
ikinci cins ekmek dol:ayısile 

Vali 
OstündaQ 

dQn fırınları ziyaret etti 

C'. 

Veni 
paralar 

Bu ay sonunda 
piyasaya çıkacak 

(Yazısı 3 üncüde) 
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Ingiltere 12 adayı bıze ve ma~ında Güneşi 

Y ı ı a su sabah Modada 2 • 6 yendi Unan l ar Bir ceset Maçtan sonra Güneş kulübü 

Verecekmı•ş '· >. suLuNou önün de yakışıksız bazı 15 gün denizde 
kaıan öıonon tezahurat yapıldı 

hüviyeti 
anlaşılamıyor 

Musolini (,'cneral KondUis 
(Yansı 4 üncüde) 

MUSOILöNü 

Bu sabah, saat 11,15 raddele· 
rinde Modada, Çocuk bahçesi ön
lerinde denizde meçhul bir ceset I 
bulunmuttur. Genç bir erkeğe ait 
bulunan ve simsiyah kesilmit olan 
bu cesedin üzerinde, yırtık bir fa
nila, ayağında siyah bir pantalon 
ve çorap bulunmaktadır. 

Ayaklarında ayakkabı ' yoktur. 
ilk bakı§ta, cesedin bir esnaf ve
ya bir denizciye ait olduğu sa
nılmaktadır. 

~ecri tedbirlerin ltalyayı müteessir 
etmediğini söylüyor 

SULH YOLUNDA 
Gen~ ocki projenin 

Yüzü gözü tamnmıyacak dere· 
cede deği§eD ve üzerinde hiç bir 
vesika ~ıkmadığından hüviyeti 
anlatılamıyan cesedin tahminen 
(IS) gündür suda kaldığı sanıl-
maktadır. Dün yapılan Galat.asaray • Güneş maçından evvel oynanan Vefa • 

Zabıta, cesedin kime ait oldu- Süleymaniye maçından bir görünü~ 

funu ve hi.diıenin bir kaza mı, (Yazısı spor sayfamızda) 

tazeleneceği anlaşıhyor 
Y"'-• hir cinayet eseri mi olduiu- -------------------- ----
nu aydmıaıın ,.oıunda derhaı Yunan i standa 

'(Yazıtı 4 ünciib) 
tahkikata ıiritnıiftir. 

(1240) '(•75•) 

Deniz konferansı 

Japon 
Murahhasları 

Londraya 
hareket ettiler 

Bedin, 2 - Deniz konferansında 
Japonyayı temsil edecek olan murah. 
haslar dün akşam Berlini terketmiş. 
]erdir. Murahhaslar Londraya git . 
mektedirler. 

Alman donanması kumandanı A • 
miral Riader Japon murahhasları şe. 
refine bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Ribbertrop ta bulunmuştur. Alman 
siyasi çevenleri Uzak Şarktaki hadi. 
sata ehemmiyet ·rermektedirler, Çün. 
kü Uzak Şarktaki vaziyet Almanya. 

~1tıbeş şeflerinden banlarında en modern makinelerle fotoğraf alma mera. nm Rusyaya karşı olan durumu ile il. 
da bulunduğu görülüyor. Burada bir Habeş §efi bir merasimin resmini gilidir. 

almak üzeredir. Japonlara ait diğer yazılar 

ltas Nasibu ve Vehip-4 iin ____ cü._ayla_Ja .. __ 

lcuvvetleri ilerliyor ~!:e~~!~~=!~~~~ 
Lı • • tenzil At yok 
.,abeşler buyük bir taarruza Şirketin altı ayhk 

l'Qt 

geçmek üzeredirler tarifesi tebliğ 
edildi 

~ hi11anct ederek /ta/yan tarafına geçtiği için ltalyanlarm Tigre 
ı·aliliğinc tayin ettikleri Ras Gugsa (Yazısı 2 incide) 

Şirketi Hayriyenin altı aylık 

tarif esi Ekonomi Bakanlığı tara · 
fından tetkik edilmekte idi. Mart 

(Devamı 2 ncicle) 

Gizli 
çalışan 
Yabancı 
işçiler 

Şehirde umumi bir 
kontrolle meydana 

çıkarılacak 
(Yazısı 3 üncüde) 

GIENIEIL AIF 
ııan edildi 

ve mahkumlar serbes bırakıldı 
MahkOmların müsadere edilen mallan 

iade edilecek; yalnız gayri kanuni 
yollarla kazanılmışsa o başka .. 

VENİ BAŞBAKAN 
KiMDiR? .• 

Atina, 2 - (Özel) Umumi af 
ilanı üzerine mahkUmlar, dün ge· 

ce sahverilmi!tİr· Bu aftan, 6 Mart 

ciz edilen mallar 20 güne kadar 

iade olunacaktır. 

1933 Plastras isyanına iştirak e • Yunani•lana ait diğer haberler 
denler de istifade etmişlerdir. Ha. 4 üncü sayfamızdadır. 

Kaza kurbanı 
Zehra Aylin 

Bu sabah büyük bir törenle 
hastahaneden kaldırllarak 

Maçka mezarhğına gömüldi. 
AtatUrk namına Genel kiltlbin koyduğu 

çelenk alayın en Unttndeydi 
lngiltereden memleketimize dö

nerken Fransanın Amien ıehrin
de bir tren kazası neticesinde ö
len, Atatürkün himayelerinde bu
lunan Bayan Zehra Aylin'in tahnit 
edilmit cesedi dün gece vapurla 
şehrimize getirilmiş, Şişli Sıhhat 

Yurduna kaldırılmıştır. 

Cenaze bugün öğleye doğru 
Yurttan kaldırılmış, T eşvikiye ca· 
miinde namazı kılındıktan sonra 
Maçka mezarlığına gömülmüştür. 
Cenaze töreninde Atatürkün ge
nel katibi Hasan Rıza, vali ve be-

lediye reisi Muhiddin Üstünda~, 
Harp Akademisi Komutanı Ali 
Fuat, ıehrimizde bulunan saylav• 
lar, vali ve belediye reis muavin
leri, emniyet direktörü, polis müf· 
rezesi, talebeler hazır bulunmuı· 
lardır. 

Cenaze alayının önüde Cumu ... 
reisi namına genel katibin koydu
ğu çelenk tatınıyordu. Baıbakan 
ismet lnönü, Vali Muhiddin, C. H. 
Partisi İstanbul merkezi, it Banka
sı da hirer büyük çelenk gönder
mişlerdi. Fransadan gelen bir çe· 
lenk de ellerde tatınıyordu. 



HABER - :Aktam postası 

~: 
~.., .-,, -

Yunan Knh 
dtiıtdflkten sonra 

Kral Jorjun Atina)'a tekrar dönU. 
oU hirçok ümitler u:t·.andırmıştı. On 
senedenberi devam eden politika kav. 
galarının muvakkaten olsun sükQn 
bulduğa 7.aanediliyorda. Hele kral 
taraftarlannm, onu Yunanistana ge. 
tirmek için hiçbir şey esirgemiyen ba. 
zı şahsiyetlerin kraluı i§ini kolaylaş. 

tıracaklan 'Clii§ünülebilirdi. 
Fakat Yaaanistanın senelerdenberi 

beklediği ve bir türlü kavuşamadığı 
rahat ve huzura mukabil, Atmada son 
günlerde cidden tasavvur edilemiye . 

Habeş harbinin iki aylık 
bilançosu 

ltalqanlar şimal hududunda 
büqük bir bozguna uğramışlar 

Habeşistanın meşhur haydudu öldürülmüş 
cek bir duruma şahit olduk.lk.incl Jor. 

ja !kralcılar değil ~unlhurh-et partiie. 
ri yardım ediyorlar. Yunan u}QŞllnun 
bütün kalbiyle aradığı v.e özJadiği 4a. 
hill barı~ bazı kralcılar engel olu. 
yorlar. Kral, fenalıiun &ird~ü Ve . 
nizelosu affetmek i"tediği halde müf. 
ritler buna .mani olmak .istiyorlar. . ~ ~ 

Kral Tıorgi, Atmaya muayy~n Ji • 
kirlerle &elmişti. 'l"unanistan, sene • 
JerdenberJ de.vam eden ihtiraslar yü. 
stindea b6) ük :fenalıklar görmüştü. 

T11Dan :al usu ikiye ayrılmış, bu >üz. I 
den cloaaımta :ve orduda zaptli ,rapt. 
1aa eser kalıtıamı tı. ~inle.ı:ce ıabit 
ftZifeJeıiyle öeğil politika ile uğra . 
worlaı'ch. Dahildeki duruma b~1 
bafbyaauyan tüccarlar, zenginler 
;paralanru Yunan banka1arında değil 
«nebi bankaJannda saklamayı tercih 
~orlardı. 

W'.UIWI ekonomisini takviye etmek i. 

Afrikamn kızguı.aıcQğı altında lta(ll"n "8kerleri bazılarının..aırtında halli makineli tüfekler olduğu laalıle MGial. 
leye doğru Uerliyol"lar. 

Çİii aermayereleri dsşardan içeriye çek 
mele lA.zımdı. Yunanistanı imzaladığı 
mukaveleleri yerbıe getirebilttek bir 
hale sokmak ise adeta bir vazife) di. 

Bütün bunları gözönünde tutan i. 
kinci Jorj gelir gelmez yurtta bir 
banş havası yaratmak istedi. Bu da 
ancak geniş bir umumi af, gecmişi u. 
nutmakla kabildi. Bunun i~in kralcı. 
larla beraber cumhuriyet lidetleri de 
saraya davet edildi. 

~ ~ . 

ltalyan · Ha~ ;harbi ~lıy,alı . 
ı..m iki ay oldu. Bu müddet zar. 
f ında İtalyanlar ıimalde Acligrat, 1 
Adua, Aksum ve Makalleyi ele 1 

geçirmitler ve huduttan itibaren 
130 kilo~tre içeri girmitlerdir. 
Cen\Jpta da bir o kadar arazi zap
tetmiılerdir. Fakat bunil taimen 
heniiz.l\iç bir cisldi harp vuku bul
mamifllr. 

ltalyanlar ıimdiye kadar ele 
i~İrcl\kl•i ara%ide 11fak s.ete\e1' 
istisna ~ilecek olursa hiç bir kuv
vetle karşılaşmamışlardır. 

Bu müddet zarf mda Habeşler 
durmadan silahlandılar, seferber 

Venizelosun yalnız kendisinden c\e. 
ğit gölgesinden bile korkan JPüfrit 
kralcılar geniş bir umumi affa i tiraz 
etliler. Btinlara göre Yunanistanın 
ikiye ayrılmasına sebebiyet ,·.eren .. 
)erden birincisi olan :v nizelos tdc . 
rar gelmemeliydi. Fakat korkularının 
yalnız bundan ibaret olduğunu can. 
netmek hata olur. Müfrit kralc\}ar 
Venizelosun Yunanlc:ctana gelip tekrar 
iş baJına gesmesindep korkuyorlA_r. 
Bir değil yedi caplı olduğunu ~pat 
eden, emrh·aklleri kabul eden, Paris. 
ten Atinadaki taraftarlarına itidal 
hatta krala yaklaşma1annı tavsiye 
eden bir adamdan cidden herşey bek. 
lene bilirdi. 

liklerini tamaınlamağ• çalıttılar. Habqi•tancla ltalyan kuvvetleri lxgkcımanJanl'(jını alan!B.odOBlio 
Y.e bugün ,aşağı yukarı hazırlan · tqyi edilirken .•• 
mıt bir vaziyete geldiler. 

Şüphe yok ki bugünkü Habe, Somali cenhesi etmektellle bü~ ~ir mukabil ta· 
orcluau iki ay evv~lki!Habeş ordu- B hede . bt"'be,be 1 arruza ıeçecelderdır. 
sundan çok farklıdır. Ayni ~kil· u. ~R I 

1
° ~enı U' l ~ ıDe - MePlün bu taarruzu seciktir-

1 
memııtır. ta yan dayyare erı a- · b d ...... ~·· 

de bugünkü talyan orduau drı b . .hkA 
1 

b . meame se ep or U\lnu mu~un 
ga ur 11tı anı arını ve u cıvarı ld .. kada · 'l'"'hl 1 

dünkü ltalyan ordusundan epeyce b b d k d" 1 l l o ugu r yenı aı 4' ar a t~ 
f ki d C

.. k"' .k. lk. I om ar ıman etme te ır er. ta . 
ar ı ır. un u 1 ı ay evve ı - l M Al' L--· • Müfrit kralcılar ,.e General Kon . - . yan arın usa ı cepu~ını ta-

dtfis bir taraftan kralın ftkir.lerine talY.~n ~dusum.ın manev~ kuvvetı mamiyle boPtlttddan haberi de 
karşı koyarken di#er taraftan oı;du . bugunku ordunun manevı )rnvve- t "t ._... ;.,,.· 

· d k d h ·· ·· d" A b. ~yy,u e~m!IS~•r· 
yu da tekrar işe karıştırarak ordu. tın en ço a a uıtun u. z ır 
nun umumt affa tarafta?'. olmadığını zamanda bütün Habetistanı ele 
iltıri örmek istemiol~rdtr. geçirebileceklerine inanıyorlardı. 

Fakat bir v~a )\~plarıpı aUü&t Oıtelik ~ri tedbirlerin gün . 
etmiştir. den gijne artması ltalyan ordusu · 

Ordu namına söz söyliyen Sü ;sa . 
kanı (Harbiye Naıırı) General tpapa. nu ma~deteaı ele zay~flatmak\adır. 
got;ı askerlerin şimdiden sonra poli • Bunlar göz önüne alınırsa Mare -
tikaya ka~mak istemediklerini söy. f'll Bac\.oglio'nun gayet az bir za
Jemiştir. Mühim iktı~rlt teşekküller ~nc:\tl büyük ve kati zaferler el
de kralın banş hQŞu8undaki çalışma. de etmesi lazım geldiği anla§ılır .. 
Jarmı şiddetle takviye edece1C1erini .l\lcıi t..kdirde ltalyanların E~na 
illn etmişlere.lir. ~ 

Yunan ordusunun ilk defa olflrak bir duruma sürüklenmeleri çok 
politika~tlara a'kt olfllak istemeyişi muhtemeldir. 
mühim bir hadi.sedir. Ve Yunanis tan. Gelelim cephe haberlerine: 

da normal doruma d~u atılmış en M k l I h • 
mühim adımdır. a a ece p es 1 

Bitaraf ve dürüst bir adam olarak Ad" b L. d b·1t1· 'ld' ... 
tanınmıı olan ~mirckin djip ,kurdu. .. ısa a_..,a _an 1

• ırı ıgm~ 
ğu kabinenin asıl vazifesi, bu normal gore, Makallenın 85 kılometre ,ı
~urumo }ıılzn:Jama)<, yeni hıtihabatı malinde birka_ç günden beri ıpüt
yapmak olacaktır. Yeni kabitıenin Yu. bit muhaı:ebeler olmaktadır. 
nanistan4a ve hflriçte iyi karşılan . Habe,tler bu suretle harelçet e
mış ohnası herhalde çok iyi bir alA • derek ltalyan hatlarının ~eri ile 
mettir. Raif N. Meto lala k k · 

Vakıf rPa,raJar 
dlrektUrlOğft 

Nak\I dola,yıaiyle üç gündenbe
ri kapalı bulu.n.n "Vakıf Paralar 
Direktörlüğü,, bugün Dördüncü 
Vakıf Sanının alt katında yer\i 
&.zrrl~ biiroda faaliyete 'ıe • 
~ktW. 
Enel~ direlçtörtüğün iıgalin · 

de bulunan hanm ikinci kat qda
lan kiraya verilecektir. 

muv~sa rını eıme ıstemekte-
dirler. Bu muharebelerde ltalyım· 
ların büyük zayiata uğruyarak A
dua'ya doğnı k~çtıkları bildiril
mektedir. 

ltalyan kaynaklarından gelen 
haberlerse dün de yazdığnn\z gi
bi yalnızca ıJerli müslüman ltal
yan ••l\erlerinin Ramazan nıüna· 
sebetiy,le oruç tutmalarm~an dola
yı har~at yapılmadığmd{'n iba
rettir. 

Habefletanın me,hur 
haydudu lldUUrUlmUf 

A~iAababa, 1 (A.A.) - Habet 
derebeylerinden Tadessan\n ~tş
IA~nın hfyo\da ~lıfujµ Mide met
hur haydut Berrou JJAlduın çete
lerini bozmuı ve kendisini öldür
mİİ;f olduju haber verihnit bµlun 
maktadır. 

Barrou Baldas Adiaababanm 
güney tataflarm4a d~et ıalıyor
du. Kp.sJlbal.ra akuılar yapıyor, 
öldürü7or, yağma ediyor, fidyei 
necatlar iıtiyordu. 

Kendisine .kar41 birçok defalar 
aaker ..aevkedilmiıti. Daha geçen
lerde N~inin qıµtemetlerinden 

:Wodabjo - ki timdi Deui ilbayı · 
dır - bu hart:;ketlerden birisini ida 
re etmiştir. Bütün bu seferler a
kim kalmıt "(e ı1imdiye kadar hiç 
kimse memleketi Barroudan kur· 
taramam1:1tı. Canlarından korkan 
köylüler, haydudun saklandığı ye· 
ri göıtermekten çekiniJ.orlardı. 

8UyUk muk~bll taar.ruza 
geçmeJ• h•~•r~y•rlar 
Aamara, 2 - Buradaki ayı,.r · 

lar Habeılerin timdiye kadar güt· 
tUkleri planı tleiittirmek iir&ere 
olduklarını bildiriyorlar. ':t ani bun 
4an .sonra yavq ya va§ geri çekile· 
rek düımanı ani hücumlarla iz'aç 

Dl Bono ne demek istiyor ? 

Poıt Sllid, 2 - General di.ılS<>no 
beyanatında clenıittir ki: 

Ben ayrılıncaya kadar itgal e· 
dilen ınevkilerde vaziyttt gayet 
müsaitti. Fakat istikbalin neler 
sakladığı bili~ııı~. 

Yaralı bir Habeı a•kerı 

Son dakika: 

Habeşler 
ilerliyor 

ller.I kolları 
Somalive 

bQcumtar yapıyor 
Adisababa, 2 - Ogadeo'Oe' 

ıelen ıon haberlere gÖl'e, Raı llr 
ıibu ve Vehib pqa gündelik 1" 
lemelerine devam etmektedirltt• 
istikametleri Gorahai' dir. 

Ras Nasibu'nun kuvvetleri,.... 
de 30 kilometre ilerlemektedirler• 

Batka haberlere göre de Habef 
ileri kofiarı İtalyan Somaliıİ11' 
hücumlar yapmaktadırlar. 

Şirketihayriye 
Bilet llcretlerJnclf 

tenzllAt yok 

..Japonlar çıne 

30000 
Kiti k tblı- -

gUnderece'kJer 
J,qqdra, .e - Tien • rt.in'de ı' t 

haberlere göre Japonlar Çin ııfll' 
metine üç gün ..zarfında Tien • _..kJI 
30.000 kişilik bir ordu sevked~ 
rini bildirmişlerdir. 



