~ ILKKl~ - 1915 

Macaristan 
şampiyonu 

Uypeşt 
Ay b•••nda genvor 

Mac.riıtan pmpivoma ft A. .. 
n•panın en 1m~vet1: t~n.m. 
den bir~ olan Ujpeat talgnııı ~ 
nıaç ya~mak üzere Gaiatuarat 
talumır..:41. taı:Jfmda~• lıtatı1"ı'' 
cetirili1or, 

Mwtir takdll 31 B rincildna~ 
da lıta'lwlda bulunaukbr. 

1 l~inciklınm ç:&1'amba. 4 J .. 
ldncikiııun cumarteai, 1 bdnci
kinun pazar aünleri T~ ıta .. 
dmda üç maç yapılac:Utir. 

Bu üç m•çm hanıi telrımlarla 
yapılacaiı henüz takaniir etme • 
mit ile de Fenerbahçe ta ... mm 
bu kuvvetli ekiple bqılafW8• 
muhtemeldir. 

Macar t.akımmm doku OJaD • 
cuau Macar milli taknnm daimi 
azalandır. Bunlardan bilbeua •1 
bek Ştenberı - ki t•kımm kap
tanıdır - Amerikada uan z•
menl• futbol OJDamıı, fnbllde 
bir ıporcadur, 

Santrhaf Süüç takmam a tek· 
nik oJllllCUIUdur, 

Sai haf Saloi, aol haf Şeref ı._ 
_çilmez birer muavindirler, 

Santrfor Vime aon Paria aey .. 
halinde Paria muhtelit talamma J 
ıol atalı methur akmc:ldır. 

Geçen ay yaptıkları lniçıe, 
Franaa, ltalya aeyahatinde bilrik 
mu•~,...... ..,.....,.. 

.,..... ..... 15 •• 
2',5 11,5 N•ıit - Ertaftal Stıdi 

BALlbB 
,....,,.,. f'OBAN ~ 

ıüzel bir tütünü ;. kaleci konaere 
ahriula liartarabilcli. Korner b. 
netice Yeraiedi. Ba kornerden aon 
ra G&net 11atlan .çiJiDaia batla • 
ttıtar. · 

pett talmnmm .,ıırimade 'm'&çla-

lariı L.~1_, __ ..1 bu nnın çok entereuan olacali Dm· 
J'&l'&f1I' oymı e ouııı;uuuU"Ua 
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a...-. .. ıUlda 
Af'l ALAN . 

OSICODARI GBÇT, 
YelİI Mf,tli Vodvil 

3 perde 
Her tarafa *'-ftJ 

Telefa: 2212'1 
(Z .. li ' "DS fnlOS) 

Fener bir teblib)'i atlattıktan 
aonra taarruza pçtL Giinet alet • 
hine ;eldlen-lrir kOrneri kaleci ıiiç 
lükle defedebildL Za•an seçtik
çe oyun müftSİn Wr .-0 alma • 
ia batladı. FcaetiD· ldfc••lan da• 

TDRKÇIC SOZLD ViENI 

s E;JF:J..~J.FoE' R 
Etki Şarlaa blltiin tantanaıım.,, 1001 ıece deYrinin ol&nca aza. 
metini... Dilber kadınlan •• beaa)llız aeneti Ue canlandıran bit' 

aan'at baribaı. .• 

Ali baba ve 
Harunürreşld 

... k Y•k•ncl• SAFIAY •lnemaSlnda 

- -
KREM SOLEY 
Günetin ve eoiUIUD teaıri ile hmule ıelen paıklıklan, çat 

lülıldan ve lekeleri izale ecler ve cildin süzellik taravet ve leta· 
fetini temin eder. 

u.....ı •tlf-halli: Şark llerku lba deposu, Fiyatı: 50 kuruftur. 

EZ LE 7•KAR$1EN•OICBll•E.L$1FA 
YERiCi YE ICOBOFOCU iLAÇ 

GOMENOSTERiL 
M-.m damlaidlr. Nezleyi derlaaı IJi eder ve teaeffO. JQIU De ıeçen bu

tabk1ardan korur. JO Jnıruttur, 

aurette tehdid ecli,.Jantı. Ofta • 
da Ali Riza bilhusa ablıan oyu
nu, silzel tüt)erile Ye kafa T1ll'Uf' 
larile temayiz ediyordu. Haftaym 
bir ~rner ahımı müteakib bittr 
li s•man Fener 2 - O ıalib va · 
ziyetinde bulunuyordu. 

ikinci baftayma Fenerin bü • 
cumlarile batlanclı. Bu hücum Gü 
neı müdafaumda keaildi. Giine
ıin aldan bir akını korner ile ke
ıildi. Korner Fener için biç de 
tehlikeli olmadı, ikinci de.renin 
onuncu dakika11 olduiu halele her 
iki taraf da bir ayı kaydeclt:me · 
di. Oyun yine mütevazin bir hal· 
aldL Fener iki ayı ile iktifa et' 

miı aibi. ihtimal bu aahanm ça , 
murlu olmaaı da bir ıebep olabi • 
lir. Mamafih Fenerbahçenin alon. 
lan daha tehlikeli bir tanda titr 
ftlD ediyor. Yirminci clakilrada 
Ali Rıza kaleye sirerken &ıüiıün 
dolu olmaaı dolayııile kaleye tüt 
atmadı. Topu aata ılmlerdi. Nr 
yazmm derhal ortap pndercliii 
topu Şahan kapb ve Fenerin üçün 
CÜ •JlllDI ıüzeJ bir Y111'Uf)a kay• 
detti. Fener bu ıoldan aonra tek· 
rar balrimi1eti ele aldı. Güne, ken 
di •buma aolcta. Rizaam fiisel 
bir ttiJUDU kale ,an direii kurtar 
dı. 

OJuna IOD daJrikalan J&ldat 
tıkça Fenerin almılan daha siya· 
de mllealir Olmata batlaclı. Gii • 
Def lraleciti iN mOcldet içinde bir 

1 kaç fUzel kurtant yaptı. 18 inci 

1 
kaç &ini~ yaptı. 

38 inci dakikaclaJJZ. Ali ·
topa Günet .kaeaiue iniyor, bekle-
ri atlatıJor. Glnet 1raleciıi lrale · 
den. çıkıyor, top ortada çamurda 

ıömülü vaziyette. Naci topa J• • 
tiıti, kaleci 18 dııında olduiu i • 
çin ayakla topu defetmek iatedL 
Naci kaleciyi de ıe;erek bo, kale 
ye topu ıönderdi. Fener 4 - Gü
neı O. 

40 ıncı dakikadayız. Fener b& 
cumda, Günet Fenerin ıotdan bir 
akınını batalı bir tarzda durdur • 
du. Çekilen frikikten Niyazı kafa 
ile Fenerin beıinci aayıaını '4 ay • 
cleyledi. Fener hücuma devam~a. 
Bu aon bet dakikada Günet lui • 
leıi üatüate aayı tehlikeleri yqı • 
yor. Günet kaleciıi kendlıin: yıp-

ratarak ıollara mani o)maja ça • 
lrııyor, fakat Fener cidden f,.Tla
lide bir oyunla Güneı kaleı:n; _. 
rıyor. Son dakikalardayız. F ene • 
rin hücumlan bir netice vermiyor. 
Oyunda hiyle O - 5 Fenerin p
libiyetile neticeleai1or. 

Her iki taba da iJ.i çalqtılar. 
Maçın neticesi nermaldır. Gtinet
ten kaleci, IOI haf ve orta haf ~• 
IO( açık iyifdiler. . 

Fenerin bütün oyuncaları anr 
vaffak oldu. Ali ia orta muba • 
cim mevkiincle çok annaffalr ol
du. Oyunun hakemi Sadi Kana
dı. Maç iyi idare edildi. 
Anadoluhl••n : 1 
Kaaımp••• •O 
Din Ft.onar atadmda lklac:I k...._ 

Kuımpap ile Aaadolaldaıı karii• 
lqtdar. Blrlnd denetle IUla"alana 
O.tin oynaıauma raı-.-S-... 
şalrlar kıızandıklan hlnaç •Dl• fır 
aatian istifade edemediler. Birinci 
dene sıfır 9lflra bitti. 

lklnd denede, ba aefer de bir 
penaltı kapran Kunnpqalı1ar al • 
ha1et 1-0 matltp oldular. 



Şeref stadında 
~ ,_., ,_, -- ,_. --

Is tan bulspor: 2 
Süleymaniye: 2. 

Seref stadındaki ilk müsabaka bi. 
rinc' kümeden Istanbulspor ile Sü -
leymnniye nmsında hakem, I. Muhid
din Apak'm idaresinde oynandı. Ta 
kımlar şöyle teşkil edilmişti. 

lStanbulspor: 
Osman - Samih, Fnruk - Or -1 

han, Enver, Zeki - Tedik, ~eyfi, Şi l 
nasi, Nevzat, Nihat -

tstanbulsporlular Hasan, Sabih. 
Aziz, Reşat, lsmaildcn mahrumdular. 

Sülelmaniyc: Mecdi - Ruhi, ~e-

~51-. 
-~~~~ - --- ,,.., .....--..-....' ..... 

simi - Suat, Orhan, l{c~it - ltauf. 
l\lustnfa, Ali Ali, Dani . Doğan. 

Oyun hızlı başladı fakat her iki 
taraf da iyi oynıyamıyor. 6 ıncı daki • 
k:ıda Süleymaniyenin bir hiicumu ha
talı durduruldu. Hakemin Yerdiği ce
zadan icstifade eden Ali sıkı biı ~iit . 
le Süleymaniyenin ilk sayısını yaptı. 

Bu gol lstanbulsporluları çalışmağa 

sevketti. Fakat miidafaanın eksik ol; 
ması yapılan hiicumlarda müessir o
lamıyor .. Devre ortalarına doğru ls. 
tanbulsporun soldan yapılan bir hü • 
cumu ceza çizAisi için hatalı durdu-

ruldu. Hakem pcm.ıtr Hrdi. Fakat 
Enver bu frrsattan istifade edemiye -

rek topu kalecinin eline attı. Du tehlL 
keyi atlatan Sillcymııniyeliler biraz 
sonra ka ıecilerinin ha tası yüzünden 
beraberlik golünü kendi kendilerine 
\'aptılar. Yaıiyet 1-1 oldu. Devre son 
farına <h~ru Enver güzel bir Yuruşla 
lstanbulsporun ikinci goliinü ,yaptı. 

Devre de böylece 2-1 l:-tanhubporun 

"nlibiyetile bitti. 
lkinci denede ayni şekil ~e de -

vam etti. Bu devre ortalarında ha -
kemin verdiği penaltıdan Ali Süley -
maniyeni:. ikinci beraberlik sayısını 
yaptı. Bira7. sonra lstanbulspor sağ 
açığının gidişini hatalı bir şekilde dur 
duran Sii~eymaniyelilere hakem gene 

penaltı cezası \'erdi. Bu fır.:-;atr da Sa. 

mih topu kalecinin eline atarak kaçır. 
dı. \ ' e oyun da :?-2 ~·<· beraberlikle • 
hitti. 

Dün Süll'ymaniyenin çok canla 
l>aşla çaııştrğı görülüyordu. 1.stanbul 
spor da bütün çalışmasına rağmen ta. 
kımın eksik olma~ı yüzünden kombine 
bir oyun ~ıkaramadı ve iki de penaltı 
kaçırdı. l~te hu Yaziyetten sonra, maç, 
oyunun ı:~m hakkı olan beraberlikle 
bitti. -------------------------------

Beşik~aş: 3 .. Vefa:~ 1 
Jkincı \"e son maç Beşiktaş - \' e·} 

fa arasında oynandı. Geçen hafta dur_ 
gun bir oyunile HiJale 2-3 galip ge. 
len Be::.iktaşlılar Anknradn bulunan 
Hakkı Ye Nuriyi aralarına alarak 
~öyle bir takım teşkil etmişlerdi. 

Mehmet Ali - l\tığır, Nuri - Fa
ruk, Hüsnü, :Fe\'zi - Hayati, Hakkı, 
1\fut.aff er, Şeref, Eşref. 

• •Buna muknlıil Vefalılaı· da Muh. 
te§cm "e Haluktan mahrum olarak 
şöyle teşkil edilmişti. 

l\tuvahhit - Hagıp, Süleyman -
Mustafa, lliisc);n, 1\liiniı· - Necip, 
'Rıdmn, Gazi. Latif, Ahmet -

Hakem Kemal Halim. 
Oyun lle)ktaşın hUcumile ba~la

dı. Vefalılar buna mukabil hiicum1a 
ce\'ap ,·erdi. Beşiktaş kalesine inen 
Vefa muhacimlerinin ilk tehlikesi 
korner ile nihayetlendi. 

Sağjan gelen kornerden Rıdvan 
Vefanın ilk sayısını ynptı. Bu gol Ik 
~iktaşhlnrı harekete getirdi. Hakkı vı· 
Serefin müteaddit şütleri ya avuta gi. 
diyor vey.1hut da cok 1!Ü4el oynıynn 

\ cfanın gen~ kalt•cisinin ellerinde ka
lıyordu. Yaziyet devre ortalarına ka
dar böyle gitti. ~iha) et Beşiktaş hü. 
cumları fazlalaştı. Ve soldan kaleye 
giden top kale önünde bir karışıklık 
yaptı. llu fıı·satı kaçırmıyan Hayati 
Beşiktaşın beraberlik sayısını yaptı. 

Dene böylece 1-1 beraberlikle bitti. 
ikinci d ..-re başlangıcı Vefanın 

ı,:alı,masile geçti. Dakikalar ilerledik
t•e Be;:;iktaşın hücumlarr tehlikeleşi -
yol'. Nihayet l:i inci dakikada Şeref 
tüzel ve sıkı hir şiitle Beşiktasın ikin. 
ci golünii yaptı. Biraz. onra da Şeref
frn Hayatiye ,.c ondan da Hakkıya 
gl'çen top ii~iincü defa Yefa ağlarına 
takıldr. Yt• oyun da Bc~ikta~ın ı-:ı 
galibiyl•tılc bitti. Günün en mumffak 
oyunCU."U \'l'fnnın gt•nç kalecisi :\ftı 

' "a hhit idi. 
Dün Beşikta~ takımının iyi bir oyun 

t;ıkarmnmasına rağmen Yefalı1ar 

hakikaten canlı \'C güzl'l bir oyun oy -
nadılar n· galip takım kadar tebrikE' 
hak kazaı~dılar. 

F. l'OROY 

Hilftl: 1 -Anadolu: 1 
DUR Kadıköy stadında o~ na nan 

ilk birinci kUme oyunu Anadolu ile 
Hilal ka:~ılnştı. Takımlar şöyle çıktı
lar: 

Ana.<folu: Halit - Salih, ~ükrü 
- Memduh, Livn, Niko - Kenan, 
Mustafa, Mesut, Numan, Zeki. 

Hilal: Murat - Akif, Seyfi - Fa
ruk, Rıza, Zeynel - Yu uf, Bekir. 
Ne,-zat, Salim, Rauf. 

Hakem Ahmet Adem Göğdün 
Sahanın bilhassa ortaları feYka _ 

18.de çamur .. Anadolu ve llilfıl miite. 
kabil enerjik hücumlar yapıyorlar. 
Gollük , ·aziyctler de hasıl olmuyor 
değil .. Ni? çare çamur iki tarafa da 
gol kaırandırmıyor. Topu on metre gö
türmek icin on rlrfa 'urmak Hi t.ıın;:ı• 

ien bu ~:ıhada nihavet Anadolulular 
hidnci den"enin kırk iicüncü dakika • 
sında gayet güzel bir ~·uru~la ilk ve 
• on gollt.>r!ni kazandılar. Böylece ilk 
dene bir .sıfır Anadolunun üstünlü -
ğüyJe bitti. Gene hu deYerede hakem. 

hasmımı husden tekme Yurran bir .\. 
n:ıdolu luy u oyundan ~ıkardı. 

ikinci de\'rcye 10 ki~i ile ba,ıamak ::. .. 
mecburiyl'tindc olan Anadolulular ilk 
zamanla;·da miidafaant t'l'kilmi" gibi . . ., 
idiler. Hu lüzumsuz müdafaa ımr;:;ı • 
sında bilgili hücumlarla ağır basan 

llihillill'l· ele 12 inci dakikada heraher· 
lik sayı:-1111 Jmzandılar. I\arşılıkh çe. 
ki meler arasında oyun Ll berabere 
bitti. 