Kışlık gıda 
maddelerinin 

fiyatı 
Glzll 

çalışan 
Yabancı 

. işçiler 
~ll yıl pek az stok bulunduğu 
IÇin pahalt olacağı anlaşılıyor 
~ memlelcıotia ı.u, mınıa- Meael& ,.,. :ııı bir haftada 313 Şehirde umumi bir 
~ illmea miktarda J'&iıt ton fuulya ıehaifk• k Jdm ay. kontroJ)e meydana 
~ tı için mahlGI vaziyetinin nr haftumcla 119 ton famlJa pi. çıkarılacak 
'llll iri olmad.p ma16mclur. miftir. KüPik ADat ve mealeklerin 
' ~ h~bir zaman bir kıt • 1 1CJtm latanhlda ~ arledi . Türk tebaama hun laaldnnda 
~ ~·amı t.ann•nan etmemek- le1;1 merdmefin fiyatı ı~ 11la 
~ rekolte nobanlıimı da nazaraa tahmin edllmıiyecek ka
~· biç lilzam pltermi- dar pbektir. Geçen JJ128ıkurut 
~ kadar açıktır. Bunun neti • 30 paraclan .ablu mmcim~er "olarak bir darlık ıörülemez. daha ıeçen hafta borada 20 ku. 
~ olaa bazı mahafiller ıeçen rattan sabim ...... P.akencle fi • 
'ait~ daha pahalı yenile • yatı ite 25 ten ap.lı ditıDemek • 

• tedir. ~hir~e mercime1
• ato~ 

~ ulıfmm elemek 1ok denil.- lradar azdır. Geçen 
1ıı:_- J&Pbiı tesir her yıl 337 tıon mercimek atolaa Yar • 
~ bilinen bir teY··· Yal- ken ba aJID Udnci haftaamda 40 
~ ~ir de kıtlık pdalar nrdn ton YW ıeçea hafta ela aQCllk 30 
ıL .-. Jd bazı eebeplerle bunlarm ton itok lııalanarorda. 

'~ Nolaudun w cia.iıade de fipt. ;.~.~ -::.ıH_,_ oldukları 
ır. lar Jillgehne JOlıamcl•d... Geçen 

... ~~ kıtlık bqlıca pla tene 5,5 karattan lablan "Nat6 • 
~ bulıur, kuru fuulya, rel,, nohutlar tİIDdi toptan 7 Jcu. 
.... ~ nohut sibi maddeleı· l'Uf fiyat almaktadır· 1.-,a to • 

elmektedir. bumu nohutlar 10 lmrilttan apiı 
~ardan bulsuru ele alalnn: deiiJdir. Geçen hafta 239 ton no
~- fiyatlan bu yJI ıeçen yıla hut plmesine rap.en k&pifılır • 
~ çok pahalıdır. Geçen yıl cuma •••· St.ai ıeçea haf
~ labft 7,5 kura_.•- T-F•• • te ·-'- -L:i. ..._.... Ua~ 1'ir 
"t ~ lndprlar hu 11112 ku. yıl enelki nohut .toka 114 ton· 
~ aablmlflır. Anadoludan da c:lu. 
~ ~ir· Geçen yıl lı- • • • 
~.. bu tarihte, 3.19 ton GörGllJor ki ba yıl mn eeb • 
~ YardL Bu ayın ikinci haf. zelerin fi~ J 1ilmek olclaia sihi 
~ lloku 60 tondu. Geçen haf. ıtok ela yolltar. Ba bamdan fi
\ ha!IUI' stoku ancak 15 ton . 1atlann daha fula yü)aelmeai Ye 

,birq da 8mtı çekilmeei muht• 
..... ~en 111 kanı ç&lı fuulyaaı meldir. 
~ 9 lmnqa sablmlfb. Bu yıl Buna makabil J&PbiımıJ tet • 
' il fintı 12,S kurattur. Ho • kikler ba 111 komaıe lllıokunun 
ı.:_ 1-.ııı,.... daha geçen hafta 13 ıeçen iki J'fldan daha fazla oldu-

bir kanan mncut IRıl•llM!Mlıma 
ralaıen b~ yabancı tebaadan 
ifçilerin ıizli olarak çabttıldan • 
nm alik•dar cemiyetler tarafm • 
dan iddia edildiğini Ye bunun için 
Ekonomi Babınbima da müra • 
caat ppdchtmı yazmıfbk. 

Otrendiiimize töre bu tikiyet. 
ler üzerine alakadarlar Türk aa • 
natldrlanıun zararma olaralc ve 
onlann ifeis kalmaımı intaç ede
cek bir tekilde ıaJ'ri kanuni çab· 
f&D ba sibi :rabancı tebaadan it ·· 
9iferin bulunması için •wnumt bir 
kontrol yapılmatmı brarlqtır • 
mqlardır. Bu karar cemiyetleri 
fnkallde memnun etmittir. 

Siylendiiine aöre, küçük sa • 
nallar kanunu tatbik aahuma Jro. 
ııuldatundanberi bu kanun için 
ci4dt Ye umUllll bir kontrol yapıl· 
mamlflır. Maamafih tdırin bü -
riklüiü ve datımklıiı bunda hat 
ha. &1lhl o[IDU§tur. ş· .. · 
lanlar, yapılara erek mı•atm 
1lfUle mU.arık olup olmadıiını 
tetkik eden beledt,e sabıtuı me
m-Janm...o ,...,. pl111alan 
da kaatrol etmeei)'le ba itiıl mO
him bir bmmm bqanlabilece . 
iini llylemektedirler• 

Çok çallfbiı iddia edilen ecne
bi tebaatı musiki aanatkirlannm 
kontroltiniin niabeten daha kolay 
olacaiı tahmin edilmektedir. 

~ 28 eantimclen satılırken bu iu neticelini ftnllİftlr. 
.. ıs kuruttan sabJauıtır. • Daha ,... aylannclan hus&nkü ven 1 

l..:.~Ja atoku ıeçen Jllla ölçü- neticeJI tahmin eden komeneci
~ d-.le azdır. Geçen ter iri saı.....ı. ~ mal Yllcucla para 1 ar 
' ton olan fuulya stoku bu setirmitlerclir. Komene fi,.tla • B d 
~ .. ildnci haftasında l~hulda rmda, rekabet netice1i, ldiçük bir U ay sonun a 
~ 230 tonda. Geçen hafta ise d6'üklük de....-. piyasaya çıkacak 
..._ tıo ·-- .. ı::.-::..L.oı. ı D--1..--ed L-- l ~ "'~- fte kq Jiyeceklerinin ha yılki • ..-.,.._.. e .,..ı muı için ha· 
'-.~oluclan mal ıelmeai de nziJ.9li... :arlıkları bitmit olan yeni on para 
~haftaya azalmaktadır. A. Faik Gtineri kırk para, bet ve on kurutlukla· 

üniversitede 
veni profesörler 
getırnecek va 
doçentlerin 
maa•ları 

artırılacak 

Hük6met, l•nbuJ onmnı
tesinin alahı, yeni binalar yaptr 
nlmaıı için iki yılda dört mil:ron 
lira barcamqtır. Yalnız Avrupa 
dan ıetirilen &letler Ye kitaplar 
için 550 bin lira ödenmiflir. . 

Muhtelif fakülte doçentlerin • 
den bazılannm son siinlerde iatifa 
ettikleri anlqılmııtır. Kadroda 

Türk ofis 
Portakal İhraç 
nizamnamesi 
hazırlayacak 

Türkofia ihracat mallan • 
mn için yeni nivnnMımeler ba
:arlamı:ra baılunlflll'. Bu arada 
bir de portakal ihraç ninnı.MMtl 
bzırlanacaktır. 

Fmda konsreaincle deiittiı+ 
len fmdık aizammm..i l>eTlet 
Şt\ruma Yerilmiftir. Yeni hazırla 
nan ,....ta nia•um.i de bir 
kaç pn içinde Dnlet Ş4raaı ıenel 
heyetinde aı&riifülecektir-

münh.ı bazı profesörliikler de 'ftl' ----------
dır. Bunlar için Avrupadan çok 
kıymetli töhrctler ıetirilecektir. 

Doçentlerin sayw çoialblacak 
Te maqlan artırılacaktır. 

IQf&lı henüz bitmiyen emtitü• 
ler ön~üzdeki yıl içinde tam•m. 
)anacaktır. 

Deniz yolları 
için bir mUteh888ı& 

getirilecek 
Deniz yollan iıletmeainde mü

him detitiklikler olacaiı auaıb • 
yor. idare kadrOIUDun teknisyen 
ellerle temiki esas itibarile takar 
rur etmittir· Ekonomi bakanlıiı 
Deniz yolları için bir mütebaua 
ıetirecektir. Bunun bir İngiliz ol· 
muı muhtemeldir. 

Mü.tetar ICurdoflu Faik Mad
ritten: Londraya seçerek bu m6te
haaıa itile mqıul olmak üzere e· 
mir almııtır. · 

Beyoğlu Balkevlnln 
çalışmaları 

Beyoğlu tarafındaki okullarm 
öjretmenleri Beyoilu HalkeTine 
üye ol.mai• karar verdiklerinden 
dün içlerinden bir heyet BeJ'oilu 
Halkevine giderek bqkanla ıa · 
rütmütlerdir. 

Oiretmenler, aym on dördün
cü ıünü Beyoğlu Halkmncle bir 
çay vereceklerdir. 

Dün akpm Beyoğlu HalkeYi 
kor09U tarafından E-r salonunda 
bir müaamere verilmi! bunclan 
aonra Üniversite hukuk fakültesi 
ekonomi profeeörü Ömer Celll 
"istikraz ve faydalan,, halrkmda 

lö~•LIJ'TI) 
Bıçakla tehd•t: 

Galatada Necati Bey caddeeia 
de oturan Osman, ayni caddede 
ekmekçi Eyübe borcanu Yermedi 
tinden Eyüp tarafmdan b~la 
tehdit edilmittir· Suçlu yakalan • 
IDlfbr. 
oaıu dayak atm••• 

Fatihte Sanaiizelde Akarçetme 
tobimda oll8"an Mehmet zabıta· 
J'& bat '9'UJ'IDUf, otlu Mahmut ta• 
rafmc:lan dBfüldüiünü .öylemit • 
tir. Mahmut yakalanmıttlT. 
BaQırıp çaQn~dı 

Fatihte Saraçhane batıda M.r 
hallebici Şükrünün dükkAnma 
earhot olarak ıiclen dötemeci F eh
mi IJ&iırıp çaflrdı.fı, Şükrüye ha• 
karette bulundutu için Y.akalan • 
ml'fbr. 
Yangın 

Alurkapıda Hayriye,.. aft S 
aaJJlı barakanın oda içinde halU" 
nan dolap üzerine bırakılm" olan 
llmba tanndaki kiğıtlan tutut -
tunnut, çatı luamen yandıtı halde 
töndürülmüttür. 

Zarla kumar 
Sanyerde Saray arkumda <At 

milin kahYıincle lamail, Hızır, Hü
seyin zarla kumar oynarlarken 1a• 
kallLIUDıtlardır. . 

Hıreızhk 
Niıantqmda Emlilc caddelJJr 

de Kara Abmedin yap•mda am4r 
leye tahıia edilmit olan odaya Ha
aan ienainde biri ıirmit, ameleye 
ait elbiseleri çalarken .,.bla1111Uf 

)-"--- nn buddıkça piyasaya çılanaıı { ) ... • • • k k · kararlqlDlflır. Yeni paralar bu Karpit: parladı 
'l, ı n c 1 c 1 n s e m e ay sonunda piyuaya çıkacaktır. fzmlr lisesinden Cibalide Yetiltulumbada ottr 

- ı Dl it 
yetişenler ran ıı yqmda Halil oilu HMAD 

bir konferans vermiftir. · tır. 

A a s. 1 I& fakir ve fıbn.11 yalandan all- r mUteahh Hallel İzmir erkek lisesinden ve•t-nter zek· k "'~-·1· ~ı 11 
·U yı ) e kadar eden bir madde üzerinde temizlemek isliyor dlln Ege Yurdunda &enelil/ k:;reıe. d~: .. :K:d~ :i~ 11 :: 

V I 
• ~~ m~aaıı:m!ibtikd" ~mü· Tamnmrt bir mflttallhit, çıkaraea. rint yapmıtlardrr. Bir senelik faali • da Hayri, bir teneke katU icDe ko-

8 1 INIMle etmiyece.am • el:Diftir. lı ••lseme "enkaz kendisine ait ol. yet etrafında aöriltfllmflttlr. Yeni f. __..._._.·klan L--itin parlamaal h Ce-'- la i.U. ı:.~"t ~ k --L a..- Ud -•-ı dare heyeti seçimi yapılmıftır. ,,_ ,._u __ ., 
\ılı -aar .._ uaauae •~e ..... -re Ha te ...... emeğe talip le elleriadn yaralanm11lardır. 
Stü n d aQ kabil olmadıl1111,p1et örnete ıö- olmqtu. Bu istek tetkik edilmekte • Tahsin Uzer ..ııu AGaç yüzünden 
" re ÜJDek Y~ liW haller dlr. t§• 
'-'Ün fırın lan devam edene ..r bir fınn· açmalc Bir kaç günden'beri ıebrimizde K1abpıda Kadiraa caddesin· 
~lyaret etti ezmi~d· olclaiuau telpv~ Ye Namık Kemal gtlnB bulunan Dolu umumi müfettiıi de kaheci Artin ile Helman aiaç 

1A '- --ı.... •'==='k Lmnc· • 
1
• 

12 
.__.. fırmcıla.. .ra.bu ai~etüain bt'tlilini Namık Kemal ipa bagttn Ontversi. Tahsin dün akpm Ankaraya ait- kesme Jbiinclen kavsa etmiıleı-

,, l:ııa-~ .... _aJllC_ D AUllyt' term t tek-• 1 da bi fh..ı• 1 miıtir. Tahıin Uzer Ankarada bir dir. Helmamn w..:4. babası da 11.._.......,..~ n...! __ •
1 1 

.... 
11 

kurut 
30 

l'OI lf ır. "'"erans a on1111 r .ua ,._ · ~,_ ;.-;..= ';:'--lam-._, yapılacaktır. ihtifal saat 17 ele bat- ay kalarak itlerini bitirdikten aon kaYp.ya sirince it büyiimüt, Artia 
iL! - ._.. ~ ·r-· Yugoslav blrllifllde lı7acaktır. ra Ermruma aidecektir. daJ'&k ,.miftii'. 
~~ neTi ekmeli kontrol et- I' · -------------------------.......:~---------
~::--Vali Muhiddin Oıtün- Ver- ~en Ç8J ___ .._ _______ !imi ____________ .-. _____ ..._ 

'· Panplb fmnlannı ıez· am!:::ı: b~:~~= [ ş E H R i N. D ER 'D L E R i l 
~ .... \'~ ziyareti ıereflne, bazı Y11p9laY ldihGnde bir çay si7a · · ... ---..-··---------------------------.1 ~'-ita feti ftriJm:..:.. z:-.;.,..,.... Y-· ~ fınncılan, bas&n tatbik .,... .,....... --
' t...&!~P eden narhı daha dün Jay bloaia '" m sak clafttliler 
'~ ederek ekmeli daha hazır lndauıı...-;. KUprft altına hali\ )Azım 

\'ı ~ bqlamqlarclır. 
~ ... 01t1ndat, fmncılar1tt ek
'~da projelerini anlat-

'- ....... tibi llmk .. ı, bll~ 

SeJar1a aobanlanndall biri de Köprtlden Anadolu ya. 
Romanya elçisi geldi ta ... b•ıa npm1arm baıundutıan lskeıede 111r halt 

s· lddetteıa beri Anka · d olmamasıdır. Bu sebepten dolayı npur bekliyen halk 
~ •---'-'= F , ............ ra a ~ok mbntı cekmektedfr. Hele Yatlmıu gflnlerde hail 

_,.....7. ~ ı ..... din bwı..t lpn tl Kacbkl)- iskelesine kadar wnllanmak, ora. 
tehrinıbe aelmlttlr. · "·-

da da ma beklemek laalk .. pk alunetll oı..ldam. 
Eskiden buralarda ulAlar 1Udl. Sema her -

kaldmldı. 

Beleclfyenln ftklt s~rmelea ~ l§le atüadar ol • 
lllUllU, ... B.lprl .. ~ .. M;r ~ pptmaumı temeaıd ....... 
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MUSOILöNü Anıerika gazetelerine göre 
-'res --....~tawwwz ~:wwws,_, _,2-2~ ~ ~ ,..., - 7tr LZıas~zucuı~ - a._...-

lngil tere 12 adayı bize -ve Zecri tedbirlerin ltalyayı müteessir 
etmediğini söylüyor 

SULH YOLUNDA Yunanlılara verecekmiş J,. 
Gene eski projenin 

tazeleneceği anlaşıhyor 
HABEŞiST AN AMERiKADAN 

iSTiKRAZ MI YAPACAK? 

"Niyork Tayına" razetesl Atiııa nlstan için yan fapt bir hüktlmet te. __.-/' 
muhabtrl Yunaıılstan kralının lta.lya. abd taralhaymlfo M 1S1 R DA 
yı ztyaretile mtinuebettar garip bir Amerfkan gazetesinin yuaıfı lril • A .. _ -- ____. b'r 
haber neşrediyor. rada bltınlyor- Nahas Paşa ı 

Bu habere rare, fGya Y11ıtan Kra. General Kondtlfl, taianıır ettfft • 
lmtll Yunanlstana &ellrkeD ltalyaya bu yan fapt idarede Yunan Kralı so•• ylev verdi 
uğraması, ltalya Kralı ve Bafvekill Yotgf I~ kendisinin, ltalyada IUly FRANSA: 

Sulh yolunda 
ilahe~ !şhıl bir Sôiül. erdftmek Uze. 

tc Ftansamn yaptıği tckUflere Ro • 
ı ın6nn cc\'ap bekleruyor. 

Haber verildiğine göre, yapılan tek 
lifler, geç-t?n teşrinicvvelde hnzırlanan 
fakat İtalya. Habeşistan ve Milletler 
Cemiyeti tarafından tatmin edid ma 
Myette olmadığı için vazıreçilen tek. 
liflerin nyhıdır. 

Bu teklifler arasında bazı Habeş 
topraklarının, bilhassa cenupta Op. 
den'in İtalyanlara terkedilmesint 
karşılık Habeşistana denizden bir 
mahreç verilme.si 8UşUnülmUş olma. 
an mtihtemeldfr. 

Tasarlanan plft.nda, Milletler Cemi. 
Jetinin kontroltl altında Habeptana 
bir yardım mukavelesinin yapılması 
da dahfldfr. 

Prenaız ve lnglllz bakanları 
neler konufacak ? 

Yakında Fransız Baş ve Dış Baka. 
m Lavalle Str Samuel Bor'nn, ttal • 
yanın asgari eartları üzerinde konuş. 
malan mümkün görillUyor. HattA bu 
sırada Almanyanm Milletler Cemi • 
yetine tekrar girmesi ve iki taraflı 
han misakları meselesi de mfiıııke . 
re edilecektir. 

Alman hüktlmeti ile temasta bu . 
lunmak üzere l~Iiı Dıı işleri Ba • 
kanlığı tarafından Berline rönderil . 
miş olan mümessil hala dönmemiştir. 

ltalyan elçisi Lavan gördU 
İtalyanın Paris elçisi, Fransız Baş. 

hakanını ziyaret ederek petrole am . 
bargo konmasının Roma da şf ddetli 
bir aksfilt\mel uyandıracağını söyle. 
mişttr. Fransw; matbuatı da bu muh. 
makta olan blr anntomi salonuna ben. 
scdlyor. 

ITALVA: 
uoırı diri te,rt,. 