'1nadolu kulc!cisi sıkı bir Hilal şütilnü neli,; bir µlorıjonla böyle kurtardı. 

Galatas..ıray - /Jeykoz ma~·ırıda. Ueu koz müdafaasının bir top kurtarı§l 

Taksim stadında -- -~- --
Galatasaray : 2 -Beykoz • • o 

Galatasaray ve Beykoz takımları 
saat iiçte sahaya geldiler. Haken1 Ad. 
dandı. 

Galatasaray takımı: Avni - Lül. 
fi, Osman - Kadri, Falıir, Suavi -
Salim. Sal<ilıaddin, Gündüz, Fazıl, 
Danyal, ~eklinde, teşekkül etmi~ti. 

Beykozlular da: 
Kandilli - Bahadır, Halit, - Tur 

gut, !Jlelımet, Sait - Kazım, llısan, 
Mustafa, Faruk, Turlıan şeklinde ~ık. 
mışlardı. 

Oyurıa başlanmadan evvel dün ö
len Galatasaraylr Bayan Mualla için 
takımlar bir dakika durduktan 80n -
rn Beykozun hücumile maç başladı. 

Galatasaray muavinlerinde kesi -
len top san kırmızı hücum hattı ,·a. 
sıtasile Beykoz kalesine kadar gitti 
üçüncü dakikada Beykoz sol açığı 
Galatasaray müdafaasını geçerek ka
leye ka<laı· indiyse de topu arnh at -
tı. 

Bundan sonra Galataı:;araylılar 

hakimiyeti ele aldılar, 
ı:; inci dakikada 

kale direğinin iki parmak üstünden a. 
vuta gitti. 

Galatasaray bütiin hücumlarını 

sağdan yııpmakta idi. 
23 ine; dakikada muhakkak iki gol 

olacak fırsatı Galatasaraylılar kaçır. 
clılar. B~ykoz kaleci.si de çok güzel 
kurtarışlar yapıyordu. 

Bilhassa 40 mcı dakikada Gündü
ziin ani \ 'C köşeden sıkı•bir ~iitÜnÜ 

kaleci c;oıi miikemme1 kurtardı. 
ikinci devre 

lkinci devre haşladıktan iki dnki. 
ka sonra Salahaddin Beykoz kalecisi. 
le karşı I:arşıyn kaldığı halde çe~tiği 
şüt kale direğine çarparak geri dön. 
dü. 

Beşinci dakikada Beykazlula r 
hilkim oynadılarsa da bu hflkimiyet 
üç dakika kadar sürdü. Bundan sonra 
C.alatasaray hasım nısıf l'aha..;;ında oy. 
namagu 'laşıacıı. Fakat sarı siyahlı -
lar canla başla müdafaaya ~ekilmiş -
Jerdi. Ye Beykoz takımı ~ok sert bir 
oyun oynamağa başladı. 

!l:l inci dakika<l.a hakemin mütead 

JJeul.:oz müdafaası bir Galatasaray hücumunu kesiyor. 

Eyüp: 4 • Topkapı : S 
Dün Taksim stadyomunda yapı -ı 

lan birine! küme maçr, Eyiip ile 'I'op. 
kapı kulüpl<'ri arasında idi. Hakem 
Suphinin idaresinde oyuna başlandı . 

Eyüp takımı, Hasan - N<'§et, f:krcnı 
- Nuri, Şükrü, Sabri - Melımct, Hay 
dar, ,tdnan. ıtl<ieddin, Abdül 
Topkapı cin: Sal<ilıaddin - Hakkı, 
Hiristo - :f:nıin, Melımet, Talısin -
Sabahaddin, Haydar, Osmarı, Kamil 
Sal<ilıadrlin. olarak dizildiler. 

ilk ı;ir çeyrekte }~yüp kalesini 
sıkıştıran Topkapılılar arka arkaya 
iki gol c;ıknrdılar. Bundan sonra E • 
yüplült•r a~ıldı. lki tarnf da mlisa\"İ 
bir oyun oynıyorlardı. Fakat 3:) inci 
clakib:acla Eyüplii merkez muhacim 
Adnan Uıkımına bir sayı kazandırdı 
n- elene 2-l 'J'opkapı lehine bitti . 

ikinci haftaym haşlangmnda Top 
kapı aleyhine penaltı oldu bu suretll' 
iki takım ht>rnlx'r bir Yaziyete g,•ldi _ 
ler. 

lki taraf ela galibiyeti temin için 
rnk c:alış.yor1ardı; nitekim 20 nci ela. 
kikada J<~yüp takımından Haydar ü. 
rüncii goiii attı. 

ce. inde :;ol açık dördüncü Byüp go . 
liinü de yaptı ve oyun iiçe kar<:ı dört 
sayı ile }~yüplült'r lehine bitti. 

dit ihtarlarına rağmen mütentadi) ea 
farnl yapan Beykoz !'Ol arığı Ka
zımı hakı>m dışarıya cıkardı. 41 inci 
dakikad!l çok sert oynıyan Beykoz 
müdafaasına penaltı oldu. Bu sureti• 
Sua\'i Galatasaraym ilk golünii attı. 

' Beykozlu Mehmet!~. Mustafa ha-
keme itiraz ettiklerinden onlar d:ı dı. 
şarı sıkarıldı iki da~ika sonra Salim 
ikinci Galatasaray golünü de attJ n 
maç sıfıra kar§I iki golle Galata .. :ıra.. 
yın galibiyeti ile nihayetlendi. 

Dünkü oyunda, bu iki takımın her 
oyununda olduğu gibi, Galatasaray. 
kötü, Beykoz ise mümkün olduğu ka • 
dar caniı ''C iyi oynadılar. 

Eğer Beykoz müdafaası. lüzum • 
.suz y~re sertliğe Ye böylece bir pena1 
tıya sebebiyet Yermemiş olsaydı bel • 
ki de Galatasaray için neticeyi kazan. 
mak imktmsız olacak oyun berabere. 
bitebilecekti. 

Fakat ne ~areki, Heykoz oyuncu • 
tarı bunu hesap edcmiyerek, i~i sert • 
liğe ve sebebi anlaşılmayan sinirlill· 

.. d"'kt"'l " •• ••• ge o u er. · 1 • hl . "'' fd l'. Ye bu tedhır nley erme o n. 
Kendi kendilerine mağ'Jühiyeti ha • 
zırlamış oldular. 

Maamafih, dünkii c.anh oyunun • 
dan dola)ı Beykoz tebrikc hak ka .. 
zanmış ,lldu. ' O. M. K. 

Altınordu 
Beylerbeyi 

Taksimdeki Altmordu - Beyler
beyi takımları arasında yapılacak 
olan ikinci küme maçı oynanma
mı§tır. Hakem Sabih, saat 11 de 
teslim edilmesi lazım gelen saha
nın 11,20 de teslim edildiğini gö
rünce maçı teh~r etmiştir. Bunun 
üzerine, iki takım hususi bir ek
zerai7 maçı yapmışlardır. 

Haliç - Feneryılmaz 
Şeref stadında da ikinci küme 

maçı Haliç takımı Güneşle bir!~ı
mit olduğundan F eneryılmaz h 'ik· 
men galip sayılarak yapılmamıt

tır. 

Oyunun lıitme~ine be~ dakika ka 
la kornerden gelen topu kafa ile E .1 
yüp kalesine sokan Hiristo tekrar 
berah<'rliği temin ettiyse de son da. 
kikncla g~iıel hiı· Eyiip hücumu neti _ 

Ferıcı IJulıçe - Güm•ş maçındn tthlikeli bir Fe:ıer hücumu 

( J' azısı 6 ıncı 3ayfolla). 