Romada Musolini, umumi harp ölü. 
Jerlnln dul karılarını ve annelerini 
kabul ettiği srrada bir söylev vere. 
rek demi tir ki: 

"- Zecri tedbirler İtalyayı müte • 
essir etmiyor. İtalya, sanıldığından 
çok daha fazla kaynaklara maliktir. 

"Zecri tedbirlerin İtalyayı miltees. 
slr eden tarafı manevi cihetidir. Ce. 
nevre, ttalyanm ti.zerinde, merhamet. 
sizce dirl diri teşrih amellye1f yapıl. 
makta olan bir anatomi salnuna ben. 
.zlyor . ., 

Fransa hududundaki ltalyan 
aakerlerl nereden geldl ? 

kollektif ebinlyet ıiıtemini deiil, 
ayni zamanda da Amerika ile mü
naaebetini takviye etmek arzusun
dadır. İngiltere f imdiye kadar 
daima Amerikayı kollektif emni
yet ıiıtemine dahil etmeyi iıtemit· 
ti. Rooıvelt'in petrol meıeluin· 
de takındığı müsbet durum lnıil
tereyi çok memnun etmittir. lngi
lizlerin Amerika ile hareket etme
ye ba~laması lngiliz kabinesi tara
fından sevinçle karıılanmaktadır. 

'9 ** r,. .. _.., UM: m zı "'• 

ltalya 
Petrol yasağım 

düşmanca saymıyor 
Yalnız dostluğa 
yakıştırmıyor 

Laval nasıl cevap 
vermiş? 

Niyuz Kronikl gazetesi Pariı· 
teki İtalyan elçisinin Fransız bat
bakanmı ziyaret ederek petrol 
zecri tedbirinin harp tedbirleriyle 
mukabele aörecefini anlatbğı 
ıuada,, Fransız hatbakam !Ave.lin 
keakin bir cevap verdiğinden bah
sediyor ve Laval, lngilterenin Ak
deniz donanmaaını dütünerek "ln. 

giltereye karıı harp, F ranaaya ve 
zecri tedbirlere arka olan her dev-

ne ~öru§me.st. AkdeıüılA f&l'kındald Kraır u. Mmounı n.ıı1etıennde ~t BiNDEN F AZl-,A 
lngıllz • ltalyan rekabeti sahurnda bt olma.mu lltb'orm.q. 
Yunan Krahnm IJeride takınacağı Ta. Amerikan crıazetesi bundan 10nra t. 1 AL EBE: 
zJyet göze alınarak ebemrnfyetle ta • ·- ff 11 
kip edilmi---- talyan teflerlnin Ymıan Kralrna ma. l•UklAllerlnl temin 1 •"' 

-r- -'d baı..- d .ıı.1nt anlatıyor V• Yo mUcadeleye hazır oıdukl•r Musolinf Ue İtalya Krah Viktor t. ıı;ı en u.ı!e ece.. • "' • 
nan.18tanı umwnl harbe ıinneie mec. blfdlrdUer L., 

manüel, Yunan Kralı Yorıinln lnrtl. bur ederek İngiltere 'te Fransannı M.ıaırda Vefd Partisi lideri N•~ 
tere ile yaptıfr söylenen ittifaka kar. Yunaa kral afleshıf devh'dfft saman. Paşa, talebeye hftabeıı vercfijl .,.. 
il koymak için azfm bir gayret sarf et. • ..... , ,, ...... ba anıyı ttaı..,..11 toprakla. 

_,_ U t 1 B tttiffttr Kıh ~ a.... ,,_ bir söylevde dem~tlr ki: Jı . 
men. zereym ş er_ u ......, ns. nnın melce olablldJflnl Yunan Kra.h. .. Jfl" 
ta Yunan h.aklannı ço~Jtmap kar. na batırJatacatmı 1UJ1or. Daha ap.. •- Mwr partilerinin birlefllle ~ 
şıl~ lngiliı harp gernllerlnln Yunan plarda diyor ki: fil lstihdat eden bütün rayretJet,~ 
limanlarını kullanabllmeeinl temin e. sırda dahnt bir heyecanlı duruın b• 
diyormuş-. "Cıun,Ju,,rl~tçt Ml14alaa Btrllll a. ve idame ettirmekten menfaatı.t' dı' 
DahMı var_ Gene anlaımanm bir dım taşıyan Venizeliat ordu subayla. lwwı Londranın ilham ettilf tUSU • 

maddesi, Ak denizde bir harp esna • n - ld butttardan bir kısmı mart ls. mahsulüdür. Bugünkü günde oıil (il• 
sın da Yunanfstana, zafer ganafml o. yanmdan sonra nel,edJlmfşttr - or. melleri temsil eden tek bir parU 
larak ltalyanın on Ud adalanndan duda Gtntral Kondtlls aleybtan bir sa, o da Vefdcllr.,, 
blr kısmının verllm~lnf, - ft daha darbe ricucla retirmete hazır balan. !!l)yte1ı 

mak için beyannameler datttmıtlar. Nahu Paşanm verdiği bu ~ tıft 
garibi: - kalan kısmının da TUrld • dır. Bu beyannamelerde yapılan re . btlttm partiler anısında mGşterek1C ~ 
yeye verllmestnl lmirmlt- Yahut nelo:run isabetti olmadtfr, ordunun prorram Ur.erinde bfr ıtmıt hUSDnşd-
bayle oldutu rivayet edUfyormuf. Kondllfs aleyh.ine dönmekte bulun • çln sarfedilen emeklerin suya d ti' 

FAKAT- dutu "e Glrldln ktt.lbiı ula tannnı. itin O röstermekt.dir. Nahd P•f' U. 
Jta.Jya Kralı ve Musolfnl, Yunan yaeafı yaRlıdır.,. rafından tertip olunan mftlnl' ~f~ 

Kralı Yorrfye Yunanlsta.nla evvelce rtk eden binden fazla talebe. h' l.fo 
yaptıktan bir anla~mayı batrr1atabl. HABER: _ Yubnld h.a111dle1erln şiddetle alkı~lamışlar ve l\lıstJ1111,f' Hrlermfş... Geçen temmuz ayında Ge. ne derece ~h olabDecettnf anlamak tfldAlinJ elde etmek tçin mOesdt dJfı 
neral Kondllis krallıta bağlandıktan için botun Atlnadan gelen resmi tel. hazır bulanduklannı aöytenıtflel',,,., 
sonra İta.lyan idare adamlarını ziya. gra.fian okumat yeter. Kral Glrldeı-----------------=-""" 
ret ettiği zaman, İtalya Yunan krala. de gfdiyor. Kıbnsta tnıtlterenfn Ya. cı·nde ,·stı•kl8> 1 
ilesine müzahir olacağını vadetmiş • nan hukukunn arimıf!ÜJ havadlslnf. 
mi~ İngflb resmt mabmlan tekzip ettL h • 
~neral Kondllise ~efmee, Kral Ttırkfyentn ise hudutlan dıpnda bir areketıerf 

Yorginln lngiJttlere baflı göritnme. kıskançlık ve emel beslemediğini bU. 
slnden memnun değilmiş. Ve Yana • ton dilnya bilir. 

Vunanistanda 

GUnden güne bet 
tarafa yayıııyvı.-

lete kartı harp demektir,, yolun- tr:!!!!_ 
da bir cevap verdifini kaydedi-~ 
yor. 

Şana-hay, 1 (A.A.) - .1&~ 
haberlerine ıöre, Yin·Ju-1'anl ıııo9' 

rc::::2 N ıc:=- n A re::=- takil hükUmeti Kupiek~ 1' 
~ ~ 16 ~ ar- trolunu ele &Jlmfbr. ,f 

Diier taraftan, Şimali Çiıı sıı5~ 
kezi hükUmeti bafkumandaJll iıı6 
Şeb • Y uan, Na.nkin hükOJıle~ ~ 
bir telgraf yollıyarak, ff~1tljjl 
Şahan illerile Pekin ve ~eııtı'' 
ıehirlerinin mümkün oldu~\l d~ 
dar çabuklukla müstakil b~ 't • 
let halini alacaklanm bild~ 

Deyli Herald gazetesi iıe, bu 
aırada ıeaaizce, Akdenizdeki ln- ııan edildl 
giliz donanmaımm fevkalade ah· MahkOmların müsadere edilen malları 
valde bir lahze .içinde f~a.liy~:~ ·ad edilecek· yalnız gayri kanuni 
geçmeye hazır bır hale getırıldıgı· 1 e . 
ni bildiriyor. yollarla kazanılmışsa o başka •. 

Son gelen bir habere göre de, y E N ı• B A Ş B A K A N 
İtalya, petrol yasağının dilşman-

ca bir teY olacağım söyledi~ ha- K 1 M D 1 R ? 
vadiıini yalanlamakta ve "ltalya, • • • 
bunu ışdece dostluğa mugayir bir Yunaniatanda genel af karar l ve ilk cumhur bqkanı istifa 
hareket telakki edecektir,, demek· namesi neıredilmittir. Af, iatisne: ettiği zaman bütün partilerce bq• 
tedir. Franıız mahafili bu iza- ıızdır. Bundan iıtifade edenler der kanlıia namzed pterilmit ite de 
hattan memnun olmutlardlT'. hal salıverilecek ve arkaamdan da P&D:8'&10IUD diktatörlük ilin etm_. 

mü.aadere edilmif mallan ıeri ve· ıi üzerinde bu aeçim. yapdamamq 
rilecektir. Y al.nD aayri kanunt tır· · 

tir. 
,ti 

Pekin, 1 (A.A.) - J~ ,re' 
tem ili teri T akabati, ü.tikl!l fı e'J 
ketinin Şabar ve Hopeiye i~J 
Şuanc • Una • Şa.mi ve suıf; ;' 
kad • d . • . - ı..1111ıı ar ıırayet e cceğını ıaı-- ·ıti'' 
tiğini Havas ajansma aöyleıı'1 jJ 

' SalA.hfyetli Roma mahafili, Fransız 
huauduncta tahşidat haberlerini tek. Boş bul onan küpte 
2ip ederken, hldfseyi şu yolda izah e. d ? 

yollarla kazanılDl.19 olduk.lan mu• 1926 da tekrar sayla'f eeçilmi! 
hakkak ıörülen aervetler ahkone: ve ondan sonra da Üniversite pro 
caktxr. fesörlilğüne çekilerek tbndiye b· 
Yunan Kr•lrnın Olrldl •IJ•retl dar bu n.zifer.f aönnekle hulun• 

Atqamiliter, istiklal h~' 
Japonyaya k&l'fı dwtça bi1' f. · 
yet takındığı takdirde JapO~:.JI 
DID ıereken bütün 1ard,~ 

diyor: ·nrenner geçidinde manevra Altın var mıy ı . 
için tıı>planmış olan kıtaat, şiddetli 
soğuklar dolayısiyle geri alınmış ve 
Fransız hududundan Afrikaya giden 
Assleta fırkasr yerine bf rkaç tabur 
gönd.erll mf~tlr ... 

HABEŞiSTAN : 
Habeş atan Amerlkadan 
lstrkraz mı yapıyor ? 

Ha()eşlstanda bir petrol imtiyazı al. 
mı' olan İngiliz i~ adamı Çertok Ha. 
bcşistnnın Londra elçiliği kAtibf Za. 
firo ile beraber gidi bir vazifeyle A. 
mcr:ikaya gitmiştir. Zaliro, Amerika. 
dan "bir milyon Sterlinlik istikraz 
yapılacağı haberini,, ne tekzip, ne de 
teyit etmiştir. 

nglllz keblne•I kararını veriyor 
Paris, 2 - Petrol meaele.i hak

kında bir yazı neıreden bir Fran
ıız gazeteıi §U fikri ileri sürüyor: 

- İngiliz kabinesi bugün petro
le ambargo konulması hakkmda
ki kararını verecektir. Bu kararın 
mahiyetinden §Üplıe edilemez. 
Çünkü İngiltere hükumeti ıade 

Kuşadasında 
define aramak 

merakı 

Kup.daımdan bildirildiğine gö 
re orada bir define aramak aalııru 
bq göatermi~ir. Bu yüzden ıe • 
çenlerde Serince köyünde oturan 
Filorinalı Alinin evine üç ıniaafir 
kadın gelmi!, Ali evden bir it için 
dışarı çıktığı zaman hemen evin 
bahçesine kO§IDuşlar ve define bul 
mak için kaçmağa bqlamqlar • 
drr. 

Bu kazı i~ini hükOmet memur • 
lan da duymutlar ve Alinin evine 
gelmi§lerdir. Fakat misafir ka -
dmlar bulunamamıı yalna bahçe 
de k~ı.man iki çukur görülmüt · 
t .. UT. 

Bunların birİ$inin içinde b6t 
bir küp bulunuyordu. Misafirlerin 
hu küpte altm bulduklan, ve alıp 
kaçtıklan iddia edilmektedir· 

Son gelen haberler Yunan kra· mUftur. 
lnun Ciride gideceiini bildiriyor. Hukuk ve ıiyataya aid bir çok 

Girit büyükleri tarafından ken ilmi eserleri 'fU'chr. 
diıine davet vaki olmuttur· Kral Demlroleln b•J•nab 
bu ziyareti yakında yapacaktır. Atina, 1 - Meclia reiai Demir 
Yeni Yunan bafbakanı klmdll"? ela ecnebi ıazetecilere ftl'mq ol-

yeni kabinesini kuran Demir dulu beyanatta fU e6zleri e61le • 
cia baklanda tafsilat fU yoldadır: mittir: 

Yeni B&§bakan Demircia yıl • - Kralm programı d5rt nokta 
lardan beri particilikten uzak kal da billba edilebilir. Bhinciti .er 
mq bir phıiyettir. Altmq yafla • beat seçim, ikinciel bütçede talar" 
rmda olan yeni Batbakan hwmk nıf, üçüncüsü memleketi müdafaa 
tabailini yaptıktan aonra 1900 yr eden kunetlerin artmlmuı, dar 
lmda Atina Oniveraiteıine profe· düncllsil de Balkan antantına ve] 
sör tayin olunnnlflur. 1910 da ıi- beynelmilel taa.hhntlere aadakat. 
yua bayatma atılmıt ve birbiri 
arka.ama aaylav aeçilmiftir. t9t4 Kamutay tkt ay 
te Venizel0R1D o vakitki kabine - tatil yapacak 
ıinıde Deniz Bakanlığı y&JJDU! ve Ankara, 1 - Senenin aona mü· 
o acne Bakanbktan istifa ettiti ri" web--ık. K:;•...ta1 Hd e:y .._ 
bi V enizelo. partiıile de ali.kur bir tatil yapacaktır- Acele olan 
nı kesmitfu. Soma 1917 de Zai • kanonlar tatilci• enel tetkUc ecir 
mis kabineainde BakaıJık almq lecektir. 

bulunacağını teyid etmiJ~~· tf• ' 
Çin resmi f&haiyetleruıııı 8~' 

vaa aja.nısma söylediklerine 1 f'l,P 
General Şuna • Şeng • UaD 
kinden talimat istemiıt~ 

Ankaradı!I 

ikinci bir 
ağırceza 

Kurulmıyaca~· 
Ankara ağırceza ııııJı1' ootlf 

nin itleri çoialdığnıd~ ~ 
Ankarada ikinci bn- • t' 

mahkemeai kurulacaiı h•ı,etl 
a"b edilmiftir. b" 

--~ '( 

Böyle bir lüzum ~ıt'! ~ 
raber eeuen ayni yer_d• ~ı.b~ 
aPeen mn\1-n• ~~ 
al ~ Kamutaydan da dl 

1 
ıi" 

rette bir kanun çıkarıl~ 
..Wlll bildirilmekt.c:lir• 



1 
2 1LKKANl:JN - 1935 HABER ...- Altşam postası ~ .,..._ .. 1 s 

= 

BAJRBARDSTA 
Vanan aşk 

perisi! 
Mebruke ile Fazıl biribirlerini neleri delikanlıya tekraı-lıyordu ... 

çok seviyorlardı. Ne. ka-dar tatlı - Baıı ağrıyorn• Asa.biyeli 
saatler yaşıyorlardı. 'Dünyada var- var ..• 

• • 
1 N T~ı ~K--., . 

.. 
' 

3a yokta aşklarıydı.! Başka şey 

onları alakadar et·aıiyordu ! 
Y ann evlenece.klerdi ... 
O tatlı rüyala.r-, artık hakikat 

oluyordu. 
Bütün haznıl.ıklar bitmişti. 
Aradan be~ on saat daha geçin

ce, güneş, o, mukaades günün uf

Eakat, genç erkek bu sözlere 
inanmıyordu ki ... 

F elikete uğra;v.:an la:z, hunun 
tfarkmda· olduğu için, bir müddet 
daha nişanlısına göriinmemek is

\ ted i.' l.stanbuldan ıuzakla.ştı. 

Y:eşil ,kaph kitap ta, '\Gazanfer reisin hazinesi 
de size fetla~oısun, düşes! .. Ben, on~arı ancak 

.size verımek tiçin .elde etmek isterim. 

kundan dc;fıacaktı ! 
Nişanlılar, daha şimdiden karı 

koca gila biribirlerini benim.siye
rek öpi.lşüyorlardı. 

Mel.tnıke kalktı. 
Biioük gün için güzelle§mek is

terd.i. Saçlarını hazırl~ı la · 
zmm(b... O uzun, .sırma saçlarını •.. 

Altı a.y, Eskişehirde bir akra -
basının yanmda ya!adı. Yavaf 
yavaş, muhitindeki insanlarda ar· 

f.4'Zllm pek beğendiği saçlarmı... ,,,,._ ·· • 

/-:ı '>:r." .-:- .. 
.,.., ... 

-·~ / .•. · 
. _..--;- ---/ 

... V!J~ ~ 

Beçan kıaımJarm tıulA•a•ı 

Cülyeto, sarhoş bıraktığı genç 
Jlarki Fernando~nun ·yanına 

dönüyor. 

• 
Koridorda yürürlerken, Cül -

yeto, uşağa wrdu: 
- l:.ala... Genç Marki ayılın

ca ne dedi kuzum? 
- "Ben buraya nasıl gel • 

dim?,, dedi. Beni tamdı. Ellerime 
sarıldı· Yüzümü gözümü öptü. 
Kucağına alarak 1havaya hoplat
tı. Şaştım: Ne kadar kuvvıetlen • 
mİ§. Buradan gitmezden evvel 
tüy gibi bir delikanlıydı. Çocuk
luğunda ben onu kucağmıa alD', 
sever, okşaroım .• Halbuki timdi 
o benimle top gibi oynıyor. 

Ciilyeto, manidar: 
- Cidden öyle ... Yaman kuıv

vetli erkek! .•.• dedi· Kürek çek
mek ona çok yaramq .•• Beni eoı-

' insanların başı üzerinde aaima tık bir hayret uyandırmadığını ma.dı m.ıı? 
Yı:rtt<:ı hir kuş gibi dol~rp onların · .ı.f;adredLJ.••ı,... vara· 'zlerinin hafif . - Sor.ma·dı.. Fakat, etre.fına 
aaadetl"' ... -ı .. ,~ oıcıuKları zamap - l-ediğine ve eihemmiyetle:rini kay- bakındı ... "llüya mı gördüm a • 
.!arı tercih eden kııi:ler, İ§te, Meb · bettiğine inandı. caba! D.:>K. b1.,..-.sya naısıl ıgeldim .• ,, 
tuke isimli şikannı aa .böyle bir Buna rağmen, izler, eskisi 'gibi dedi. Be11ı de alay ettim: ''Yolda 
anda yakaladı. kırmızı değilıeler de kirli bir pem bulm.u.şlar, getirmişler!,, dedim. 

Saçlarını yumu1atıp temizle . belikteydiler. Saçlar, yan yarıya Amcasmın ablanızla evlendiğini 
nıek için, eler le uvuyordu. Maıa- .uzamJ!lardı ~e ·gayrı muntazam . ve Jimdi bu binada olduğunu eöy 
farın kızmakta ~lduğu hav~azı dılar. ledim. Derhal elbise istedi. Gi • 
ocağı·na, dalgınlıkla yaklaştı. Mebruke, b.tanbula döndü. Ni. yinmeğe başladı. Sürpirizinizi na 

An31zın, hüY. .. k bir alev fanmu ıanhıınm yanına gelmesine mü . sd yapacaksanız yapasmrz diye 
içinde kaldı. Eter a.tetlenmittİ· saa.üe etti. yanınıza koJtum size haber ver -

Çığlrğı kopardı. Evvela, delikanlıyı Jale karşı . diın. 
Deli gibi haykırdı: crladı. "Ondan,, b~hsettiler. Bunun Böyle konuttuklan sFra.da kO" 
- İmdat ... İmdat... ne büyük felaket olduğunu ko . ridorlardan geçmişler, küçük Dü-
Ko~u odadaki Jale hemen nuştular. izdivacın bu yüzöen ge- fese ait daireye varmışlardı· 

koştu. ~ rilediğini söylediler. Sonra, baıhis Genç kız, ayaklarmm ucuna 
Heyhat... \ döndü. Mebrukeden ziyade ken . basarak, odaya girdi. Burada aşr 
~! işten geçmişti. di hayatlarını biribirlerine anlat- kıle karıılaımak, asilzadelere ait 
Mebrukenin hem saçları yanelı, tılar. elbiseleri.le ona görünerek kendi-

henı de yüzü... Yalmz bereket Aralarında bfr şefkat, bir mu . sini şaşırtmak istiyordu. Fakat, 
Yersin ki gözleri hu kazadan kur- habhet hisai ileriledi, büyüdü. demin genç Marki F ernandonmı 
tulmuıtu... Lakin yüz, berbat hir O gün, Mebruke, n~anlısmın yatır:rldığı ~lona girince buı-ası • ı 
lıale gelmİ§tİ. yanına çıkmak ceaa.retini göster - mn tamamıle boş olduğunu gör -

~ Jt. ~ medi. Jale ı ile delikanlı, daha diller. 
Bunun üzerine, azaplaTın en fazla anla~t:ı;lar. Lala, kapıda bekliyen up.ğa 

tnüthişi başladı. MaCldi ve manevi - Hiç olmazşa saçlanm bira~ sordu: 
azaplar... daha düzelsin de Fazıla öyle gö • - Nereye gitti? 

Fani, Mebrukeyi u:uuı zaman- rüneyiın .... diye, genç kız, bulu-şJ - Amcasmm yanına! 
danberi görmemişti. Nişanlı kız mayı tehir etti. Cülyeto tel&şa düşerek: 
}'ij~ gözü sarılı olarak mü.stak : Bu müddet zarfında, Jale bi) !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
beı kocasıyla ka~ılaşmak isteme- gün kendini Eazılm kollaTında 
di. buldu. Evveli ya,ptiıkları İ§ten u -

Ona şöyle bir mektup yazdı: landılar. Fakat ıonıra bunu tabii 
''Cicim, sabret! Yaralı Mehru . buldular. Aşklarını biribirlerine 

~eciği iyileştikten sonra görecek- itiraf ettiler. 
sın... Seni canımdan fazla sevi . Mukadder gün niıhayet çattı. 
Yorum.,, Mebruke: 

Aradan iki ay geçti. · - Bonjur Fazıl! . diye salon 
h '!i aralar kapandı. Mebrukenin kapısından içeri girdi .• Bilsen, ne 
a~ını kaplıyan sargıları açtılar. kadar mes'udum .•• 
l'itredi. Delikanlının kopardrğı sevinç 
Alnı iki derin kırmızılıkla çizil- feryadı, dudaklarında dona kal . 

~itti. Sağ yanağı da ayni renkte dı. Jalenin gözleri ya§ardı. Bun· 
kır lekeyle tamgalanmıştı. Ne lar ne sevinç, ne de keder yaşla· 
L-.~!' ne kirpik... Hele başı kor- rıydı. Merhametten hasıl olmuf· 
-~'lllÇ bir saçsrzl:ık içinde... lardı !.., Çirkinliğinin f arkıına var-
h t azılla görütmek istemedi. Bu mıyan Mebrukeye acıyordu. 
d lllle onun karşısına nasıl çıkar- - Söylesene, cicim... Bana ka-

r. VU!tuğun için memnun musun? •• . 
l Sonra, berbere gitti· Eski saç . "Görünmüyor", değil mi? 
,":1na. benzeyen bir peruka yap . Fazıl, tereddütle: 
t.trdı J ~' • ;\" • ~m, oyunu oynıyamadı: - Görünmüyor! . dedi. 

Ara İzleri buna maniydi. ti- ~ :f. 

~ Fazılla Jale göri.işüyordu. Ja . Her gün hiribirlerini görüyor-
e, Me~kenin uydurduju baha- larib. Sanki aplafm1! si'hi badi~ 

ye temas etmiyorlardı. Maziden 
hiç bahis yok ... istikbale dair de 
konuşmuyorlar ..• 

Bir ay ..• lki ay geçti •.. izdivaç . 
tan konU§Ulm.ııyor. 

Bir akşam, Fazıl Jaleye dedi 
ki: 

- Artık buraya bir daha ayak 
basmıyacağım... Ne yapayım 1 E
limden gelmiyor. Tahammül ede
miyorum. Mebrukeye karşı hissim 
ancak merhamettir. Onu hasta ve 
alil bir hemşire gibi seviyorum. 
Lakin verdiğim vaadı tutacak 
kuvvetim yok· Çünkü sizi seviyo . 
ruım, Jale ... 

Jale: 
- Gitme... gitme... . diye aığ • 

lıyarak onun boynuna kollarmı 

doladı. Mebnıke, bizim aşkımızı 
ke§fetmiş. "Siz evlenin, mes'ut O· 

lun !,, diye beni zorluyordu, fakat 
ben buna razı olmuyordum.• Tek 
sen gitme de iki,miz de razıyız ... 

Nakledeıa : Hatice SUrey1a 

- Eyva'h! Bir pot kınnasın 

sakın. .. 
ihtiyar uşak! 
- Gidip bakayım ... Yanınıza 

çağırayım ... Evvela kendisile ko
nufwı da eniştenizin yanında öy
le birleşin! • dedi. 

- Evet, doğru söylüyorsun, 
lala .• 

İhtiyar, geri döndü. Hızla iler
ledi. Düşes di Piti de onu takib 
et-ti. Fakat, meğet.se, o es.nada 
kaptanlar, mü"-&de istemişler, 
kallmuşlar, gidiyorlarmış. Onları 

teşyi maksadile, iç içe salonlar -
dan geçerek iki Marki F ernando 
da yürümüşler... Lala deminki 
kebri'baT odayı ~buldu. Düşes 
ise, tam yanında bir kapmm açı-

• larak eniıteıinin belirdiğini gö • 

rerek !afll"dı. 
lhtiyar asilzade: 
- Sana bir türpirizim var• .. . 

Bak •.• Kim gelınit··· Yeğ enim! .. . 
- diye çenber $akalı Düşese tanıt· 
tı· 

itte o zaman, zavallı kürek 
ka.çkırunm hayretini görmeliydi. 

Göıtleri teıtekerlek açıldı. 
Geriye ~ sendeledi. 
- Ne ıoıluyormn oğlum? .. 

ijşea gö.21eri:ni onun gözleri· 
ne ~ikmif. Sanki: 

0
- Dikkat! Beni ele ver -

me !..,, diyordu. 
Genç Marki bunu mu farketti, 

yoksa, V enedidğe gelir gelmez 
amcasına değil de uıııuhanelere 

kopnamn kendisi için bir fena 
not t~kil edeceğini mi düşündü, 
her ne bal ise: 

- Kusura bakmayın, amca .. 
Küçük bir fenalık geçirdim .. • de
di. 

Yiılanlı manutD"daki kadın 
meselelerini hatrrbyan kaptanlar, 
bu "f enalik geçirmen.in,, sebebini 
Dütesin güzelliğin• e hamlettiler. 
Müıtehziyane: 

- Evet, efendimiz ... Yeğeni -
nizin Sihbatine iyi bakmalı... Ba· 
zan böyle buıhraıtlar geçirir ! -
• diye gülümsediler. - Biz de bili 
yon.1% ! ... 

Tanıfma, el sılana ve kaptanı" 
ların vedaı merasiminden sonra, 
iki Fernando ve Dütea yalnız kal· 
dı. 

Amca: 
- Ben gidip yengene haber 

vereyim... Kimbilir nasıl şaşıra -
cak, sevinecektir •.. • diye iki gen
cin yanından ayrıldı. 

Anlaşma ... 
O gün sabahleyin umumhane 

odamıda haşhaşa kalan iki kişi -
nin, ayni gün zarfında, alcşama 
doğru~ VeMdik hakiminin kona· 
ğmda ve asilzade kıhğmda kar
tılaf!DUJ kadar garib ve komik I 
ne vardı? 

Genç F ernando, yal.nrz kalır ] 
kalmaz: 

- Sen buraC:la ne arıyorsun? 
• deCli. 

Krz, sahte biT hayretle: 
- Ben Diİfes di Pitiyim. .• 

- Öyleyse orada ne arıyor • 
dun?· .. 

Kız, büsbütün artan sahte 
hayretile: 

- Çıldırdınız mı? Bana nele!' 
söylüyor sunuz, Beni kim sanıyor 
sunuz? - dedi. 

Bu derece benzemek olur muy 
du? 

Çenber ıakal : 
"- Yok.sa aklımı mı oynatı• 

yorum? Bunca sefalet senelerin" 
den sonra memleketime avdet et· 
memin neticesinde delirdiın mi? 
Gözüme hayaller mi görünü -
yor?,, diye düşündü. 

Cülyetonun önünde eğilerek: 
- Affedertiniz ... Demin buh

ran geçirdiğimi gördünüz ve has
ta olduğumu size wylediler. o -
nun için saçmaladığıma bakma
yın ... Tabiidir ki, hayatrmda sizi 
ilk defa görüyorum. - dedi. 

Bunun üzerine, Cülyeto, bir 
kahkaha attı: 

- · Sizi nasıl inandırabildiın 1 
Gördünüz mü? - diye söze başla· 
dı. • İsteseydim, bu komediye de
vam ederdim ve siz, cidden deli 
olduğumua bile iman ederdiniz. 
Fakat, buna hacet görmüyorum •. 

- ! .... 
- Ben bugün umumhanede 

rastladığınız kadınım ... 
- Yarabbi!... Bu derece za-

• rif, ince ve mas.um halli bir genç 
kız ... Hele bu asilzade elbiseleri
ni giydikten a.onra aldığn'll.Z man

zara!... Kabil m-i? ... Siz, gemicr 
ler ummnhanesinin fahiıesi ola· 
bilir misiniz? ... Bunu nasıl yap•• 
b·ı· .. , 1 ırsını:ı ..... 

- Daha hen neler yapabili -
rim ... Sizin bütün ınrlarm121 bili• 
yorum ... Gondolda bana ehemmi 
yet vermediniz... Lalettayin bir 
fahişeye sarhoş aC:lamlarm attık .. 
ları palavralar kabilin<Ien her!e" 
yi anlattınız ... Yeşil kap1ı kitaba 
kadar· .. Fakat, oıilar, palavra de 
ğil, hakikatti... Ah geveze ah ... 
ğil, hakikatti-.. Ah geveze ah .. 

- Yeşil kaplı kitap! ... Aman 
susun! ... - diye çenber sakal, d...
kek ürkek etrafına baktı. 

- Görüyor musunuz? Esrar:ı-
mız, nasıl dolaşık, çapraşık bir 
hal aldı. Bu düğümleri birlikte 
çözeceğiz .. Şuna inanın ki, eğer 

benimle anlaşmazsanız, ne yeşil 
kaplı kitap, ne Gazanfer reisin 
haz1nesi ..• Hiç birine nail olamaz 
smz! 

Bu müthiş kadına, F ernanClo, 
daha şimdiden hem tabi, hem de 
aşık olduğunu hisseCl.iyordu. 

- Gazanfer reisin hazinesi 
de, yeşil kaplı kitab da size feda 
olsun.. Ben, onları sizsiz olarak 
elde etsem hile yine size fedaya 
razıyım Düşes !.. 

Genç kızın deminki amirane 
vaziyeti hu cevap üzerine derhal 
zail oldu· ince, hoş bir Düşes ha 
lile giilümaedi: 

- Teşekkür ederim, doıtmn.. 
Öyleyse anlaştık ... 

(DeCJamı uar). 
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Dünqanın en zen![İn 
kadınları kimlerdir ? 
Bunlardan biri 15 yaşında bir 

kızdır, serveti 49 milyon liradır 
Dünyanın en zengin kadınlar' / 

arasında altıncı gelmekte ola-o 
meşhur V ulvort varisi sabık Mis ! 
Barbara Hutton Gürcü Prensi A 
leksi Mdivani ile evlenerek pren· 
ses ilnvanmı almıştı. Bu zengin 
kızın üç dört ay evvel Gürcü pren
sinden Amerikanın meşhur boşan. 
ma şehri Reno' da ayrılmış oldu . 
ğunu ve Alman asilzadelerinden 
Kont Kurt von Haugvitz Revent · 
lova vardığını bildirmiştik. Şimdi 
hu kadın bir miktar daha zengin 
leşmiştir. Sabık kocası Prens Mdi 
vaninin vasiyetnamesinde kendi . 
sine varis olarak gösterdiği be~ 

kişiden birisi de bu kadındır. 
Vasiyetname bu hafta açılm!:: 

ve geçeıı ağustos ayında İspanya
da bir otomobil kazası neticesin· 
de ölmüş olan prensin 2.500.00n 
liralık bir servet bıraktığı anlaşı~
mı~ır. 

Dünyanın en zengin kadını Ma. 
dam James H. R. Cromwell'dir 
Birleşmiş Amerikanın tütün kra!t 
Dukenin kızı olan bu kadının şİm· 
diki serveti 55.800.000 Türk lira. 
sıdır. 

İkinci zengin kadın ise gaz kr:ı 
Iı Y ount'un kızıdır. On beş yaşın 
da olan Mildred Yount'un serveti 
49.600.000 liradır. 

Madam Yule 48.500.000 lira 
servetle üçüncü gelmektedir. 

Dünyanın en zengin kadınlan 

arasında dördüncü gelmekte olar: 
Madam Houston'un serveti 37 
milyon liradır. 

Lord Woolavington ölürken lc-
7.I Madam Makdonald Bukanana 
30.650.000 lira bırakmıştır. 

Roçildin torunu düşes dö Rok, 
burghe'nin serveti 30.600.000 lira
dır. 

Lise hazırlık sınıfı 
Muntazam bir tahsil. takip etmeksizin Lise sınıf bitirme ve ol . 

gunluk sınavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara hazırla . 
mak üzere (Yuca Ülkü) Lisesinde bir (Hazırlık Sınıfı) açılmıştır 

Oğrem saatleri, iş sahiple"''!in de bu öğremleri takip etmeleri
ne müsaade edecek şekilde tespit olunmuştur. 

Öğretmenler en kuvvetli Lise öğretmenleridir. 
Kayıt ve kabul şartlarını öğ-enmek, kayıt olunmak için her gün 

(15,30) dan sonra Yuca Ülkü Li:iesi muam...ılat bürosuna başvura~i
lirler. 
Öğremlere Birincikanunun beşinci Perşembe günü batlanacak tır. 

'..~R~-X~~t. · • UeınirY,.C>)}~ı . -~~ , LiJ?lanları . 
: .. ·; lşl.~tfüe \·,_, Umum · .. idaresi' ·.~,. Ilanları · 
.... ,• . ). ' 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonları yedek 
aksamı 16 - lkincikanun - 1936 Perşembe günü saat 15,30 da An
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2067,30 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdn . 

Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara 
veznelerinde satılmaktadır. 

ve Haydarpaşa 
(7580) 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETl 

Naşit- Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN T• w r 'rmmndn 

Bu akşam 20,30 da Bu gece saat 20,M d• 

SEVDA OTELi o THELLO 
Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

Büyük haile 5 per. 
de. Kıbrıs perdesin
de zafer eğlenceleri. 

Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

Fiyatlar :25-:50-75-100 Lica 40o-300 -İsıJnbul Belediqesi 
~k yakında TELLi TURNA "eh" Tı" i'. 

Yazan: Mahmut Yesari r# il' ryaırOSU 

111111111111111 

Bu akşam 
saat 20 de 

Müzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf 
\ 

, -· ~ -·· ı 

rtlvritı ıriJ 
BUNU · TEMiN ·EDER· 

Ademi iktidar 

Bel ine 

111...111 

111111111 

Saz, Caz, 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

Müzik 
Cemal Reşit 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı: ıstanbul HASER 
Yazı ışıerı teıotonu : 23872 
idare ve ııan : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Sene ilk 
6 ayhk 
3 avhk 
1 aylık 

İLAN 

Türlıiyc 
t400 Kr. 
730 .. 
400 .. 
t50 .. 

Ecn11bı 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 •• 
300 .. 

TARİFESİ 
Trc;aret ııanıarının aatırı 12,50 
Resmt llAnıarın 10 kuruştur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaaSI 

HABER - Aktam postası 

D'6EQNllİRENlEDı' " QN 

2 ILKKANUN - 1935 
= 

Tel kadayıf 
Bugünkü yemeğimizi de kolay ve /Ve sılıirdir ne keramet, 

güzel bir tatlı teşkil edecektir: Tel 

kadayıf. Ramazanda çok makbul 0 • k •• ı ••ı ••k ~ ' 
lan bu tathnm hazırlanmasını size açı ·e1ıoz u u marı' et 
Beyoğlu lokantacılarından Şükrü an. ~ . · • 
latacak: A ~erikanrn en sıcak bölge • niya Üniversitesinde Dr. Herbert 
"- Tel kadayıf iki türlü yapılır: 11 ve en kuru çölü olan "0- M. Evans tarafından atılmıştı1'· 

Fındıklı, cevizli ve sade. lüm vadi.si,,nin tam ortasında Mis· Bu zat balgam kesesinin bir kıs• 
Eğer sade yapılmak istenirse tel mmdan ifrazat alarak hayvanla-

kadayrf doğrudan doğruya derin bir ter Valter Skot adlı bir zengin 
tepsiye kat kat yayılır. Fındıklı vece. 1.200.000 Türk lirası harcıyarak ra aşıladığı takdirde Diabet'i iıı• 
vizli .. yapılmak isteniyorsa soyulmuş bir malikane inıa ettirmişti. Milyo kişaf ettirebileceğini anlaır.ıştır. 
ve guzelce dövülnıüş fındık ve ceviz. nerin böyle münasebetsiz ve yaşa işte bu keşifler saye.sinde dok· 
lcri kat kat kadayıfların arasına koy namıyacak 'bir yerde lüks bir mali- torlar kandaki teker seviyesini 
mak lazımdır. Kadayıflar tepsiye kon k.ane kurdurması bütün Amerika kontrol edebilen mekanizmayı an· 
madan evvel tepsi hafifçe yağlanma. ldarı şaşırtml§tı lamağa başlamışlardır. 
lıdır. Ve kadayıf her kat yayıldıkça 1 
da üzerinde eritilmiş yağ gezdiril _ Son zamanlarda Amerika hü • Şeker hastalığı hakkında yapı " 
melidir. kfunetinin bu çoraık çölde geniş bir makta olan sıkı araştırmalar bu 

Bu iş bittikten son1'a kadayıf fırı . ulusal park yapmağa karar verme söylediğimiz yollardan ba§ka is • 
na gönderilir. Fınndan geldiği za • si milyonerin ne kadar açık göz - tikametlerde de bir takım haki • 
man üzerine iyice kaynanuş şerbet lülük etmiş olduğunu meydana er katleri meydana koymaktadır. 
dökülür ve soğumaya terkedilir. Bun. karmış.tir. Valter Skotun kona~ğı Şikagolu doktor James H. Hut
dan sonra hazırlanan tatlıyı afiyetle şimdi değerinin birkaç misli pa - ton şeker hasta1ığıru balgam gud" 
yemekten başka hiçbir icı kalmaz.,, h l d 

Y a ılaşmış olduğu gibi hükUnıet o- esiyle diğer guddelere "X ıuaı,, 

MADD~:LF.R 

. 
ıı:j ., .. 
.w a 
... ., V> .. .. ., .,~ 
~'O 

YEMiŞLER 

Ayva ekst. ekat. 