. 
~-
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74 CNakU, Ul"Clinw N lktllHM Wki mahlu~dur.J -
"Beni ıetirdiais teteldriir ede

rim, pre°i.eı.,, Rabiaya döndü 
elini yakaladı ıddı: 

"Bana 1 lqa h0 
• • noe • mı 1N1n1 ver-

dinb.,, 

"Mis Hopkinz; ef•dinin Rohert 
Kollejden ıelen İnailbc:e hoc:uı
nm madamı, Rabia, benim çok 
dostumdur.,, 

Rabia yerken dütünüyor. Ka
naryayı tekrar bulmak, Kanarya 
ile tekrar bir sofrada yemek ye
mek ne acayip fe1· Fakat ne lra· 
dar hatka bir Kanarya. insanlar 
karıtık itlemelerde biribirine ıi

rip çıkan renk renk iplikler pbi. 
Ucunu, izini tamamen kaybettim 
zannettijin biri birdenbire kartma 
çıkıyor, seninle birleti7or, haydi 
yeniden tekil yaralryonunuz. 
Kimbilir belki T eriik de bir ıün 
birdenbire böyle lrart•ma çıkıv. 
recek. Tıpkı ..tdile dükkanda ol
duiu ıibi ona aanlacak, lmc:aima 
alacak, bir çocuk aibi atalı yubn 
sezdirecek ... 

"Çok deiiflnemipin, Rabia, Fa· 
kat nen var yaYrUm? Gizlerin 
doluyor ... ,, 

"Bir ıeyim yok. Sisi 91riince 
çok tatırclrm ela. Amma ıiz çok 
deiitmiııiniz. Ne kadar ne "-dar 

rüzel•~t., 
Güzelliti bir yük bir zincirmit 

gibi acı acı plüyor. 

"Çerkea lraclmma mudU aüzel 
olmak ıerek.,, 

Mis Hopkimden, 

"Niçin?,, 

Behire haD"Ddan, 

"Çünkü padifah karın olurlar.,, 
Miı Hopkinz, "ıhıi acaba n~in 

Abdülhamit almadı da yeleDine 
d. ., ver ı, prenaea . ,, 

"Y qlı batlı ad•mlan elde et• 
mek ıüçtür, hepsinin ..ki ballan, 
alakaları vardır.,, 

Yer minelerinde ad çalan l&rl· 

frD, senç bir çerkes kızı. Beyaz 

;ıanaldanna damla damla 7af 

ak"ıyor, hemen ititilmiyecek kadar 
zavallı bir teale "ıönül aend• 
kimlere ebem ıikiyet,, tarkwnı 
aöyliyar. O kam atırabmm eebr 
bini; Rabia banca ,.ı ........ 
yor aibi. Arifin ablan diJw iri: 

"Hanımefendi, ef•dimisin çok 
hatamı saydJiı bir lradmm ı..ı.. 
Ylir idi. Belld om için hanıme
fendiyi JaDma vermiı olacak.,, 

Miaia Hopkimin btlan kalk 
IDlf, biru mtidehzi: 

"HUldimdarlar blyle teJler dü
tinürler mi? Sis ne cl.aiais, Pren
.. 1,, 

Kanarp Abcllllaamidi, aaray, 

amıtanq, tamamen kendi difiln· 
ceaine dalm•ı pnydi. Kendin! 
HopkinR cevap YKmel ivin SOi'· 

ladı: 

"Ef••••• dütüncelini ı.n. 
... 1 ., ..... ••mnıı ~ ... 
b. bir kadmclrr. Bir daha ıellne 
ıize tamtbracairmı çok aeverıinis. 

Sarayda küçük kızlan hep evlit "• t d • v • b f y d 
edinir, kendi terbiye eder, tahsil ıs e ıgın parayı, ge ersen veremem anım a 
ettirir. Efendilerden bir kaçınm bedava çalışmıyorsun ya.. Her ay sana yüz 
~=:·=~':"'~:: dolar veriyorum! ,, Bu sözleri polis hafiyesi 
au1tanıvardı,küçükikenaıdu.,, Tomson söylüyordu .. 

"Abclülhamidi ilk defa nasıl 

ıördünüz, bunu anlatsanız ne iyi Amerlkarıın(Şerlok mı .. ! O lnıana bedava olarak ıü-
olur.,, H 0 1 m e 5 ) ı k 1 z ı I nahını bile vermez. 

"Oh oh, maıal ıöyliyeceiiz. Ba· otelde... Garson hayretle ikisinin de yü· 
km nasıl oldu: Saraya, ıirdiiim züne bakarak mırıldandı: 

- Suratlarına iyice baktmmı? 

- Baktım.. lkiıi de onnaota• 

na benziyor. Biri kör •• Oteki a~ 
dal. 

Mekıika hududunu geçmiılerdi. 
ilk haftaydı. Bizim kadın efendi O halde hesabınıza iki petin - O halde aralarında paylap. Tomaon (Kızıl otel) e ıiderken 
evlltlıklarmr, bir sabah hünkir kaydederim. Bu valizi ataiıdan madıklan paradan biz de kendi-yepyeni bir makyaj yapmıt ve ıol 
dairesine götürmemi aöyledi. He, ıözünü hafifçe • bittabi ıun'i ola· yukarıya bedava mme çıkarmaz. mize birer biue çıkarmaia baka-
aabah onları götüren kız, ıaliba rak • aakatlamıfb .. Onu görenler, Tomaon, Cekiye cevap verdi: lrm. 
hastaydı. Her sabah bu çocukla? gözünün biri kör olduğuna kolay· - Sen benim itime kantma ! - Otel defterine bç IÜD bW 
mutlak hünkira götürülürdü. Ço- ca hülanedebiHrlerdi. Bahıit vermek abdallıktır. Be-;'ba. caldannr yazdılar mı? 
mldan pek sever.,, Tomaon otelde, içki kaçakcılı- yatımı alnımın terile kazanan bir - Oç, dtirt ıün kalacaiız d• 

Miaia Hopldm içinden: ima yeni batlamıı bir gizli kum- adamım. Otel ıaraonu, bir müt- diler. Arkalanm brrakmaia pl
panyanm nkili rolünü oynaya- terinin valizini oduma kadar ıö- mez. J,.imizden L-..L- -ık ıhler "ICanh bir hiildiİndard& ne ga· ~ .,.,_ ~ 
caktr. Bunun için icap edene bazı türmeyi bir vazife bilir. bizden önce davranrdana, ajzt' 

rip merak!,, dedi. kimselerle mukaveleler yapacak 
Sonra garsona döndü: mızı havaya açarız. 

KaaarJa devam ediyordu: ve buna kartdık olarak paralar _ Bu iti de para ile yapmak • • • 
''Çocuk alaJIDI öa&me kattım, da datrtacaktr. · · krar ka 

- ıatıyoraan çantamı te prya Ceki, biraz hiddede odanm ka· 
hünklr dairetine ıötilrdüm. Hili Haydutlara batka türlü itimat indir. Ben gidip kendim ıetiririm. 
baaünkü gibi ıhümün önünde... telkin etmek imkinı yoktu. Bu su- pumı açarak koridora fırladı .. 

eti Park 1 k la •--- ak Ganon çok cimri bir müfteri Diirt köte bir koridor. Penceretiz. r e er e 0 yca MUUfıll 
yolunu bulacaimdan emin olarak ile kartdatbima inanarak valiz' 

Bir kap111 dqarıya, bir kap111 pa- Tomaon, Nevyorktaki depoıunun ayafile itti:, 

ditahm dairetine açılır. Giindüz. adresini verecek ve haydutları - Siz mutlaka San Franıiıko· 
imi bile a'Yise yanar. Y oba zif9ıri oraya toplamala açhtacaktı. da doimut bir f&l'&P taciri olmalı. 
karanlıktır. Hünklr daire1ine ıl· 
den bpmm üstünde bir papajan 

kafe1~ uıhdır.1, , 

Kanarya aur'Clu. ltutu görüyor 

sibirdi. Ne mel'mı Hli ftl'dı, hiç 
.....ai. :Yetil bnadmm altma 
batım aolrar, tünelinde UJUI' gibi 
clmar. Fabt herkesten enel Ab
dtilhamidin a,.U .. ini darar. Bir. 
d.W.. a,..mr, küçük, imamı ıiiz 
lerini açar, hiiaklr kapıma altm 
dan seçerken baatlarau birbiri· 
ne ftl'lll', üç defa: "Çok yap!. 
diJ• ha:rkaırch. 

Otele girer girmez, otel hafiye
leri eYVelki mGtterilerin etrafm1 
aarmakta ıec:.ibJedihr-. Ceki, 
TMIOIRI tk!taliei ya üzere, 
otel lritibinden iki yataklı bir oda 
İltemifti. 

Ceki, 111 ayımna Mııziyen iri 
boylu, demir bilekli ve çok açık 
ıCSzlü bir zabıta memanı1du. 

Otelden İçeri ıireıken ka-.ıa 
ediyorlardı. Bunlan ıarenler, ara. 
larmclaki parayı her hanıi bir ee
bepten dolayı paylapmıyor aaır 
mıılardı. Bu Tomaonun bir pil· 
myclı.. 

Barumı aalabrken iCanaryA Tomaon 1Mı otele detektivolik 

ımız ! Onlar otel pnonlanna v~ 
yanmda çahıbrdıCdan utaklara -be . ~., ..... 
lar. 

Ve batmı aallıyarak odanın lca-
pıımı çekip gitti. 

Ganon atalrYa inince otel ha-
fi yel eri etraf mı sardılar: 

-Naırl .. Yeni ıelenler tüplw 
li mi? 

-Aratanndaki parayı paylqa. 

mJJan iki budila. Kaçakcılıia ye
ni bqladıkları anlqrlryor. 

- Nereden anladm? 
- Biribirlerini boiacaldar •. He 

T omaon, Cekinin arkanndaa 
baiınyordu: 

- latediiin parayı, ıebenen 
veremem. Bana söz verdin.. Er 
tek ıibi, yanımda çabpcaksml 
Seni bedava çalqtrrmryorum ya.. 

Her ay yüz dolar veriyorum. Y.ı-.. 
miyona, hu para ile yanımda ça• 
bf&C&k bin kiıi bulabilirim. 

Ceki arkasına dönerek: 
- Bu .CSzleri bana NeYyorkta 

neden ıöylemedin? dedi.. Böyle 
serbest bir memlekette herke. at-
zmı bozmaunı bilir amma. Ben 
çok sabırlı bir adamım.. Elbette 
batırmak ııruı bir giin bana da 
ıelir .. 

Ve merdivenleri ikiıer, üçer at· 
lryarak, otelin yemek alonuna 

n aaçlannda ~·man lmrdelilar- mitti. bahtit bile vermedi. ( Dnamı ""') 
papafuua Hllni taklit ediyor; sa· hayatında elli kereden fazla ıel- le bir taneıi cimri mi cimri. Bana ı indi. 

la küçük lmlarm telifmı taklit Toımon, Türk polisinin ilk defa ------ _ _ __,, _______________ _ 

ediyordu. ıeldili ve milyoner Hopldn.in izi
ni bulduia (Aralan Turpd) un 

"Padifala heni ıiSriince btlaf1- burada herkeaten çok muvaffak 
nı çattı. Galiı. fÜphelendi. Etra- olacaimı umuyordu. 

frada delilik Jb ıarünce fena si- ikinci katta caddeye bakan bir 
nirlenirdi. Hemen bizim kadm odaya yerleflllitlerdi. 

efendinin adamı oldujumu anlat· Yeni müfterilerin valizini oda-
tma. H ..... tanı delifti: ya getiren ıarıonun gözleri fıldır 

"Çocuklara iyi balmnz.,, dedi. fıldır dönüyordu. 
Papaianla briu komıtbı, çekildi. Garson, bu otelc!e en zor ve mü-
.tti il .,, 

~a hafifçe içinden bir 
"Oh,, dedi. O menhaa sabahı tek· 
rar yqıyordu. Abd&lhamidi hiç 

MYmmDİftİ. Bacl- pbi büyük 
.... ahleri, boyalı aalralı, hey
Mtli alriinmek için boyanan ra
naklan, bilha11a kalın ve müte 
hakkim wiaclen Orlaaüttt. Saray· 
da lmlar onan aü..Uilbıd• do
layı padipha odalık olmalı ihti-

mallıden llaluetmitlerdi. O sabah 
(tacidar tlahi olsa) o kadar kol'
lamç selen bu adam, kendiıi•ıi 

belenir dire içi titremitti Gihr.ıl 

olduiana ae kadar linet etmif\i. 

(Devamı ocır) 

him rol oynayan bir aktör vaziye-
tinde idi 

Tomaon bunu anlamakta ıecik-
medi ... 

Ceki içeriye ıirince ıert bir ta
'Yll'la üzerine yürüdü: 

- Burada kozumuzu paylq· 
mak için vakit bulacaiız... Artık 
NeYJorlmn ııılucı zabıta çemberin
den çok uzaklarda bulunuyoruz. 
Burada da beni poliıle tehdit ede
meuin ya! 

Gruon valizi yere bıraktı: 
- Kavganıza ıonra devam 

edersiniz, dedi, benim bah!itimi 
Yerin de ben ıideyim. 

Ceki ıaraona dönerek ,UldG: 
- Buldun, para verecek ada· 

- Bu Uıtlgar atlaın ne fflllll/Or ,,,,,,.1 
- Flit rohl/Or Dla takalı oUııfrı 

için lllit görlinmllıor ! 

Yenl bir icat! Fatura. ötlnn1: enu • 
11lbl minaubeı.D mektııpl4ın ktıbııl 
etml,,en mektup kutuul 

- Çok lrearU glJrlinllJIOrUll, ..U.. 
,_,,,. Nld •oınedllüd mi e6ılHl1 

-BGl/lr, aıda ancek oluz lfra lra
ıantlılw-
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e a ' 
ı I b Ş 1 hediyeleri~izi 

____ ası mamu atın an alınız 
Gayet ucuz zarif lavantalar, kol•,nyalar, pudralar, rujlar kirpik tuv~letlui, biryantinler, bilcümle yerli ve Avrupanın' büyük fabrika mali .. rı ve tuvalet takımları bulunur. 

Deposu : Eminönü Necip Bey itriyat mağazaıı 

---, .............................. ...-

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 Birincikanun ilfı. 10 !kincika nun müddet zarfında peşin pa· 

ra ile satın alman her 

Eftektrik aleti için 

~ 4; .. ·~·,,. ·-·· .. ··: '-"';-

Boğaz 

ağnsı 

Nezle 

Bron .. 

şit 

-· 

:PastiJfor 
ATi E ~ Kullananların 

~ Asla tutulmıyacak
enz i lat yapacaktır ~ lan hastalıklardır. 

ill!lmıını;mı ıımıııuıınınııınıııınııııınmnuın:nnıU1Mlllllmlll1ll1BD ııı ~ Ağız, burun ve nefes borusunu 

mikroplara kartı koruyan en 

Muhammen be!edi yerli old•ıiu takdirde 67760 ve ecnebi oldu· 
ğu takdirde 36652 lira olan 7001 000 tane galvanize tirfon 30 ikinci 
kanun 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankaradtı 
İdare binasında satın almacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 ve ec 
nebi olduğu takdirde de 2748 9') liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermelt:ri lazımdır. 

Şartnameler 180 kurut mukl bilinde Ankara ve Haydarpaf il 
veznelerinde satılmaktatJır. (7804) 

. *''""'" .. ~ -f'' ' , 
•• .'"' ' ., • • 4 ~ ... • ... 

Şeker Sergisi 
Pazartesi öğleden sonra açılacaktır 

Bahçekapı - Taş Han 

mükemmel ve en ıeri tesirli 
antiseptik: 

Tecrübe edlnizl 
(Radyolin dif macunu fabrika . 

sının mütehassıs kimyagerleri ta-
• 

rafından yapılmaktadır.) 

. , "/'. . .':·' . -~' . ..................... 

MOND-EXTRA MINORA 

========:::=.:=========== 
Keman hocası 

Avrupada tahsil etmi§ hir aan
d atkar keman dersi vermek istiyor. 
~ 
• Ders alrnnk istiyenlerin her gün 
~ı sabah saat 11 • 13 arasmJa 

•nı (41823) numaraya telefon ecle • 
~! rek (keman hocası) nı istemeleri 

kafidir. 

: : :::::::::::: ::::ı::::;:r:::::::: :::::::::::::::::::::::::: 

Besler Fabrikası 

BAYRAM • 
ıçın 
• 

Şeker, cikolafa ve hisküviler1n en ıyı oe 
tazesini ha21rlamıştır. 

Sabş yeri: Toptan ve perakende "• ~ · 
Bahç~kapıda İstanbul tramvaylarının ıon durak yeri • ı 

No. 10 Telefon: 20860 

Yurdumuzun nefis meyve usare . 
lerile hazırlanmıştır. Mümasil Av . 
rupa müstahzarlarını aratmıyacak 

mükemmeliyettedir. 
Hazımsızlığı, muannit inklbaz 

lan giderir. Fevkalade gazozlu oldu . 
ğundan yemeklerden sonra !erahhk 
verir. 

ve 

Bel gevşekllğloe .--

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babı.ili, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir .. 