Ayva. blrlncl 

Ayva ikinci 

7 - 8 10 

NIU' ekat. ekat. 

Nar ikinci 

5-6 6 
3 - 3,5 5 

Elma Karadeniz 

Elma Sapanca 

Elma tinye 

Uzüm ııiyah 
liziinı mttşkWe 

Mandallna 

Portakal 

6 
4 
4 . s.6 
5 
4. 5-9 
6 - il 

11 • 22 
J,5 5 
1,5 5 

J 1 • 18 
6-8-10 

' 3·3,5 

1,5 
5 
5 
7,5 
5 

•2,s 
15 

2 
2 
12,5 
ıo 
5 

SEBZELER 
ince biber 

Kırmızı biber 

Dolmalık 

Havuç 

Prasa 

LlLhana 

Yeşll fn~nJJya 

Yaprak 

Patat.ea 
Soğan 

Kereviz 

Ye~ll domates 

(Olgun domates) 

8 • 10 
3 
6. 7 
2 - 3 
3 - 4 
3,5 4 

15 • 18 
10 
4-5 - 6,5 
5-5,5 
&5 
1,5 • 2 

2,5 - 4 

ZAHiRE 

Bulgur 

FasuJya çalı 

Fasulya horoz 

Fasulya ufak 

Mercimek 

Nohut 

Nohut natiirel 

Peynlr B. yağlı 

12 
12,5 
15 
5 

20 
9 
9,5 

26 
Kapr yaflı 50 
Kaoar ikinci 40 
Zeytinyağı ekstra 38 
Yağ Trabzon 55 • 65 
Tereyağ 120 -200 
Yağ yemeklik 50 • 60 
PJ.Hııç 8 • 35 

MAHRUKAT 

Odun (çekl) 250-385 
Kömür 2,5 3,5 
Kok 

Balık uskumru 12,5 

10 

7,5 

4 
5 

17,5 
15 
9 
6 
7,5 
3 
7 

17,5 
15 
18 
12,5 
2'2 
12,5 
12,5 
3.5 
60 
50 
40 
70 

140 
75 
15 

1,5 
2,5 

20 

15 
1,: 
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
15 
30 
7 
9 

20 
15 
7,5 

12,5 
5 

10 
5 
5 
7 

20 
20 
12,5 
7,5 

12,5 
5 

10 

22 
20 
20 
15 
25 
17,5 
15 
40 
80 
70 
42,5 
80 

220 
90 
48 

4 
4,5 

30 

na tavizat olarak bir kaç bin hek· vermek suretiyle tedaviye uğra§· 
tar toprak vermıiştir. maktadır. Ancak sali:hiyettar dok: 

imdi "Ölüm vadisi,, dünyanın torlar bu tedavi tarzının çok teh
en güzel yerlernden biri olmak ü· likeli olduğunu söylemektedirler. 
zeredir. · Çünkü bu guddelerin yaptıkları 

Varşovada mühim mühim vazifeler pek çoktur. 
bir muhakeme Acaba doğru 
Lehistan tarihinde en he çıkacak mı? 

yecanılı siyasal muhake - 1 ıtikbalde ana ve babalar ÇO' 

melerden birisi bu hafta içinde ce· cuklarmın, diledikleri gibi 
reyan edecektir. erkek veyahut kız doğmasını te • 

Aralarında iki de kadm olmak min edebilecekler mi? 
üzere on iki Ukranyah, 1934 Hazi- Holandanm meşhur bilginle 1 

ranmdaDahilye Vekili General Bro rinden Dr. Th. H. Vande Valde 
niibav Pierachl öl.dü~ .. ıe vo luı r 
tillerin Çekoslovakyaya firarlarını 
kolaylaştırmak ıuçile ittiham edil 
mektedir. 

Muhakemenin arsıulmal e·hem 
miyet kazanması şundan ileri gel· 
mektedir ki katillerin bu cinayet 
için Litvanyadan yard11D1 gördük· 
]eri iddia edilmektedir. 
Şeker hast:allğının 

yeni tedavisi, 
ümitler 

O oktorluk bilgisinin şimdiye 
. kadar tedaviden aciz kaldı-
ğı "diyabetik,, dediğimiz §eker 
hastalığı için son günlerin araı -
tırmaları yeni yeni ümitlere yol 
açmaktadır. 

Şeker ha.stalığı "insülin,, mad
desini temin eden "Pankreas,, 
guddesinin yavaşlamasından ileri 
gelir. "lnsülin,, ise kandal::i fazla 
şekeri yakan "Hormon,, dur. 

Şimdi şeker hastalığına karşı 

alınan tedbirler 1921 sene.sinde 
Dr. Banting tarafından keıfolu -
nan "insülin,, şiringalar ve bir 
doktorun nezareti altında sıkı 

pehrizden ibarettir. 
Arjantindeki laboratuvarında 

çalışan Dr. B. A. Houuay bir 
hayvandan "Pankreas,, çrkarılın

bu sorguya "muayyen hudutlat 
dahilinde evet,, cvea'L~ns vermek• 
tedir. Bu doktor bir nazariye kuı· 
muıtur. Bakın ne diyor: 
"- Çocuklarda tevarüs ve cin· 

siyet meselesinin ıadece tesadüfe 
bağlı bir iş olmadığına kanaat 
getirdim· Meseleyi çok derindeJt 
tetkik ettim ve bütün dünya biyo
lojistlerinin buna dair olan dil 1 

şüncelerini gözden geçirdikten 
sonra kendi nazariyemi kurma,i• 
muvaffak oldum. 

"Bu, çok basit bir meseledir '/9 

muvaf fakiyet ihitmalleri rje faz • 
ladır.,, 

Doktor nazariyesin~ yakında 
kendi memleketinir, doktorlıı.t 
kongresinde bir ra~or halinde p • 
krıyacağından şinıdilik fazla bir• 
şey söylememektedir. . 

Şermin terz'hanensi 
Taksitle rop, manto, tayyorlat 

Sultanhamam Camcrhaşı han nU' 
mara 1 birinci katta. 

Satılık piyano 
Kısa kuyruklu . seyahat doJayısL. 

le fiyatının dörtte birine sahlacak -
trr. Maçka Palas, 1 inci kapı 15 nu.
maraya müracaat. 

ca, şeker hastalığı başgösterdiği. #' 

ni ve hayvanın birkaç gün içinde =---------------~ 
öldüğünü keşfetmiştir. Fakat be
yin sathının hemen altındaki bal
gam guddesi çıkarıldığı tak . 
dirde hayvanın şeker hastahğı 
başgöstermeksizin üç hafta kadar 

K U p() N 

323 
2 .1:z .. 935. 

Ev geçindirenler: yaşadığını da görmüştür. 
Gazetemizin bu sütununda her gün ikinci mühim adım da Kalifor-

böyle bir ce~el ve iinize ~nyacak o- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~lli~m~tarifi~b~a ~nzff~••••••••••••••••m•••••m•••·~ 
faydalı bir malumat bulacaksınız! 

Ev aalıibi. 
............................................................... 

Kenan Hulusi 

Bir yarasa 
Bir kıza Aşık oldu 

Yakında kitap hallnde 
çıkıyor 

1 

En mükemmel çift artist 
KATE DE NAGY ,·e 

PlERRE RlCHARD WlLLl\f 

Bağdat 
Yolu 

Aşk, macera esrar ve har~ket 
filminde . 

Pek yakında sa ME~ 
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alatasaray ilk maçında Güneşe (6) gol attı 
Güneşliler, buna iki gol atarak 

nıukabele ettiler 
fvıAÇTAN SONRA GONEŞ KLCJBO ONCJNDE BAZI 

YAKIŞIKSIZ TEZAHORAT YAPILDI 

Galatasarayın penaltıdan Güneşe attığı ilk gol ve Galatasaray tribünündeki tezahürat 

Galatasaray . Güne~ maçım yaz . 
:~k hakikaten giiç bir mesele. Daha 
~n bizim Izzet Muhittin Apak. yanı. 
t .. Yaklaştı. Ye bütün hüsnüniyetine 
~aglll~n, belki hi..%iyatına ka1H1ır kor. 
ihlısu ıle olacak, maçı benim yazmamı 
~ted· ı. 

'ta 'Ben hiçbir kulübe mensup veya ta. 
l' ftar olmadığım için bu maçı en hita. 
a.r olarak yazacağımı umuyorum. 

)' l'alll saat üçte Günesliler ~ah:ı 
~,çıktılar. Sağ tribünd<'n ")a. 

taiı'' lar yükseldi. Sol tribünden ise 

1 aya ay,·alar yağdı. Bu suretle <~a . 

~~raylılar kendilerinden a.rnla . 
~ ayrı bir lfolüp kuran Giir.eşlilere l"ftJ'_.. 

~.r tezahürat yapmış oluyorlaı·dı. 
h U ırada Galatasaraylılar da sa . 
~a çıktrlar. Tezahiirat arttı. Gala. 
~ raylılar bayraklardan r.1ürckl\ep 
ı:~Carnan sarı kırmızr bir Gala ta aray _,,...._~~-
;asr astılar. 
G e nihayet maç başladı. 

Ilı alatasaray takımı şöyle kurul • 
llştu: 

~A.'ttti - Lt1tfi, Osman - Fahir, ~i. 
a~· lradri - Danyal, Fazıl, Gündüz, 

ahattin, Salim. 
Ça Görij]düğü gibi Galatasaray olduk. 
lltu 'la:flf bir kadro ile çıkmıştı. Bütün 
ÇitıdncuJar fevkalade bir asabiyet i • 
leli~ olduklarından oyun kabiliyet . 
'tet:' de yarı yarıya kaybetmiş yazi. 

eydi ter. 

hak·O}:un Ga1atasnray1r1arın asabi 
!lak~rtııyetJeri altın da ba~la dı. :; inci 
!tat •k~.da Güneşe bir korner oldu. Fa. 
~ Guneş müdafaası bu hücumlar 
hıı~ısında ezilmiyor, arru ıra fırsat 
l~iıı?ğu zaman da Galatasaray ka . 
~il, 1 Ziyaret ediyordu. Onuncu da . 
bir ~da gene böyle bir hiicumlarında 
dal\ .e korner kazandılar. Fakat bun. 

1 tifade edemediler. 
.JI. SERTOCLU 

'a:---.___ ( Dcııamı 10 uncuda) in..----
~nııcn _l}(lYım<eOceır 

1:1 - - - -1( eyıerbeyi: 2 
~ &sımpaşa: o 

1 )\~ erıer stadında ikinci kümeden 
fı)~tnpaıa ile Beylerbeyi kar
İiı, .. tı. Bu maçta Beylerbey; 

'\lrı b. >'k°b ır oyundan sonra kuvvetli 
ı le . . l 
A rını 2 - O yendi er. 
~•tınordu: 1 
sl(&.-agümrük: o 

Sı ~)etef stadında ikinci küme ma· 
d\ tınordu - Karagümrük arasın

hpJldı 

~lli~ake~ Şazi Tezcanın idare 
~İJl)~ı ~u maçta Altmordulular ra

er·rı · 1 1-t 1 
• O yendiler. 

auç: 3 
't~':'&doluhisarı: O 
~ •ttrıde yapılan ikinci küme 
li-.ı~da, Anadoluhisar takımı, 

ta.Jurnrna 3 _ O yenilmittir. 

Güneşin yediği ikinci gol 

Vefa: S 
Süleymaniye: s 

Dün Taksimde birinci kümenin sıyor. Birkaç fırsat kaçır<.'1 Vefa. 
ilk maçında Vefa - Süleymaniye lılar betinci dakikada beraberliği 
kartılaf tı. temin ettiler. Süleymaniye hücum 

ilk dakikalarda Vefa daha ha- hattı Vefa kalesi önünden ayrıl
kim, onuncu dakikadan sonra o- mıyor. Onuncu dakikadan son

yun müsavi oluyor. 25 inci dakika ra Vefaldar tekrar hakiyeti ele al
da Vefa merkez muhacimi Mus- dılar. Oyun sertle§ti. Süleymani
tafa yandan sıkı bir §Ütle Vefa ye kalecisi birçok tehlikeleri kur
golünü attı. tardı. 20 nci dakikada Süleyma-

3 dakika sonra sol iç Latif ça- niyeliler muhakkak bir fırsat ka
lımla hasım müdafaasını geçerek çırdılar. 25 inci dakikada Süley
Süleymaniyenin ikinci golünü de maniye aleyhine penaltı verildi. 
yaptı. 40 ıncı dakikada Süleyma- Saim de bu suretle Vefanın üçüncü 
niyeliler biraz gayrete geldiler. sayısını yaptı. Akabinde fazla 

Sağ açıklarının ortaladığı topu favlü ortalıyan Vefa sol açığı 
güzel bir plıisa ile sol açıkları Do- Müniri hakem dışarı çıkardı. 38 

ğan gole tahvil etti. Ve birinci haf· inci dakikada Süleymaniyeliler 
taym 2 - 1 Süleymaniyenin galebe- karga§alıktan istifade ederek ü
siyle bitti. çüncü golü yaptılar ve maç bu şe

lkinci haf taym: Vefa ağır ha- kilde 3 - 3 berabere bitti. 

Topkapı: s 
Hiliil: O 

Şeref stadındaki son maç, ıo;eneler. zandığı galebe}; de tebrik ederiz. 
denberi birihirine karşı ~ok heyecanlı --H-

8
-1-1

-c-i_n_k_o_n_g_r_e_s_i __ 
n rekabetli ma~lar yapan Hilal . 
Toplrnpı arasında oynandr. Hali<; ldman ı·urdu başkanll.iiın • 

dan: 
Oyun ha tan ba~ güzel ve heye • Yurdumuzun feYka1<1dc olarak bir 

canlı oldu. Neticede, Hilal karşısında toplantı yapması zaruri görüldüğün. 
Topkapıhlar 3 - O galip geldiler. den 8 _ 12 _ 93;; pazar günii sabahı 

Bu sene başındanberi, daima mu • saat 10 da bilumum a1.anın Fatihteki j 
,·affakiyetler kazanan Topkapının, yurt merkezinde bulunmaları ehem. 
dünkii kuvvetli rakibi karşısında ka. miyetle tebliğ olunur. 

Kadıköy stadında 
....,, ,,._, ~ ~ ,,_,, ,_ zwwwa,,_ 

Fenerbahçe 
Anadolu 

• • 
-., 
• 

8 
o 

Birinci kümeye yeni geçen A
nadohı ile F enerhnhçenin maçı 
A. A. Göğdünün hakemliğinde 

ha~ladı. 
FENRBAHÇE: 

Necdet - Ya§ar, Fazıl - Nec
det, Esat, Reşat - Niyazi, Şaban. 
A. Rıza, Naci, Fikret .. 
ANADOLU: 

Halit - Salih, Şükrü - Mem
duh, Liva, Asım - Kenan, Mus
tafa, Mesut, Nüman, Zeki şeklin · 
deydi. 

Saha fazlaca çamur olduğun • 
dan bu maç hakiki bir futbol ma -
çı zevkini vermedi. Oyun ba§tan 
başa bir didi,me şeklinde geçti. 
lki taraf da, ikinci bir rakip ola -
rak çamurla uğra§mak zorunda 
kaldı. Bu didişmede gerek tek -
nik ve gerekse cüsse üstünlüğün • 
den ağır basan F enerbahçeliler 
daha oyunun başlangıcında ilk 
on dakika içinde sırasiyle Ali Rı
za, gene Ali Rıza, Şaban ve Naci-

(Devanıı 10 uncuda) 

Is tan bulspor 
Eyüp: S 

• • s 
Son oyun lstanbulsporla Eyüp J 

arasında, hakem bay sahihin i -
daresinde oynandı. Takımlar şöy
le teJkil edilmi§tİ. 

IST ANBULSPOR: 
Hikmet - Samih, Sabih -

Enver, Hasan, Aziz -Tevfik, Or
han, Şinasi, lsmail, Nihat .. 
EYÜP: 

Hasan - Ekrem, Sabri - Nu-

ri, Şükrü, Sabri - Avni, Haydar, 
Adnan, Neıet, Alaettin .. 

Oyuna lstanbulsporun hücumu 
ile baılandı. llk zamanlarda Is· 
tanbulsporlular biraz çalışır gibiy
diler. 

15 inci dakikada İstanbul sai 
açığının kaleye girişini Eyüp mü
dafileri çelme ile kestiler. Hakem 

( Dcı-anıı 10 uncuda) 

Beşiktaş: 6 
Beykoz: O 

Şeref stadında en mühim olmak üzere iki gol d~ha çıkardı· 
maç Be§iktaş - Beykoz ara- lar ve devre 3 - O bitti. 
ımda yapıldı . Be,iktatlılar lkirtd devrede h&J:imiyeti alan 
bu maça tam kadrolariyle siyah b~yazlılar daha başlarda bir 
çıkmıtlardı. Yalnız hasta olan F ey gol daha yaptılar. Beykoz enerjik 
zinin yerine genç takımdan bir o- bir oyun oynuyor, fakat teknik 
yuncu konmuştu. Beykoz da bi- noksanlığı gol yapmı'1arına ma
rinci takım oyuncularından bazı- ni. .. Beşiktatlılar 25 inci dakika
ları takımda yer almamı§lardı.. da sayı adedini beşe çıkardılar ... 
Hakem izzet Apak'ın idaresinde Bir Beşiktaş akınını hatalı bir su
oynanan bu maçı siyah beyazlılar rette kesen Beykoz müdaf aas ( &• 

6 - O kazandılar. leyhine penaltı ... Hakkı çekiyor ..• 
Maç başladığı zaman, ilk da- Kandilli bunu kurtar1yor. Oyun or

kikalarda Beykozlu?arın kuvvetli talarda ve maçın bitmesine 10 da
rakiplerini sıkı,tırdıkları görülü - kika var... Siyah beyazhlar yap· 
yordu. Devrenin ortalarına doğru tıkları ı:.hında altıncı ve son gol
açılan siyah beyazlıla1, Beykoz lerini yapıyorlar ve maç 6 - O Be
kalesine indiler, ve kn1ecinin yan- ıiktaşın galebesiyle bitiyor. 
lış bir çıkışı yüzünden top yuvar- Beşiktaş 6 - O galip gelmesine 
lana yuvarlana kale ye girdi ve bu rağmen iyi bir oyun oymyamamı§· 
suretle Beşiktaşlılar da birinci sa- tır. Beykozlular ise gösterdikleri 
yılarım kazanını§ o!dular. Oyun enerjik oyunla hu mağlubiyete 
kar!ılıklı akınlarla Üevam etti ve mustahc.k değildiler. Her iki takt· 
siyah beyazlılar biri Hakkının ve mı da tebrik ederiz. 
diğeri de Muzefferin ayağından T. K. D. 