Tt::J Q KiVE 

llQA~T 
BANKA51 

Tıra§ bıçağ. dünyada en çok ün 
salmıı ve güç beğenenlerin bıça
ğ•dır. Her yrı"de satılır. 

Tıra§ b1çağ, J.erkesin bıçağıdır. 
H~r yerde ı.rıtılır. 

ı~ FOTO ii , •• .. iM.AP, 

~=~~=~~P~*_'~':~,~~:_·~-~4&~~~-~K~-~~-~~ FEea·s ~ ~ 

Düny:ınuı en eabit 
dudal: boyası, 

FARUKi'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te· 
masla ıllinmcı. Yı
~ •i'o ;ıkmaı. 
'ı4 eıu:a uuua111.t• ~ .. ? ... 
T~Md ba7 • 

Deposu ı Sultanhnıno.mında 

FArtUKI GÜZEL KOKUi.AR 
._-~~ mağazasıdır. • 

i~ ·q· -:~. 
~ır!R11iM!l'im!!i:ır.l!:DDllimıııam~r.ız:ılm'A ii ~i üşt erilcrini Beyoğlu Tokat-H ~· li lıyan oteli karşısındaki yeni atöl 1 COKTOR 

Kemalözsan :E yesinde en modern vesaitle bek. :: .. u 

l
ii !emektedir. a 
:: .: 
HBayram veyılbaştü 
~i Hatıralarınızı Istanbulurı c:ı ff 
H eski ve en sanatkar olan bu atö1 § 
H ycsinde çekebilirsiniz. Ü 

------------•lıl ::::::::::::::::::::::::·:·· .. ~:ı.:::::.::::::::u···m= 
Uroloo - Operatör 

Bevliy~ Mütehassısı 
Kraköy - i?kselsiyor mağazası 

yanında. llcr 11iin nğlf'de.n ımnro 

2 • den q e knd<u. TPI: 112,,5 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 
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~2,45 kuruş 888-
Cibalide Küçükmustafapaşa ha

mam sokak 28 numaralı kargir be
ton üzerine yağlı boya üç katlı nl 
lı odalı> elektriği> suyu ve bahçesi 
elan ev satılıktır. 

savram münasebetile 
YENi ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR 

Çlff kollu va çltt yakah poplln gömlekler 

N İ R S O da bulunur. 
Görmek istiyenler içindekilere 

görüımek istiyenler de Türkiyt" 
Milli Sigorta Şirketinde Hamid" 
müracaat etmelidirler. 

J..IUSUSİ ŞARTLAQlt"l'Z µAl(K"INDA 
GIŞf.Lt'2iMıZD~N MALUMAT ALIN 1 Z Galata, Tünel civarında Zülfaris 

Sokak, Lacivert Han. 

SIMAYf YAQATAN DAYlHA01n 

GAYET 
MCHIM 

Reve d'or Paris mamulatı> H. Villette 
laboratuvarınm yeni bir keıfi 

E SAN $-LOSYON 
VF DUDOA SANOGVL 

~ ~
L.T. PtVER . 

fARlS 

Piore, Jenjevit ve Stomatit 
gibi ağız ve diş hastalıklarını 

ve mikroplarını imha ve tedavi 

eden di§ pastasıdır. Lezzeti 
hoş> her eczane ve depolarda 

1 satılır. Diş tabibinize sorunuz. 
iSTAN~UL- KARAlc:'OY PALAS - ALALEMCi l-IAN 

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

iyi bir terzi mi 
anyoraunuz 

işte size bir adres : 

~ 
Buda Bir Baskındır 

2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır -·----··- . . ·~· . ,.ı· .. -.-. -. "' . . ' Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlekler yalnız 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Ter:ı:iıi 

ıscanbul • Yenlposcane karşısıadı 
Foco Nur yanında Letafet hanında 

Operatör Dr. 
SeU\h SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi .Sefi 

Diş Tabibi Kemal SU~ 1 
istiklaı caddesi 

No: 322 
( Bevo§lu Yerli 
M il r P zarı 

Ost:ü > 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Ueyoğlu Sakızağacı No. 2111 

Ağacami civarrnda 

1 
İstanbul Deniz Levazınn Satınalma 

Komisyonu İlanları -------·------· Cinsi Mikdarı Tahmin edilen Bd. M. T emİnllt 
Şeker 30.000 Kg. 7929 Lira 595 Lira 
Zeytin 20 000 , • 3600 >1 270 n 

Yukarda yazılı iki kalem erzııkın kapalı zarf suretiyle iki deh. 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından dolayı "2/lkinciki.~ 

nun/ 936,, tarihine kadar pazarlık suretiyle alınmalarına karar veril. 
mittir. isteklilerin yukarda yazıh teminat makbuz veya mektupla
riyle her gün Kasımpa§adaki komİ'.>yona başvurmaları. (7999) 

rn PAI!D.\YANT~ OLüMü ı> l\RDA YANIN OLUl\IU 57 -------
·- :.:.lt!am, ricı• ederım siizünüzü 

tam anı !ayınız! diye baı!ırdı 
_ Ne ise, bir şey değil. llt>nüz 

vakti gelmedi. Siz de, bu sırrımı aL 
mam:ığa yemin etmemiş miydiniz. 

~r.nt ellerini biti~tirerek bir ila _ 
henin karsısında bulunuyormuş Kibi 

~ 

eğil ı ,. 

. ,ı·alıçe tekrar sözt ba:;.lııdı 
-· tik görüşihimüzden sonra, A. 

lis ela Lükse olan a~kınrzı öğrendim. 
Iiont, siz bir gece benim yeni kona · 
ğ:mı ı yanında \"e hemt:n kulenin dibin 
de d•ı• dunuz. Yanınızda Narnr krali. 
çcsi d• vardı. Kral.içe Alisin e'\ ini! gir
di. Si, de orad:ı beklediniz O vakit si. 
zi üzm acının ne olduğunu öğrendim. 
Ben Alisı tanıyorum. Dinimizi tcrket-
1iği i1,~n \•aktile ktndisine biraz fena 
m u ı~tf'lede buhınmu1turn nu huc;;us -
taki :ı'iksızlığımı itiraf ederim Ne 
(3ri!~• taassubum beni ;>ek ilerive gö
türmt.ştü. Başkal:mnın inandıklarına 
hiirMet etmek, insanlara he.- zaman 
vazif~air. Alisin benden· nefret etmi. 
~·ecN lm~ar iyi bi:· kız olduğunu bi • 
liyor lum. Hemen ertesi "aha1' k~ndL 
sini ~ördüm. Ye Navar krali<:e~ile a. 
rab1 .nda ne geçtiyse hepsini öP.:ren . 
dim, <özlerini .söylt-di. 

- Madam, ikinci görüşmemiz o. 
gün cılmuştu. O gün siz beni ~ağırdı _ 
nız, ,.e sevginize bir delil olmak ilıe1 
re altın kutuyu verdiniz Ayni giir. de 
bana oir vaidde bulundunuz. 

- Evet, size Alis dö Lüksiin ne 
oldnı~unu .söylemek yadi de~il mi? 
Ben -:.dimde duruyorum 

K:mt mosmor ke.si!di. Bir su~lu . 
aun, nakimin vereceği kararı dinledi-
11 slhl • da kralkeyi din ll'me~~ ha -
mlaumıştı. 

- Lakin o gür.dt>nberi Na"ar kra. 
liçesi size bir şey söylemedi roi? 

- Hiç bir ~eJ .nad : .nı. Yalnı, A. 
lisin 1:vinden ~ıktıJ;tan "onrıı tütün 
ömrü•ıce unutaml\ acagım t-U sözleri 
söyh• ııi~ti. "oğlum. nisanJınızı uzun 
uzadıya sorguya c;ektim. Aldı:fım ce· 
vaplnra göre şöyle biı fikir edindim: 
Bu knı, bir evlat kadar sevdiğim bir 
adaın;n karısı ola.·ak görm<'k hana en 

büyüı< bir nefret du) gusu ,-ert:cekti. 
Fakı\~. aşk harikalar )aratabiliı. O 
sizi • 1ı n derect' bir rışkla ~eviyor Böy. 
le derin bir sevgi kar~r.;ında taliinize 

boyu ı eğmeniz liı.ımdır oğlum Be -
nim ne tereddüdünıe ne de nefretime 
:.>hem.niyet veriniı. Dün.) ada hiç bir 
kadı ı ı sizi Alis kadar ..,e,emez .. 