Vefa. Sülcynıaniye maçından lıcuecanlı bir fflı. 
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A·m ~ ırn 
... ç 

T'üı ırk ko~o 
53 (Nakil, t ercüme u iktibas hakkı ma7ıfuzaü .. , 

Laterna sesleri yaklaşıyor. Oğ

lan duruyor, sokağı dinliyor, son
ra belinden teneke kılıcını kopar~p 
atmağa çalıııyor, avazı çıktığı ka
dat bağırıyor: 

----IES3 
ıerini eıe vermeden ölm••i için ... Aslan Turgut tevkifhanede yatan (Salç akralı) 
~~:.::1~:::i;~.::.~::;ubi·~~: ile konuşurken, birdenbire adamın suratına 
bia ~aber al~rsa, .babasını gör~r~e bir tokat yapıştırdı. " Alçak bizi neden 
belkı bu terıklerı ele vermek ıçın • ' 

" Ben laterna isterim... Laterna 
isterim ... ,, 

Selim paıa sıkıntıdan ter içinde. 

babasını ikna ederdi. Rabia ha· 
ber almamalı ... Ta ki levfik. .. 

Konağın felaketli havası dört 

Bu tımarık oğlanı niçin susturmu- gün sonra sokağa da sirayet etti, 

yorlar? Niçin kendi bu arsız ağı- hatta bütün lstanbulu sardı. Bü
za iki tamar atamıyor? yük ölçüde tevkif at batlamıttı. Ku-

Laterna sesleri kesildi. Güneş laktan kulağa bu haber fısıldanı

zaptiye nazırının batını yakıyordu. 

Gözlerini açtı, alnındaki ter tane
leri yanaklarına damladı. İçtnde 

fena bir sıkm:tı vardı. Yan uyku
da, yarı uyanik rüyadalCi çocuğa: 

"Bu sefer senin cezanı verece-
ğim ... ,, diyordu. 

xxıv 

yor, kulaktan kulağa Selim pafa· 

nın lstanbulun en meşum, en za
lim siması olduğu söyleniyor. Öy· 

le ya, iki gözüm padişahım hiç 

böyle şeyler ister mi? Hep etra· 

fı~daki adamlar onun evhamını 
körüklüyor. Kimbilir ne dalavere
leri var? Gözlerini toprak doyur
sun, ne rütbeye, ne nitana, ne pa

raya doyuyorlar! 

Sinekli Bakkal halkı J;u tethif 
dıköyünde oturan eski arkadatla- havasında fırtınanın yaklaftığınt 
rını birer birer ziyaret etti. Tevfik 

Rabia, dört gün babasından lia
ber almadı. Rakım, T evfiğin Ka-

onlara kadın kıyafetiyle dört gün 

evvel gelmit miydi? Hepsi ba-

şını salladı, cücenin yüzüne gario 

garip baktı. Onu biraz kaçırmıf 

addettiklerini Rakım anladı. Fa-

kat en acı gelen şey dükkinm ka-
pısında onu bekliyen bal rengi göz 
lerln iki a1ev gibi yanan üiiiit ıtı

ğmı her akşam ısöndürmek oldı1;-
Sinekli Bakkal gene T evfiğin 

macerası· ile yeni bir hayat yqı

yordu. Gene bir dram ~ayatı. Her 

gÜn kom'1Jlar dükkana uğrayıp ha

ber soruyorlar, her evde, sokakta 

ve çetme batında Tevfiği~ kay. 
bolması konuıuluyor. Mahalle ço

cukları, ''Tevfik amcayı dağa kal-
dırmak,, oyunu oynuyorlardı. 

Rabia eğer o kadar tatkın ol
masaydı Sabiha liannnın · tavrım 
pek fÜpheli bulacaktı. Her za. 

man T evfiğe taallUk eden fey

lerle alakadar görünen bu dost ka· . . 
dın timdi adeta 18.kayt bir tavır al-

mııtı. Kız ona derdini yanarken, 

paıanın Tevfiği buldurması için 
}jir köpek gibi yalvarırken o, göz
lerini tavana dikiyor, cevap ver

miyordu. Ve dört gün paıanın oda· 

ıma koşan Rabia kapıyı sıkı sıkı 

kapalı buldu. 
Halbuki Sabiha hanw Tevfi· 

ğin tutulduğunun ertesi günü Ra

bianın başına gelen felaketi öğ-

sezen hayvanlar gibi sinmiıti. Kö. 

te başında hazan yığılıp bu mese

leyi fısıldaıırken, herkesin gözü 

etrafı kolluyor, bir avak sesi du

yar duymaz, herkes birden SUSU· 

yor ... Hele Selim paşanın arabası

nın sesi köıede işitilince çefmede 
su alan kadınlar duvarlara sürüne 
surÜne SIVlfiyOrfar. 

Rahiadan başka herkese T ev

fiğin mevkuflar arasında olduğu· 

na kanaat geldikten birkaç gün 

sonra Sabiha hanım ona babasınm 

batına gelen f elik eti haber ver· 
di: 

"Paıa, masum olduğuna kani ... 

Yaptığı itin ne olduğunu anlama· 

dan sürüklenmiı olacak. Merak et-

me Rabia. Pata elinden geleni ya-
pacak. Dalia henüz gösterirler mi 

bilemem amma, sen yarın sabah 
zaptiyeye biraz tütün ve çamaıır 

götür.,, 
Ve ertesi sabah erkenden Rabia, 

koltuğunda bohça zaptiye nezare· 

tinin kapısında belirdi. Rakım, 

yeldirmesinin eteğine sımsıkı sarıl . 

mı§tı. O, mahalle kahvesinde, maz. 

nunlara yapılan itkenceleri, hattti 

mübalağa ile, hatta "Göz patla

tan,, ı bile i9itmitti. Bunlardan Ra
biaya hiç bahsetmemiıti. Fakat 

onun dizleri, içi bot iki lastik bo
ru gibi göçüyor, çeneleri çarpıyor-

du. Bun".\ rağmen sarığı peritan, 
renrnişti. Paşanın kendisine bu .. l . , . d f 1 b goz en ev,erın en ır amış, pa uç-
haberi Rabiaya vermemesini ten. · 1 b k k ld ı d .. 
bihi pek o kadar gayri tabii değil-

arı ozu a ırım ar a ıurçe 

sürçe Rabianın petinden gidiyor-
. di . . Fakat "ıeriklerini "öğrenelim d u. 
de sonra söyliyelim,, diyince fÜp

helendi. "Şerik,, derken patanın 

gözleri nedep birdenbire karısınnı 

gözlerinden kaçmıth? 

Ve kadın derhal anlamıttı. Pa

dişah, devlet, vazife ciiye bir sürt.; 

kuru lafa bağlanan bu adam ken
di oğlundan fÜphe ediyordu. Ah 

paşnnın bu şüpheaini Sabiha ha

~ oier paylaımamıı olıa neler, 

neler yapacaktı! Fakat şimdi için· 
de öyle bir korku vardı ki.. . Beş 

vakit natt'll!l'.ztnt!~ ·!fevffğin () ferik· 

Zaptiyenin koridorlarında eli 

bohçalı, gözleri korku içinde, çe· 

neleri kııılmıt bir hayli kadın da· 

ha vardı. Kimse bu servi gibi uzun 

boylu, çocuk yüzlü genç kızla, ete· 

ğine yapııan zavallı cüce ile ala 

kadar olmadı. 
Hademeler ellerinde kağıtlar

la, yahut kahve tepsileriyle odala · 

ra girip çıkıyor, fakat biri durup 
Rabiaya ne istediğini sormuyor
du. 

(Devamı var) 

Tevkifhanede bir 
tokat hAdisesi 
Aslan T urgud o gün saat bette 

polis müdüriyetinde Cim ile bu
luşmuştu. Neclinm on gün önce 
bir kaça:kçı gemisile Parise kaçtı· 
ğını söyliyen yatın &fÇJSmt yakın
dan görmek elbette çC)k faydalı 
olacaktı. 

Cim yolda giderken, Aslan 
Turguda artlatıyordu: 

- Çok mMUm ve temiz kalpli 
bir adam! Onu tevkifhaneye gön 
dermek istemezdim. Fakat tah -
kikat evrakmuzı okuyan muddei
umumi tevkifine lüzum gördü. Ge
mi aşçısı haydutlardan bir çoğunu 
tanıdıiım söylüyor. 

- Bunları nerde tanmıış .. ? 
- Limanda dolqırken, ka • 

çakçı gemisine giden bit kadınla 
bir kaç erkek görmüş-. Peşlerin -
den gitmif.. Konuıtuklarını işit 
mı§ ..• 

- Gemiye girdiklerini gördü
iü halde, neden polise haber ver
memiı? 

Amerikalı polia haiiyeıi birden 
hiTe p.ıa11Mlı: 

...... Bu ciheti sormayı uııut ... 
tmn .. Kafam o kadar r.orgun ki; 
doıtum .. ! Tomsonunölümü benim 
fikrimi de iflerim aıöi altüst etti. 
Evet .• Bu, çokmühimbİT buluttur. 
Şimdi tevkifhaneye varınca, maz· 
nuna ilk aıualimiz bu olsun. Sen ya 
man adamam vallahi! 

- Hakkm var, azizim! Zabıta 
meseleği, en keskin zekaları bile 
çabuk söndürilr. 

Aslan Tuııgud içinden gülüyor 
du: 

O kanidi ki, :zabıta mesleği, 
en uyuşuk insanları bile harekete 
getiren, en kör iattdatları törpü
liyen, ha.ılı beceriniz adamları 
becerikli, tenbelleri çalq.kan, ap· 
tallan zeki yapan bir meslekti. 
Fakat, Cim gibi methur bir polis 
hafiyesini kırmak Aslan Turgu -
dun işine gelmiyordu-

SU$tu .• Yürüdüler. 
Tevkifhaneye varmıılardı. 
Geminin aşçısı 71 numaralı 

hücrede yalmz yatıyordu. 
Gardiyan demir kapıyı açtığı 

zaman, aşçının yeni uykudan u -
yanıyormuı gibi esniyerek ayağa 
kalkması Aslan Turgudun gözün 
den kaçmadı. 

Cim içeriye girer ginnez &<>r -
du: 

- Uyuyor muydun, aalça kra-
lı? 

Yat aşçısı gemide bu adla anı· 
lırdı: 

Aşçı pos bıyıklarını bükerek 
güldü: 

- Bu adımı da nerden öğren 
diniz? 

- Çemideki odanda bulduğu
muz bir kaç mektuptan. 

Cim, a~ıbaıı . ile şakalaşrrken 
Aslan T urgud bu adamın bakış • 
larını daha ilk görüşte beğenme • 
mit ve göz.ünün ucile bütün hare-
ketlerini tetkik etmeğe koY.ul~uı- 1 tu. 

aldatıyorsun?,, 
Cim, merakından çatlıyordu. hiç bir değeri yoktu. Maznun Jlld 

Aslan T urgudun üzerinde dur- hakemesini kaybetmeden her 1~ 
duğu noktayı kurcalıyarak: ale menfi cevap veriyo;, he11eY 

- Ey, söyle bakalnn, salça kra inkar ediyordu. _ 
lı ! dedi. (Necla) timdi Parise var· Üstelik Cimin, bu konu§Dl• ı' 1 
mış mıdır? ra.sında manalı bir tavırla Ju ~ 

AtÇı aafiyane bir tavırla baıını Turguda balanuı, maznunu bii" 
salladı: bütün şüphelendirmifti. d•' 

- Şüphe yOk. İki gündenberi Fakat, aslan Turgud, buıt 
ııtt 

Pariıte bulunuyorlar demektir. çok kurnaz ve azılı ma.znU'l d• 
- Nerden anladın? söyletmesini bilirdi. Burad• 
- Çünkü kaçakçı gemisi Fran- kendisini göstermek istedi,. ti~ 

aaya yedi, sekiz günde varır. Bu- türlü meauliyeti üzerine alıp~ 
gün onuncu gün... umulmıyan bir dakikada afÇ · 

- Peki. Sana bir noktayı sor- suratına bir tokat indirerek: , 
mayı unutmuşum: O gün onları - Neden inkar ediyorf6111·, 

wı>·" ıördüğün zaman, neden en yakın dedi. Sen o kadını tanıyor d1" 
polis karakoluna haber vermedin? Zabıtayı ~rrtmak için uydur d 

Zabıtanın bu kadını aylarda.nberi ğun bu hikayeye inanıyoruz ~ 
aradığını bilmiyor muydun? sandın? Haydi, söyle bakal~ 

haydut arkadatların Nevyor 
Aslan Turgud bu sualin son 

c.ümlesini lüzumsuz bulmuftu· Fa· hangi deliğe saklandılar? ~ 
kat, ne yapsın ki, bir kere Cimin AJçı tokadı yeyince rengi ,,e il 
ağzından ·çılanış bulunuyordu. si deği,ti.. Hainane bir bak; , 

"~Zabıtanın bu kadını ara- Aslan Turgudu §Öyle bir süzCl 
dıiını bilmiyor muydun?,, ten sonra: • 

- Sen kimsin? dedi. Biz pD, 
Sözü: mazn~: "Evd:, bilmi· lisle konuşuyoruz. Sana ne ol~ 

Yordum !ı, ceva.brDJ kolaylıkla ve - ? yor. ~~ 
direbilirdi. HalbUki Cim bu cüm· Halbuki haksız yere bir t.o • 

leyi aöylememiı olsaydı, main.un yiyen Amerikalının vereceği et) 

ilk .sual karpında birdenbire ta· vap bu değildi. Bu sözler anc,, 
ıalryacak, bucalıyacak ve müsbet mücrim bir adamın ağzından ~ 
bir cevap vermek imkanını bula- kabilirdi. • 
mıyacaktı. Cim birdenbire Aılan f o~ı: 

Aslan Turgud sorgularda itte dun hiddetlenmesini hO! görO''~r 
bu kadar ince eleyen bir zabıta rek, onu birlikte getirdiğine P 11'' 
memuruydu .. Görüşlerinde, buluş man olmuı bir tavırla şap)<ş• 
larmd'a o ak'dar isabet vardı ~i.. baıına geçirdi: f" 

Salça kralı, Cim.den aldığını - Bugünlük bukadar yete 
yine ona satmakta hiç de güçlük Ben yarın tekrar gelirim. ıt" 
çekmemiş: · Ve bir adnn geri çekilerel<ı 

- Hayır. Ben bu kadının za - kadatının kulağına fısıldadı: ğıJI' 
brtaca takib edildiğini bilmiyor - - Şu adamcağıza vurd~ bit 
dum. tokat - eğer dava ederse • sen• 

1
di 

Diyerek, çarçabuk kendini top-

1 

ay hapıe sürükliyebilir ! J-lll 
layıvermişti. gidelim... . df) 

Artık bundan &<>nraki soruların (Devamı ., 
----------------------------------------~~.___.,., 

Canbazhaneden kaça~ 
aslan: iki kişi ·parçala4!.~ 

Canbazhane · bir aslan gorunce kor~u5U 
1

etf 

Jen kaçmıı olan çığlığı basarak bulunduğU 
11 
.. .,-· 

azılı bir aslan yıkılmıt, aslan da üstüne ÇU ftıf'· 
fransanın Bag - rak onu parçalamağa başlııJ111 ıti1' 

bııl1 
:ıol köyü sokak · Kan kokusu hayvanın ya rttıi1 

iarında Jules La- damarlarını büsbütün k~~~ p,.t' 
mardien adlı ka- için zavallı kasap didik dıdı ı.6!' 

"n ~ ıabı, korkudan çalanmışbr. Çığlıklar bütu f•' 
titreşerek pencerelerinden bak- lüleri pencerelere kofturoıUf• 11,et 
makta olan köylülerin gözleri ö- kat kimse sokağa çıkmağa cet . 
nünde parça parça etmiştir. edememiştir. e'' ii" 

··1ırı .. 
Ayni canbazhaneden kaçan i- Pikolet adlı adam iıe 0 dıırıııı' 

kinci bir aslan C:la bir çiftçiyi ağır· zere bulunan kasabın yar ut· 
ca yaralamış olmakla beraber. koşmak için dııarıya fırlaf1l'L,r~ 
çiftçi hayvanın yüzüne kar§ı elek- Aslan bu sefer avını bır:ıcjıı f/ 
trik cep fenerini yakarak kaçır- Pikoletin üstüne atılmı~ I 1''~ 
mıt ve böylece canını kurtarmıt- damcağız büyük bir ıoğıık .ısıt .tf 
hr. lıkla kendini hemen yere all1' >'' 

Her iki aslan da polisler tara- ölü gibi hiç kıpırdaınaı1l1tl d~t'" 
tından 5ldürulmüttür. lan onu bir iki defa kold• t;it ı1 

37 yaşlarında evli ve çoluk ço- ve ölü sandıktan sonra ıase bııı'ıı" 
cuk sahibi olan kasap Lamardien arart'ak için uzaklaşmıt ~~ar •'(il 
sabahleyin dUkkanına giderken üzerine yetiten jandar~ 
aok~kta kendisine doğru kotan ehnitlerdir. 



Sltlıveyş 
kanan o 

Bu aqın qirmi üçünde 
66 IJaşına girdi 

Kanal nasll açıldı? Senede 
ne kadar kar getirir? . 

En büyük sahibi kimdir? 
bl~.l'faait limanı bayraklarla dona • 1 

" ~ 1ltına dallariyle sfullenmi~ yttksek 
tııi'Ondan yaşlı bir şeyhin duası işi. 
~o L Onun yanında da üçüncü Napol. 
~'lla kansı imparatori~e Ojeni du • 
>ra rdu. lmparatoriçe ile maiyeti 
~ llaa imparatorluğu yatı L'aigle 
~trtk altmış yedi gemiden mürek • 
' llann en önüne geçil n SUnyş 
;1ına lrlrdi. 
~ 1l tiren bundan altmış altı sene 
l ti ikinclteşrin ayında yapılmıştı. 
~:Paratora mahsus yabn teknesi 
~ tll}z sularını bırakıp da dünya 
~tinin en milhim barometresi o. 
>ıı kum~l hendeğe girmekle 2000 
"-cdanbert insan oğulJarının dUşiln • 
~lllf Yormuş olan mühim bir i~ ger. 

11 
tştırflml~ bulunuyordu. 

~ Q altınış altı yıl iç.inde ancak dört 
'ilik bir ihtilalden ba~k.a hiçbir se. 
-. temiJf.rin gidip gelmesini durdur 

ltıı~ll'. 

11 * ~ llhran seneleri oldu. Nf tekfm ge. 
«it ldant eli tarafından yapılmıt olan 
lı . ~r bir kanalla, yani Panama kana. 
~ılt, dünya ticaretinin dörtte üçünil 
4ai°la~an böyle bir yerde buhranlar 
tt ına Patlak verel.ıilir. Ancak bu buh 
~ lllaıın hiçbiriı;i de içinde bulundu • 
ıııı~tız ayJar içindeki kadar ehem . 

• ll't)j olmamıştır. 
~~tcrt tedbirlerin hararetli taraftar. 
~1 "8:.!veyş kanalrnı kapayarak Ha. 
fıt har hına nihayet T"erinir. !,, diye ba. 
l\lltaktadırlar. 
~~al bir anahtardır. 

f~ ıger taraf tan ise 1935 yılı burası 
~~" lıilha~a çok bereketli olmuştur. 
lta~nn da başlıca sebebi Musolinidir. 
'da Ya. ~aşvekili kanaldan geçen her 
~~ıı ~ ıçın nakliye gemileri Ucretlerfn. 
ltıır aşka ayrrca bizim paramızla 440 
ıq ~ Para nrmektedf r. Habeşi.stanın 
t~ı k tp başlamadan bir iki gün ev • 
llıi t·allaldan 120 nakliye gemi.si geç • 
~ ıt. 

\?'~ tıhn ilk sekiz ayında kanalın 
lıılJ~t atı 47.700.000 Türk lirasını bal • 
l'~d ll1' kt geçen yılrn ayni milddetle. 
~.; olan gelirden G«.000 lira faz . 

'tft * 
~ 'l'flııların rüynsıru gerçekleştir • 
lıt11d01art Fransız diplomatı Ferdi· • 
lc.1~1 dt LesMps'in Portsaitteld hey. 
'ı\~ ~ kaidesinde şu yazılar vardrr: 
>ah ~re Terran gentibus,, yani "Dün 
~tUn uluslara açmak için,,. 
" ll Pi kendisiyle konuşanlara: 

~ltll Orijinal bir düşünce değildir; 

glliz Başvekili Diaracli'ye siderü 
meseleyi anlattı. 

Dfsracli de ertesi sabah Roçilde 
başrorarak 4, milyen İngiliz Uram için 
kendisinin kefalet edecefinl anlattı. 

Ertesi &iinil konturat Kahlrede lnı. 
z.alandı. Ayın 26 mıcla hisse senetleri 
İngiliz KonsoJMUna teslim edildJ. 
Böylece lnglltere hisselerin on altıda 
yedisini eline geçfrınl§ oldu. 

O ıttndenberl ise tnglltere Sfh'eyş 
kanalından 42.000.000 lnglllz lfrahfını 
satın aldı. 

Bugtln be bu hlıı.se senetlerinin kıy. 
meti 72.000.000 İngiliz lfrutdır. 

* "Compangnle Unil'erseHe ela Canal 
Marltfme de SuU- hlll bfr Mmr sos. 
yetesfdlr ve merkezi Paristir. Başkan 
ile otuz _iki direktörden ylrml biri 
Fransızdır. Sekreterlerle ytibek me. 
murlann hepsi de öyledir. İdare he • 
yetinde lngilterenin on saldayuı var 
drr ft bunlann yedisi deniz ticareti. 
nl temsil ederler, geriye kaJan bir dl. 
rektör de Holandalrdrr. 

Soe;retenfn batlıca 1'Ulfelert l~ttr: 
1 - Kanalı açık buland1ll1D&k. 
2 - Gem.11erl kanaldan •eçirmek. 
3 - Kayıtlan tutmak. 
Kumpanya bir nttmune şelıri inşa 

etmlıtir. Bu şehir Portl!laldin eskiden 
silprüntülerini attrfı topraklara ku • 
rulmuı Port Fuad'drr. Fakat memur. 
)ardan n inil erden bf rçoğu kfra be. 
de ilerini alarak Portımf tte oturmayı 
tercih ederler. 

Kanala giren her ıemJ ,.uklfl ise 
ton başına 7 ,mng 6 pens, boı ise bu. 
nun yarısını verlrltr. lnailterenin se. 
nelik Tasatt kazancı 1.000.ÔOO İngiliz 
lirasıdır. 

Kanal 16.000.000 lngi1iz lirasına mal 
olmuştu. 1885 de yapılan tamirata da 
4.000.000 lngilfz lirası harcandı. 

* Kanalm 104,5 mil olan bilUln bo • 
yunca gemi1erln seyredebllecefi ha . 
mt sürat Matte 6 mildir. Tehlikeli 
yükler taşıyan gemUer hususi bayrctk 
çekmek ve ba~a gemilerden alarga 
geçmek mecburiyetindedirler. Yolun 
yarmnda bir kılavuz, ötekf yansında 
da fldnd bir ktlawı ıemfyf idare e . 
der. 

1888 de yapılan uzlaşmanın en mü. 
him maddesi .elan "Süven kan.alı ge. 
rek sava~ gerek hanı zamanlarında 
bayrak farkt gözetilmebizin bütün 
gemilere açık bulandarulacaktır..,, 

şartı ne lngiltere bağlıdır. 
•• '" ta bakan herhangi bir ~ocuk 

~ tôttbflirdi.,, -------------
~ ..... h iştt. Hakkı da Tardı, fakat bu • ~ 
'~ld~rfik kolaylıfl bizzat en btiyük """""" 

l:ıtıı.. _ * 
·~ kanahn a~ılma töreni için 
~~ lann yaptırmı~ olduğu "Alda,. 
.. ._." o ıece Pariste oynanırken 
~tff lf tdivı İsmail paşa da kanalın 
tllıı 1~ Yaptırmış olduğu 40.000 ln • 
~ftt lık saraydı\ 6000 ki~ye bir zf. 
~ ~fttl§tf. 

~l\ tl lıtiteşrln 1875 gecesi de Lon • 
t..l'ttlr:teltrlnden birinin sahibi olan 
'"ll' ~ G~envut.. banker bir ahba • 

l:ıtt h~tllydf. 
'°' .;.:P Mısınn paradan yana 
~ ~ olduğunu n hl di-rin elin. 

L ~"" n ' 1t1&cıe1er1nt satmak tçın 
~l O. e Jnüz.akcreler yaptığını s3y. 
~h1ı:ıe~ . Fransızların SUveyt 
~ bir ınhisar kurma1annm e. 

«ili derhal gördü. Hemen la 

HABER - ~ postan 

Cenubi Amerika harbinde Paraguvaya teslim 
olmuş bulunan Bolivyahlardan 

30a000 esnr 
Serbest bırakıldıkları için 

Düşman memlekette, ·düşmanlarının 
aile iJuvalarına kadar girmiş 

bulunuqorlar I 
ŞaJio çarpımasnm uz1qtml • 

mıt olduğuodan aık ıık bahsedil
mektedir. Gerçe Bolivya ile Pa· 
raguvay araamda çarpqmalar ar 
tık durmUJtur; likin bitmez tü • 
kenmez pazarlıklar boyuna uza • 
makta banı bir türlü yapılama • 
maktadır. 

Boenoa Ayreade toplanmakta 
olan barq komisyonu bundan bir 
hafta evvel Asompayon ile La Paz 
hükUmetine yeniden bir barq tek· 
lifi yapmıttır. Bu teklif de evvelki 
teklifler gı"bi biç bir muvaff akiyet 
g&termemiıtir. Yeni projenin her 
iki tarafça kabul edilmit yegine 
f&l'h olan betinci maddesi töyle 
diyor: 

"Çarpışmalar esnasında alman 
esirler karşı4klı olarak değiştin· 
lecektir.,, 

Madde kabul edilmemekle be
raber esirlerin mübadelesine hiç 
bir taraf girişmemiıtir ve giri1e
cefe de hiç benzemiyor. Bugün 
Paraguvaym elinde 30,000 Bolir 
yalı esir vardD'. 

Bir Fransız gazetecisi Paragu
vayrn devlet merkezi Asompıyon 
da, harb esirlerinin hayatına ıun
lan yazıyor: 

Bunlar aerbestti 1 Evet, yanlıt 
anlatılmasın. Çevrelerinde ıün • 
gülü askerler olmaksızın bunlar 
dilediklen gibi gezip tozuyorlar. 
Yalnız Rjo Grande ırmağı üstün· 
de iıliyen vapurlardan 'birine bi • 
nip uzaklaımağa izinleri yok. 

Esirler burada çoktanberi bu • 
lunduklan için artık ahali ile kay. 
naşmı§ bir haldedirler. Bunların 
vaziyetleri harp halinde olan b&.§9 
ka hiçbir memleketteki esirlerin 
durumuna benzemez. 

Bolivya muharebeye 100.000 
kiti ıürmüıtü; Paraguvay da 50 
bin ... 

lki milyon ahalisi olan bir mem 
leket için 100.000 kitilik bir harp 
orduıu pek de fazla değ:ldir. Hal. 
buki nüfuıu ancak bir milyon o . 
lan Paraguvay için 50.000 uker 
pek ağır bir yük teıkil ediyordu. 
Eli silah tutabilen herkeı ıef erber . 
edilmiıti. 

Paraguvay yapbfl aavq plln • 
Jannda bu kadar esir alabileceği. 
ni hiç de aklına getirmemitti. Bo
livyalılar bütün alaylar' halinde 
teslim oldular. Çüıikü )')arasuvay . 
hlar, ltalyanlara kartı Habetliler 
gibi, kendi topraklarında bulunu· 
yorlardL Yurdun 11cak iklimine, 
hastalıklı bataklıklarına ve malar 
yasına alıııktılar. 

Halbuki Bolivyalılar yüksek 
dağlannrn serin havalarını hıra • 
karak fınn gibi ovalara inmitler

Paraar olm~ ve erliekleri eJP 
ailen Paraguvay bu eairleri blla.n. 
maktadır. Bunların hemen hepıi 
çiftçilik yapmakta olan mmtaka • 
lara dağrtılmıılardır. Eıirler harp 
yüzünden deytirilmit yepyeni bir 
ordu, ıeri hizmetlerini ıören bir 
kuvvet halinde teıkil edilivermir 
tir. 

Erkeklerin enik oldufu her ye 
re esirler yarlqtirilmiıtir. Bunlar 
tekrar Şako cehenneminin yüzü. 
nü ıörmemek için kaçmayı akılla. 
rından bile geçirmiyorlar. Para • 
ruvayın bir müddet için duran zi .. 
raati, bu eıirlerin sayesinde yeni 
battan, hem de eskisinden daha 
iyi olmak ıartiyle, itlemeie baıla· 
DUftır. 

Kartı kar9ıya çarpıtmakta olan 
her memlekette de İspanyolca dil 
mü9terek dildir. itte bunun için 
eairler kendilerini hiç de yabancı 
ıaymıyorlar. Erkeksiz kalmıı olan 
birçok Paraıuvay kadınları da bu 
esirlerle gizlice evlenmitlerdir. 

Bolivyalı eıirler, hem çabımak
ta, hem de evlennıektedirler. Bun
lann birçoğu kendilerine yeni ye
ni yuvalar kurmuılardır. 

Bolivya. bir taraftan bütün de • 
likanlılannı böyle esarete gönd• 
rirken, Paraıuvay da bu esirlerin 
yetlttirdikleri çocuklarla nüfuıla· 
rmı çofaltmaktadırlar. 

Savqm hazan böyle tuhaf cil
veleri de oluyor! 

Çarpqmlarm darmuı oımuma 
raimen Paraguvaybların yurtla • 
rına göndermedikleri Bolivyalı 
harp esirleri 30.000 dir. Bu mile • 
tar, Paraguvay'ın barıt :tamanı or 
dusundan altı defa daha büyük . 
tür. 

di. Hele Mareşal Foıun talebeıi O· ------------

lan büyük ıef General Estigarra• 
bia'nın idare ettiği aavaı hep bas· 
kın ve çevirme hareketleri olmuı· 
tu. • 

Bolivya da 5000 Paraguvaylı e
ıir etmit bulunmaktadır. Paragu
vayhlar yurtlarına iade edilmi§ o
lan doktorlardan batkasını sayı ve Erzak ve sudan mahrum olan 

BelJaz olan 
Bir zenci 

rütbelerine göre mübadeleyi tek- Bolivyalılar cehenneme benziyen 
lif etmiılerdir. Geriye kalacak 25 bu Şako ovalarının azabından Amerika cuhand da.wku.a 
bin kiıiyi ise barıt imza edilinci . kurtulmak için biricik çareyi te. b i r ıece lnıilterede 
ye kadar alakoymak istiyorlar. lim olmakta buluyorlardı. Orman· Mance.ter ıehrinin Palas tiyatro. 
Hakları da var, 30.000 kişiyi aah- lardaki böceklerin vızıltı ve ho • ıunda mutat numaralan ıösteri"" 
vermekle dü~manlarına taze kuv murtulan onları top güllelerinin ken tuhaf bir badüe olmu,tur. 
vetler temin edeceklerdir. Çünkü sesinden daha çok korkutuyordu. Zenci bir ahçı kılığına girmit 
aavaı ancak talik edilmit bulun Bir sabah Aıunsyona bütün bir olan Jak trampet& değneklerini 
maktadır, henüz tamamiyle bit . düşman alayının getirildiğini ıör- kullanarak tencere ve kap kacali 
mit değildir. 14 haziranda imza düm. Başlarında miralaıları oldu. üstünde berkesin, botuna aideıı 
lanan mütareke sadece çarpıtma• "ğu halde birkaç gün evvel teslim aealer çıkarmaktadır. 
ları durdurmuıtur. olmuılardı. Ambarlarına kadar O gece seyircilerd.en iki kiti 

llkteırinin birinde cenubi Ame· dolu iki vapur bunları getirdi. ortalıkta ak derili bu kadar i.fsi~ 
rikanın bitaraf devletlerinden s~ Karaya çıktıktan sonra baıla . varken bir zencinin A;merikada.~ 
çilen delegeler harbın mes'uliyet- rında komutanlariyle b1rlikte A • kalkıp buraya gelerek bol bol pa. 
lerini tesbı"t etmegve u~"•makta . ' k ki d k. b. ra kazanma.ama fiddetle itiraz et.-o~-, sunsyon so a ann a san ı ır 

dırlar. Bolivya, Rio Grande mna• geçit resmine gidiyorlarmıt gibi mitlerdir. 
iı üstünde olan dört limanı iste . ölçülü adımlarla yürüyüp geçti • . Bu itiraz karıııında Jak ayağa 
mektedir. Paraguvay buna kat'iy- ler. Hiçbirisinde yenilmiı ve eair kalkarak: 
yen yanaşmıyor. Eğer bir uzlat • edilmit bi radam hali y\lktu. Bili- - Ben de herhangi beyaz deri. 
maya varılamazsa mesele Laheye kiı gözlerinde gizli bir sevincin r li bir ima.na benzerim! 

. havale olunacaktır. §ıkları okunuyordu. Bunlar niha. Diye bağırmakla beraber der. 
Demek ki 30.000 Bolivyalı esi. yet bol bol yiyip, kana kana içe- dini d.inletememiı, bunun üzerine 

rin bol bol bekliyecek vakitleri bilecekler ve dütman arasında ol• yüzünaeki zenci perukasını çıkarı. 
var. Bunlardan bazdan yıllardan sa bile, emniyetle ya9ıyacaklardı. nuı bu da kafi ıelmeyi~, ~ 
beri esir edilmit bulunmaktadır . Öğleden sonra beni eıirlern yer ımt dizlerine kadar ıJT&yarak: 1 
lar. leıtirildikleri kampa götürdüler. - Benim ıiyahlıinn yakılmıt 

Peki, bunlan nasıl muhafaza e- Burası ıehirden epeyi uzaktaydı. mantardan ileri gelmektedir. 
diyorlar? Bu 30.000 Bolivyalı esir arasında Diyerek herkeei güldürmüftijr. 

Güney Amerikadan daha yeni yalnız şefler ve subaylar ıerbeat Bu kahkahalar araamcla ise be. 
geldim. ~aunsyon' da birkaç gün değildi. Onlar askeri hapishanede yaz oluTeren zenciyi öpmek iç.iD 
bldmı. Eıirleri de gördüm. muhafaza altında tutulUY.«lardL AlmeT,e bir kadm k....-. 
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"Ulus,, un dil yazılara 
e -QıÖLÜ pORf ~ ~ ,,_, • 

ürk dil1n1n 
oriiinalitesini qösteren 

hır analız 1 
Gftneş .. Dil teorisi, " Akşam ,, sözUnUn 
an llz le, zaman ve elbet anlatan türlll 

sözlerin Türk Jenisfnden çıktığını 
na ıl ortaya koyuyor ? 

"AkftU11,, 6Özilnün analizi, Önümüz 
e dUimizin engin orijlnalitesini göste. 
rlr bir saha açtı. "Akşam,, ile beraber 

"arka, kara, geri, gece, geçit, kaçak, ko. 
§U, oark,, garp" sözleri önümüze çıktı. 
',Garp'' sözünün uyandırdığı düşünce 1 
"ıark, cenup, şimal" sözlerini lıtıtırlat 

tı. 

Bunların analizinden de "glln, gUn 
dü:, düz, ün, lJn, yön, sağ, sol, süt, nort, 
11i11ah, saha, nur, onör-" kelimeleri, iç 

lerlnde scikladlklan dil sırlannı dök • 
mek üzere, ~ydana çıktılar. 

Türk dilinin kuruluşundali ana or 
ljinalitcyi oösteren bu analizleri. birkaç 
pazı halinde, bugünden ba.,lıyarak, bu 

ailtunlarda göstereceğiz: 

AKŞAM 

Kelimenin etimolojik ıekli 9u· 
,·dur: 

(1) (2) (3) 
(ak+ at+ am) 

(1) Ak: Güneıi i~aret eder kök
tür. 

(2) Aı: (. + 1), ("s, z" eibi) 
'bir obje veya süjeye nazaran gÜ· 
DC§in oldukça geniı ve uzak bir 
ıahada vücut ve hareketini göste
rir ektir. 

(3) Am: (ı) sahaaınm ait oldu
ğu objedir. O obje bizim üstün
de bulunduğumuz sahadır. Demelc 
oluyor ki: 

Ak + CJf + am = ak~am = ak· 
gam sözü, güne~in bizim sahamız
dan uzakla~ırken, yani ondan 
mahrum olacağımız sırada, bizim 
sahamızın halini ifade eder. 

Kelime "bir noksan, bir yokluk,, 
anlamına iıaret etmektedir. 

Akaaam, Aluam: • "•, t" teba
düliyle - ayni manayı ifade eder. 
Meseli "akaaamak = aksamak": 
"eksik olmak, noksan olmak" de
mektir. (1] 

Bir insanın her hangi bir se
beple aldı bqmdan uzaklattP (ı, 
ı) sahasına giderse, yani meato
laraa. onun o hal ve vaziyetine 
( AUuoı) yahut (Almım) der
ler. [2] 

Bu misaldeki iki kelime üzeri
ne dikkati celbetmek iıteriz: 

/. - "Gc~ti" manasını ifade e· 
den (Ağasa) sözünün ne olduğu
nu Tilrk dilinin orijinini, lehçele
rini hilmiyen bir zata sorsak, bü
yük ihtimalle bize vereceği cevap 
fU olur: ''Kelime ıülasii mücer
rettir; (feale) vezninde mazii fU· 
hudidir". 

Hiç fÜphe etınemek liznndrr 
ki Arap dilinde kurulmuı olan ka· 
lıplarm kiff eai, tıpkı bu ( ağcua) 
sözünde olduğu aibi, Türk sözle
rinin taklitlerinden ibarettir. A
rap kadınlarında kelimenin kökü 
ve onun manası tanınmaz; tasrif 
münasebetiyle tekerrür eden her
hangi bir harf kök sanılır. 