Kont biraz su~tuktan sonra tekrar 
SÖZt! ha~Jadı. 

- O zamandımberi, kr:tli~c baş -
ka h·;,; bir söz sö:rıe:nedi . IfatH Alisle 
evlen~eğe karar 'ere<'riYim "Üne ka~ 
dar 1·."n di:ıine bu mest>lf'; e "•lair bir 

keliıa~ hile sormamakh'rımı emretti. 
Ah r.ıadam. kraliçemin sözleı·i bu sır
rı d ·ııı:ı kalın bir perdP ile örtmel;ten 
haşk~l bir i~e yar:ımadı Ömriinde ya. 
lan ... iıylemiyen b·ı kadır. nkin hrnim 
J;arşımda kızardı? · 

Ali.si 1 ı benim karım olm:ısmd:rn 

bu kadar nefret etmesine ~hep ne i
di? Acaba nasıl bir me·ele ,.ar ki, bu
nu Jan Dalbreye unutturmak için aş. 

kın harilmlarına lüzum görüyor? Bu 
sağlam ve doğru fikirli kraliçe ne • 
den terecldiit ediyor? Kafamı saat _ 
leree yor:ırak Jan Dalbrenin Alis dö 
Lükı:ıün bir cinayetini yakaladığını ye 
bana acıdığı için ihtimalki yüksek 
kalpliliğfoden dolayı Alis dö Lüksiin 
hüyük sev~isine hürmet ederek bu ci
nayeti gizli tutmağa kanır Yerdiğini 
anladım. Onun dfü•ünce.sinin şöyle ol. .. 
duğunu hissediyorum: 

Giz bunu uzaktan görerek gizlice 
bir ah çekip sarardı. Sonra yukarda 
söylediğimiz sinirli gülmesine dernm 
ederek: 

- Mösyöler, işte pek güzel bir ko
Jnedi. Yaklaşınız da bunu size anlata
yım! diye bazrrdı. 

Dudaklarında bir a lay gülümse _ 
yişi belirdiği halde jantiyom larrn te~
kil ettikleri daire daha fazla küçüle
rek başları merakla ileriye uzandı. 

Bu anda birisi Dük d,. Gizin kolu
na dokundu. 

Hanri ha ·mı <'•:\"İ rincl' Moröveri 
gördü. 

O vakit yanınd·t bulun:-ınlara: 
- Aı·kadaslar, beni biraz bekle _ 

yiniz, şimdi gelirim. Sonra hep bMik 
te tuhafirk çıkaracağız. Hüırnolarla 

biraz e<:"ıenmek hi:tım, dedi. 

Bumın üzerine !\Iorö,·erle bcrnber 
uzaklaşarak )l<!rde;eri kendilerini ~a
n yarıya örten bit P<'ncercnin yanına 
gittiler. 

- Stiylcyir.iz, .ıe i~ti) orsunuz? 
1\lorÖ\'er vahşi l>ir tavırla: 
- Bana Kolin.: iyi öJdiirmtği tek

lif ettiler, cern hmı ,·erdi. 
Dük titriyerek hafifçe: 
- Kızı bize gösteri~ J:t!>mak iddi . 

asında! Fakat ne fapahm ki i~e baba
sından l'aşlamak lılzımgelivor • • \h 1\o. 
linyi, Kolinyi.. Bana sevgi \"C ıstırap 

)aşları t.öktürdüğüıı için <:-tn dt' kan 
ağhyacal sın! diye mırrldandı. 

Bir dakika ka-..ar, sanki dü;;iince
sini dağ.tan hir tdkım fiki• lerle uğ -
ra~ıyormuş gibi 5:e.;;siz bir halJl' kal
dı. Sonra söze başladı: 

- Kabul cWıc mi? 
- Emrinizi bckli~·orum 

Dük, bir sani}t' kadaı· tereddüt 
etti. Sonra başınr sallıyarak: 

- Pekala! Lakin :-;ana vaktini ha.. 
l>er verinceye kad~r sabredeceksin ı 
.Anlıyor musun? .Benim emrim olma· 
dan ona sakın ili:.;me, dl'di 

- Başüstüne :\ıonsen vör 
- Sonra onu vuracağın gün öt. 

dürmi)cıck :rn!ııız tchlikeH bir sunt. 
te yara la mağa çalışacaksın . 

- Başü:-.tüııe l\1oıı. en) (ir 

llu h!r kaç .söz, sanki tuhaf bir 
şeyden bahsedilivormuş gibi gülüm • 
senerek . öylendi~.! :<'in, l\1orüver o an. 

da Dük dö Gizle cok !'amiır.i görün • 
diiğü i~in hir çokl:ırı tarafından kıs .. 
kanıl mı ·tı. 

Bu ;;ırada ikiqi de hiribirinden ay. 
rıldılar. Giz. tekrar jantiyomlarının 

yanına dönl'rek deııtinki dü~i.incesinl 
onlara anlattı. Et :2 fındaki'erin gül
melerin c;en işin içi?. de hir tuhaflık 

bulund•ı~u anlaşılıyordu. 

~lorövere gefüıce, o da k:ılabalığın 
içine da~arak ağır ağır salonlardan 
geçip Luvrdan ~ıktı Aydınlıktan kor. 

karak karanlıklara dalan h;r rnrasa. 
gibi tl'nha sokaklara dalank gözden 
silindi. 

* * • 
Krali~e Kateı·ır., kralın l :ınından 

a~ rılnrnl, föadl't odasrna giJ"diii za • 
man hu . ..ısi hizmt·tçisi P~ol!ıya: 

- Encla Moröv"rİ sonra i:tekini ge. 
tir! demi:.ti. 

J\toröver ile geçen konu~mada bu
lunmtı!;'h•k. Paola c vakit, kraliceninı 

- Öteki! diye sndığı ~:ıı:;k:ı ~birisi.. 
ni i~eriyc getirmijc= 

nu gelen, kra.ı~eyt c:;e1amladık • 
tan sonnı karşısınöa dimdih durdu. 

Ren~i s·ıp:::-arı kesilmişti. Parlak göz • 
Jeri de bu ~anlığı tuhaf b;r ışıkla 
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Polis hafiyesi X :9 yahut Dekster ıslahıhal etmiş bir 
fı.aydt:t ola.n Mişelden bk mektup alıyor. Bir haydudun Nev-

Halbuki Maroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini a -
raştmyor. 

tamyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham~ 
lede ikisini de yumrukla yere sererek Şila, şişman Jorj ve 
Bili kurtarıyor. yorkta bulunan Prens Abdu1lahm milyonlar değerindeki 

h~Lincsini çalmak üzere olduğunu haber ,·ermektedir. Fa -

kat Maroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ye s1rlarını 
bilen l\lişelin kız kardeşi Şilayı da takip etmeğe koyuluyor
lar. 

Oturduğu e\in altına bomba koyarak onu havaya uçuru
yorlar. X :9 yanında şişman Jorjla birlikte pal'aşütle evin 

üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

Bundan sonra Maroninin de içinde bulunduğu hırsızla 

rın otomobilini kovalıyor. Fakat Maroni kaçmağa muvaffak 
oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor ve 
hastaneye kaldırılıyor. 

X :9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı 

kararlaştırıyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayr, hem şişman 

beraber çahşmağa başlıyor. Fakat Şifanın hizmetçisi Mari 

aptallıkla X :9 u ele veriyor. X:9 !caçıyor. 

Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili 1.\fon· 
kov çiftliğine celp etmi~ler. Ve her üçünü de yakala},P bir 
odaya hapsetmişlerdi. 

Şimdi Şila kardeşi Mişelin eski arkadaşlarından Smit 
isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahıhal et • 
rniş zannediyor. Ve Maroniyi tutmak için birlikte plan hazır. 
lıyorlar. Halbuki Smit 1\faron~nin adamıdır. 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyo -
nunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler bundan endişe 
ediyorlar. Fakat bu endişelerini belli etm~k istemiyorlar. 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş olduğun. 
dan o da meyve satan bir satrcı kıyafetine girerek üç kişinin 
hapsedilmiş oJduğu eve gelmişti. lki muhafız hırsız X: 9 u 

Ve bu vasrta ile Maroni X:9 ile şişman Jorju esir etmeğe 
l"e bir eve hapsetmeğe muvaffak olarak Prens Abdullahm 
hazinesini soymak için hareket ediyor. 

aydmlalJyorclu. $fr.!detli bir acr içinde 
ı:örünüyor ve gözl.:rini, öniine baka-

• ı-ak söz söylemeğe çekinen kraliçeden 
ayrrmıyordu. 

lşte bu adam, Kont dö Mariyyak- 1 

dt. 
Nihuyet Kater:n: 

!..: ~(izünü~de cok duru\·orsunuz 
Kont. Bundan dol~yr size te~ekkür e.1 
derim, dedi. · · 

· ~ - Hakkımda göstermiş olduğu.. 

. nuz teveccühten 'f'e beni h10zzurunuza 
16tfen k~biıl buyurduğunuzda dolayı 
o teşekkiirü size bl:n" borçlurum haş -

•. metpeınah. 
Katerin başile hk işarette bulun -

du. Haliııde bir y:irgunluk. Mr hüzün, 

gt:sterilmeğe cesaret olunamıyan bir 
· sevgi izi görünüyordu. Sesi ~ok canlı 

'bir hal almıştT. Tavırları, bir düşünce. 
si ıne)'um fikirler altında ezilen bir 
in1'1anınkine benzi)ordu. 

I\raEçe ile l\foröver ar:ısında ge • 
~en haH gören bir kimse ona usta bir 
eanatk~r diyec~.;i gibi avni şahıs, 

l\Iariyyaka karşı olan tavrım görmüş 
olsa bu saıe bir de cani kelimesini ila
ve ederdi. 

Katufo alıenl•.li sesiylP ~ 
- Kont, evveıa. söylemiş olduğu. 

nuz teveccühümden dolayı hayret et. 
1Remenizl isterim. dedL 

Bu sözlerden maksadın ne oldu -
''"nu anhyan ?tlarlyyak son derece bir 
heyecanla: 

- Madam, '1akikaten bu ;o.;özleri 
bana kraliçe mi söylüyor? diye bağır. .. 

• anda Deod: Katerinin: 
- Kraliçe defi1, apnenizl cevabı. 

nı ,·ermesini bekledi. 

llu c~vap verilmedi. Fa~at Kate -
ı-in oğlunun kalbinden ge~en şeyi an. 
ladı. 

- Kont, siz rastladığım kimsele ~ 
rin en yüksek kalblisisiniz Onun i . 
çin hakkınızda be~lediğim hürmet ve 
sevgiye dair bir şey sormamanızı bu 
yüksek .halbliliğinize başvurarak rica 
ederim dedi. 

l\laı·byak o ~dar eğildi ki diz 
~ökecek sanılırdı. Titrek bir sesle: 

- Haşmetpenah, kalbinizde eğer 
bir sır varsa ve ba sır d:ı bence bili
niyorsa onu kalbimden çıkararak bir 
başkasına açmak benim için ölilmden 
ağırdır, sözlerini söyledi. 

- Evet Kont, bir sır vardır. Ve bu 
sırn da. yakında sh.e sö' !iyeceğime 
yemin edt!rim. 

Delikanlının ağzından hafif 
bir sa}'ha fırladı 

- Sizi niçin bu kadar d:.işündüğü. 
mü ve ilk konuşmamızda soJuk dur. 
duğumuıı ve bir krallık vermek ist~ • 
diğimin sebebini y::ıkmda ölrenecek -
siniz. Bununla beraber, hateketleri • 
nizden niçin müteessir olduğumu da 
anhyacaksmız. 

Mariyyak, anne!.. Anne!.. diye 
bağırırken: 

- Madam! .. 1\fadam !. diye hay .. 
kırdı 

Fakat kat'i bir söz söyl~mek Ka • 
terinin planmda bulunmad•ğı için he
man kontun düşüncesini değiştirme • 
ğe çalışarak sanki kendisi l'e zorluk -
la zihnindeki fikri deği!5tiri}'ormuş 
gibi: 

- Kabul eder"'k beni st:vindirdi • 
ğiniz altın kutuyu ne yaptınız? diye 
sordu. 

Mariyyak kraliçenin gülümseyişi
ne gene bir giiliimseyişle karşrhk ve. 

' 
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rerek pe'd: tatlı bir hülyaya daldı. Ve - Demin ta ki demiştiniz'! 
sonra: Kont: 

- Bu kutuyu dikkatle saklıyorum. - Evet, ta ki bi1diğiniz kadına 
Madam, onu mukaddes bir yadigar dair hakikati öğreninceye kadar. Bun.. 
olarak daima da sakhyaca~ım. Çünkü dan dolayı size, bana o kutuyu ver _ 
sizin tarafınızdan verilmişt!r, ~özle • diğiniz göıiişmemizde bunu ,·adetmiş 
rini kekeledi. olduğunuzu da hatırlatmak isterim, 

Katerinin alnından so~nk bir bu. sözlerini söyledi. 
lut geçti. - Azizim Kont ben de vadimi ye. 

- Onu yanınızda mı saklryorsu - rine getireceğim. Fakat, siz Alis dö 
nuz? ' Lükse olan sevginiıi nasıl haber al ... 

- Jantiyomlaıından bulunduğum dığrmı öğrenmek i~temez misiniz? 
için Na'\·ar kraliçesinin konağında o- - Madam, ben Öyle bir acı i((inde 
turduğumu bilirsiniz haşmetpenah. yaşıyorum ki hiç bir şeyden mütees. 
Gerçi bu kutu bir Kadın si.isü, kralı • sir olmachğım gibi hiç bir şeye şaşa. 
ma mahsus bir süs ise de.. mıyonım da. Yalnız haşmetpenahın 

- Pek doğı-u . Ben de ona hazan iyi habercileri bulunduğunu ve bu va
eldh•en lerimi, hazan boyun atkımı sıta ile hakkımda bilgi edinmeğe te • 
korum. Fransa krallığı saravına gel • nezzii! ettiğini Ranıyorum. 

diğim zaman onu tana kral birinci _ Eret ko11 t, öyledir. Fakat şu. 
Fransu~a hediye etmişti. na emin <. lunuz ki. sizi adım adım ta. 

- Er.da olunuz ki o da tam yerini kip etmek, nereye gittiğinizi, ne yap. 
buldu. Kraliçem "na el:ı;"enlerini 

tığınızı, hatta ne düşündüğiiniizü öğ. 
koyuyor. 

renmek ve icabında korumak için son 
Katerin, kalbinde birdenbire do-

dere~.:! çalıştım. Şimdiye kadar böy1e 
ğan vah~i bir sevinri güç hıttu. bir çalrş!'ıayı dünyada hiç kimse, hat. 

ıJülümsüyerek · ta kral için bile göstermemiştim . 
- Ya öyle mi? dedi. 
Kont: Kont bu sözler üzerine gent! he • 
- Evet, Navıır kraliçesini seve. yecaolr hır harek('tte bulundu. Kate· 

ı·im. Cesaretimi affediniz haşmetpe _ rin qiilümsiyerek söziine devam etti: 
nah. O benim annem gibidir. işte bu. - E'n~t, sizi he.· zaman gözönünde 
nun lcin bu mukaddes ht>diyeyi sak. bulmıduı-dum. Bakınız Tfont ~ğer bir 
lamasını ondan rica ettim. Ta ki"' siya5a] (siyasi) su~lu, yahut benim 
sözleıini söyledi. en biivük hiı· düşmanım olsavdım:ı 

- Pek iyi yaptmız oğlum. sizi ancak gene bu kadar gözetliye • 
l\ont birinci defa olarak Kateri. bilirdim. Evrelft sizi yakından görmek 

nin a~zından duyduğu bu kelimenin istedim. Ailnh şahittir ki ka~ımda 
teessürile gözleri karararak sendele· bulunduğunuz zaman öy1e soğuk so.. 
di. l{"lllan belirı;ıiz bir şt•ldldı> ileriyr ğuk r!urmak hana çok ft~l" geldi. O za. 
uzandr. marı , .. 

Bu halinden hfyecanlanan Hnte. Kalbi koparcasına ~arpan Ma-
rin t~krnl· söze ba5lı.ıdı. riyy:ık: 