"Güneıin uzaklaımıf, kaybol· 
mut, gelip geçmit olduğunu,, ifa
de eden ( Ağcua) ve (Akaıa) söz. 
)erinin etimolojik ıekillerinin al · 
tına, manalarını söylemekıizin, 
bazı Türk sözlerinin etimolojik 
tekillerini yazalım: 

(1) (2) (3) 
1 - (ağ + as + ağ) 
il - (ak + Af + ağ) 
111- {ak+ aç + ak) 
iV - (ok + Of + uğ) 
V - (eg + ec + eğ) 
vı - (eğ + eç + it) 

Bu kelimelerin kökleri birdir. 
Hepsi, "güne~i ve onun hareketi
ni,, ifade eder. Bundan ba§ka gü 
ne§İn bu anlamının zihinlerde yıt.· 
rattığı mananın herhangi bir SÜ· 
je ve objede göriilmesiyle o ıüie 
ve objenin güneş yerinde ta&av· 
vur edilmesi neticesi haaıl olmut· 
tur. 

Kelimelerin (1) inci eki olan 
(v. + ı · § - c - ç) de birdir. 

KAÇAK, KOŞU, 
GECE, GEÇlT 

I - Ağasağ = ağtUa = geçtı, 
kayboldu. 

il - Alıaıağ = akCJ§a = idem 
(güneg). 

111- Akaçak = kaçak = uzak· 
lCJ§an, kaybolan 

iV - Okoşuğ = koşu= "uzak· 
laşmak'' anla
mının ilaJe&i 

V - Egeccğ == gece = "giinqin 
azaklQftO 

kaybolmaı" 
bulunduğu
nun ilades; 

HABER - Alitam postan 

Fenerbahçe-Anadolu 
<Baştaralı 1 ncliü) 

nin ayağıyla dört gol kazanarak 
ilk devreyi 4 • O bir netice ile bi
tirdiler. 

Pek az bir zaman içinde kaza. 
nılan bu sayılar, devre sonuna 
kadar Fenerlileri gevtekliğe sev
ketti. 

ikinci devreye ayni terait için
de baıladr. Hücum üstüne hücum 
yapan Fen erlilerin kuvvetli tazyi. 
ki altında bulunan Anadolular, 
kendi kendilerine bir gol atmak 
hamına dü§tüler. 

Böylece gollerin ıayıaı befe çık
mıı oldu. Biraz ıonra albncı, ye. 
dinci ve sekizinci gollerini atan 
Fenerliler genç ve enerjik rakip
lerini 8 - O mağlup etmİf oldular. 

Fenerin teknik, Anadolunun a
zimkar oyunu takdire f&yandrr. 

Kuru bir sahada genç Anado
ludan daha fazla mu't'af fakiyet 
beklenebilir. N. ÇUicloilu 

lstanbulspor - EyOp 
( B<l§taralı 7 nclde) 

buna penaltı cezasını verdi. lıtan
bubporlular böylece Nihadm aya
iiyle ilk sayılannı yaptılar. 

Bu golden sonra lıtanbulıpor 
forları bir hayli gol fırsatı kaçır· 
dılar. Nihayet 43 üncü dakikada 
ıoldan atılan korneri Hasan kafa 
ile Eyüp kalesine atarak lıtanbul· 
sponın ikinci golünü yaptı. Ve dev 
re böylece 2 - O lstanbulıporun 
galibiyetiyle bitti. 

ikinci devre Eyübün çalııma
siyle geçti. Bu sıralarda lıtanbul· 
sporlular bir durgunluk devresi 
geçirdiler. lıte bu ıırada Eyüp 
aağ açığının ferdi bir ııiriti Ye 

otaaım kapan Adnan, 15 inci 
dakikada Eyübün ilk rolünü yap
tı . 

Bu gol latanbulaporlulan gay
rete getirdiyse de ıaha.nın çok ça
mur olmaaı bütün gayretleri bop 
çıkarıyordu. Buna mukabil vazi
yetin 2 - 1 olması Eyüplüleri gay
rete getiriyordu. · 

23 üncü dakikada sağdan ıe -
len topu Ali.ettin, müdafilerin ha· 
tasından istifade ederek Eyübün 
ikinci beraberlik ıayııını yaptı. 

Bu gol lıtanbulaporlulan bo
zar gibi oldu. Ve Eyüplüler 23 ün
cü dakikada gene Aliettinin gü· 
zel bir kafa vurutuyla üçüncü ga
libiyet aayıamı yaptı. Bu ııol lı· 
tanbulıporlulan derhal topladı. 
Soldan bir hücumda ortaya gelen 
topu Şinasi kafa ile Eyüp ağlarına 
takarak lstanbulsponın beraber
lik sayısını yaptı. 

Bundan ıonra lstanbulaporun 
tazyiki ba,ladı ve netice böylece 
3 • 3 beraberlikte bitti F. Poroy 

Bu kelime ile güneşten mahrum 
ol n sahammn halini ifade edeu 
kelime, orijinde tamamiyle aynı· 
dır. V I - Eeeçit = geçit = geçirilip ~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~::!!!!!!~~ 

uzakla§Ja mek, kendinden uzaklaşmak" 
cak yer. tır. [7] 

AKAŞ-ACAS 

Not: 1 - Güneıi hareket mef. 
humiylc birlikte mütalea edersek 
( Akaı) sözü, "güneıin uzakla~· 

ması, kaybolması, bitmesi" mef · 
humunu ifade eder. Son ekle, Y"" 
ni ( am) ile, beraber bu mefhumu 
haiz saha olur. 

( AkCJ§) sözünün Y akutçada 
(Ağas) tekli vardır. [3] 

Bu söz, ıu anlamlara delalet e
der: 

1 - Gelip geçmek; bir şey Y<t · 
nından geçmek; yürümek; geç· 
mek, ko~mak; bir ıeyin yanından 
binek olarak geçmek [ 4]; uzak
la§mak; bitmek; kabolmak; mah
volmak. [5] 

"Bu ıiri ağaıa baran isteğine = 
o bu yerden geçtiği zaman"; 

"Asap. Anınan ağaa =açık ka· 
pıdan geç"; 

"Aitaaa arla barbıt = o garb• 
"doğru gelip ıeçti"ı 1 

Görülüyor ki bütün bu kelime- [1] Kamum Türlri 
)er, güneşin bizden uzaklaşıp kay- [2 ] Radlol. 1. "Çaiatay lehçe. 
bolması halinden çdmnt ıözler~ 

~i''; Büyük Türk Lçgati "Çağatay dir. 
ve Uygur lelıçe•i"; Payet de Coar-

KAŞ 

Not: 2- Yukarda gördük k: 
(Akczt) sözünün bir manası de 
"bitmek,, dem~ktir. Gün~, ( A
kat) vaziyetinden !onra görünmi · 
yor, kaybohıyor, bitiyor. (Akat). 
güne~in görülmesine mani olan 
adeta bir sed, bir mania, bir OU· 
var gibi bir anlam veriyor. işte bu 
anlamdır ki, gözümüzün üsti:.nde 
bulunup alnımızı gönneğe mani 
olan yükoekliğe de ( Aka.ğş = 
flaş) deriz. 

Büyük bir ,rmağın ve yahut 
denizin yüksek kenarına, yüksek 
sahillere de (kag) denir. Kd:me
nin Yak-ıtçc ·2n ekli (hağs) tır ve 
"hCJ§, kıyı" [ ~] demektir. 

HUŞUG 

Not: 3- (Hağs. hağf • ha~ağ· 
haşuğ - huşuğ) sözlerinden sonun· 
cunun manaaı "kendinden geç· 

teille: Şark Türkçesi Liigati. 

[ 3] Yakutçada "'" yoktur: "•" 
ler "s" ile ilade olunur. 

[ 4] Yunan eıatirinde günqin 
"Apollon,, tarafından ıeok ve üla
re cdüen ve muayyen aeyrini ta· 
kip eden bir araba olarak temail 
edilmui keyfiyeti, (Ağaa,, keli. 
mesinin "bir şeyin yanından binek 
olarak geçmek,, anlamiyle muka .. 
y~e edilmeğe değer. 

[5] "Ağas,, kelimesinin 11. oe 
ili. manalan, bu yazının aon pa1"
çanndadır. 

[ 6] Pekarski: Yakut Dili Lu 
gati. 

[7] "Akşam" ıözünün anali· 
zinden ''garb" sözünün naıJ çık
tığını gö:ıteren ve "akıam" ın etü
dünü de daha ileriye götüren kı· 

· sım, yarınki •ayımızda.dır. 

a Galatasaray ilk maç 
Güneşe (6) gol attı 

<Baştaralı 1 nctde) forlannm ayağıyla tl1incl golterfr.! 
Oyun Galatasaraym U.Stnnlilfll al. attılar. 

tında devam edfyor. Fakat Galata.sa. Bundan sonra Nth.a.t da sol a,yntır" 
ray hücum hattı bugün ptk talihliye dan sakatlanarak çıktı ve Gala~ 
benzemiyordu. Ve bu talihia.l ancak ray 9, GOneş 10 kişi olarak 01111' ]:IS• 

ıs ncı dakikada yenebfldf.. w.m etmefe b&§Jadt. Biraz soıtrl • 
Birinci gol kem GalaWıaraydan Danyalı da ~o 

16 na dakika. Sağdan Galatuara. karmca takmı 8 ki~I kaldı ve ~unrer· 
ym çok güzel 011UY1Ul sapçığı SaU. .onrald uğraşmalan bir netic:e(i1J1'
min ayağryla baflıyu blr hUcum. medL Ve maç bu şektlde 6 - 2 
Top Fazılın ayağında- ŞfttI Güneş ta."l&raylılann ü.stünlilğii ile bitti
kalecls~ ayalı kayarak, yere dUttl • Nasıl oynadıl r dı. 
yor. Top kalenin diretfne çarparak Umumiyetle oyun güzel oııns d• 
geri geliyor. Bu mada Salim tekrar Teknik bir üstünlük, hatlar arası" f 
topu kaptı. Fakat GUnqll bek kendi. irtibat, ttblye fllAn yoktu. tki tat' , 
sini hatalı §eldlde durdurduğundan da şuurdan ziyade sinirlcrf11e 0~ 
hakem penaltı cezaaı "erdi. Ve Oınııa. dılar. Galatasaray oyuncuıa.rı da ta
nın çektiği şüt kalednfn eline çarpa. usta ve daha üstündüler. Bunun ~" 
ra.k aflara takıldı. bit neticesi olarak galip geJdfleJ'· 

Vaziyet O - 1 oldukt.an sonra Ga... tice tamamiyle normaldir. , 
lJf' lata..~rayltlar gene üstün oynamakta Galatasaraydan iyi oynıynn rV 

dnam ettiler. Fabt Gtlne§ mflda.fa. safaçık mevkiinde ilk defa olJ ~ 
ası eert çıkı~lar yaparak bunların gördilfümüz Salim olmak üzere VGG· 
neti~e •erm~ne fmkln Termfyordu. yal, Gilndfiz ve Nihat sayıhıbili!· 1)1· 

I ki ncl gol ne,e •elince; Reşat en iyileriydi. ed' 
Oymı bu §ekilde gittikçe sertleşerek fer oyuncular ancak ikinci derce 

devam ederken 28 tnct dakika.da Gü. muvaffak olabildiler. ~ 
neş aleyhine bir ceza nıru~u nrlldJ. Hakem Nuri Bosut bu çok ıUç ~tf. 
08manın çektffl tütfi kaleel elinden nu imkln derecesinde iyi idare e et· 
kaçırdı. Salim de yetl~rek bunu ıole Maçtan sonra GalataE.arariılıll' rl~ 
~evirdi. zahürat yapmıtlar, ve galibiyetle 

Bu lkind ıolden sonra Galatuaray tea~t etmi~lerdir. t:fld 
lılar coştular, arka arkaya hücumla... !fi. SEflfO 

ra başladılar. Ve b1: ara GUneı kale. Yakışıksız bir badi66 
sine arka arkaya dort korner oldu. 1 tf 
Fakat Giineşlller bunlan atlattılar. Dünkü maçtan ıonra taY~11 

'il' 
Devrenin sonuna doğru Galatasa • essüf bir hadise olmu§. kendı1~6• 

raylılar biraz yorulur gibi" oldular. den &yrılanlara kartı kazand1~e1• 
GilneşJiler tehlikeli bir iki akm yaptı. n galebeden copn bazı kiJ1lSe " 
Ja.r. Fakat bunlar bir netice verme . t c·· l ı··b·· .. \jts D' 
dl. maç ıuı sonra .une~ .: u u.- "r'I 

DçO ncO gol nüne gibnişler, orada te:ıııh~Jii' 
40 ncı dakikada Danyal geriden sn. yapmıılardrr. Bu esnada . d6 

zel bir P83 aldı. Topu hfç bekletme • bün önüde bulunan Sabri ısı:ııııı rf' 
den hızlı bir sUrlişle Güneş kalesine bir çocuk yüzünden hafifçe 1" 
giriverdi. Böylelikle Uçilncii gol de 
yapıldı. Ve blrlnd devre bu şekilde lanmı!tır. . .,,.ıl 
bitti. Böyle çirkin bir hadise ıle ,,. 

t.: '"' Devre arasından istifade ederek Galatasaray klübünü hiç uır ol'' 
biraz da Galatasaraylılann yaphkla. kuı olmıyacağı muhakkak olSSl 1" 
n tezahürattan bahsedeyim: Dört beş la beraber, bazı taraftarlar~1 kişi toplanmış, bir bastonun tepesine d bö. l k ık b. hadise 'f 
bir ayn geçirmişler, ayvanm tePesf. a Y e ya 71 sız ır 

ne de bir mum yerleştirmişler, ild de malarmı çok ayıpladık.. tl 
bayrak asıp mumu yakmı1Ia.r. Bu aı. GUoeşll Melih iyileŞ ~· 
rada Çoban Mehmet göriln~ü. Ayvalı Dünkü maçta Lütfi ile çatl'!!e-
mumltı bastonu Çobanın elıne tutuş. k al Al hllS~ 
turdular. ra yar anan ve man d~ 

Bir taraft.an da sıra ile: sine kaldrrdan Güneı takr.11
111 

f.r 
- Alı Eşref Şefiki Vah E§?'ef Şe • Melih, bu sabah Alman h:r.~tD ,tJ 
- Ah Sadun Galip, vah Sadun Ga. •inden öğt"endiğimiz ırıt'l~ "/~ 

lip 1 nazaran tamamen iyile§rnif1t· .le· 
fikl ~-

bugün yarın hutanedcn çıkı' 
Haykırıştan stadyomu inletiyordu. 

ikinci haftayım ve 
dördüncü gol 

Hn.ttaym başlar batlamaz Galata . 
saraylılar hücuma geçtiler. Ve 5 inci 
dakikada iyi bir pas alan Gündüz dör 
düncU golü attı. 

Oyan bu ~ide devanı ederken 8 
lnd dakikada LOtf i GQneşU eolaçık 

l\lelihle tehlfkeU bir vazfyett.e çar • 
pıştı. 

GüneşU oynneu arkadqlarmm kol. 
Jan arasmda sahadan çıktı. Ve GUneş 
on kişi kaldı. 
GOne•lllerın golü 
15 inci dakika. Güneşliler cilzel bir 

hücum yaptılar. Osman bu a.kmı ha. 
talı bir ~kilde durdurdu. HAdlse ce. 
za çizgisi d~hilinde olduğondan ha . 
kem penaltı verdi. Reşat sıkı bfr vu • 
ruşla bonu gole çevirdi. Ve vaziyet 
1 - 4 oldu. 

20 net dakikadan sonra oyun büs. 
bütün sertleşti. Artık vunıolar rast. 
gele oluyor, oyun rıevkinl kaybetmiş 
bir haldedir. Hakem durmadan fawl 
çalıyor. 

Galatasarayın 
be•lncl, altıncı 

golf eri 

b~ ./' 

--------~ 

iyi bir t z i ı11 1 

anyorıunuz 
~ 

işte size bir adres · ----------' 
IHSAN VAVIJ-t, 
Kadın ve Erkek Terı1'1 

11ısııı4' 
lstaabul • Yulpostıııe tı 11104' 
Foto Nur yanında Lcufet lı' 

Operatör D~ 
SelAh SUN efi 

1 
Deniz haatanesi CerrııhtJV~ 

Diş Tabibi Kemal gi 
ıstıkıaı cadde 

No: 322 11 
( BevoAlu Y"e~, 
Mallar Pa~B 

üstü> 

30 uncu dakikada Galatasaraylılar 11111••-------.......-
büshütiin üstün vaziyete girdiler. 31 DOKTOR 
ind dakikada Galatasaray sağaçığı Kemal o .. zsaO 
Salfm beşinci ve 32 ad da.ldkada. 
da GilndUz altıncı golleri atttlar. Vrolo, - operat.61 fi 

6 - 2 Bevllye MUteha"'
1
pG'a11 

38 inci dakikadA hakem, sert oyna. 1Crak6y _ •t.ıelalgor ıno,oıır" 
dı~ndan dolayı Galataa.raylı Kadri. yanında. Her gün ö~lede~. ııt$5 
yf çıkardı. Ve yarım dakika sonra da ! . den 8 e kadar~ 1t · 
Galatasaray mlldafaasmm bir An du. !Liiılımii.li.iilmiill•-..-.~· 
raklaması üz.erine Güne~Uler antr • 
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Polis hafiyesi X :9 haydut Maroni' nin N evyorka gelen Prens Abdullah isminde Mısırlı bir milyoneri soymak fikrinde olduğunu ıslahı hal etmi:? bir ha,> dut olan .Mişel ,·asıtasile haber 
alıyor. Fakat haydutlar Mişeli öldür dükleri gibi kız kardeşi Şila'yı da takip ediyorlar. 

__ X :9 tebdili kıyafet ederek rıhtım işçilerinden sanşın Liri kıyafetine giriyor ve haydutlarla temas etmeğe çalı§ı yor. 
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Rakı içenlere 
M O J O E! 
50 derecelik fevkalade rakı çı 

karmakla ıöhret kazanan Bilecik 
imali.thanes i 

Bilecik Rakısı 
Baki kalmak şaı:tile zamana uygun 

üzümden yaptığı 45 derecelik nefis 

OLGUN 
RAKISI 

Piyasaya çıkmışbr. 
Her yerde arayınız 

~-

&-<AR GiBi 
9EVAZLA.TIR ' 

KASADA 
SAKLADIÔINIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

C~SM~ 
VAZİYETİNDEDİR 

ONU tAİZ~t. 
OANk'AYA VE:OlNJl 

wususi S'A'21LA~IMIZI 
soQUNUZ 

Go B, Markaya Dikkat 
JUVEL gaz ocakları Ye BARTHE L Kaynak lambaları 
taklitleri sürülüyor. Hakiktleri isteyiniz. Bulunmad:ğı 
takdirde Türkiye umum sabf de posuna Dejö Giy ar
ma ti. f stanbul Kurukahveci han 21 müracaat ediııiz. 

1 m 
1

~~·;m~:=klml 
1 Ratip TQrkoalu 
P. Ankara cadde•I Me8e .... ı 

l .... ~.~~~~--~-~~~~~~--~~:~.:~~~~: .. ı 
WOLANTS~ 
QANk' ONIN. 

... ............. -....................................... . 

404 PARDAYANLAh 

size .>ardım ettiğim için memnun ka
lacaktım. Oğlunuzu görecek miyim? 

- Şimdi görlirsün Katu. Fakat 
şunu söliyeyim ki, boş yere Umide dU. 
şüyorsun. Çapkın gönlünü başkasına 
kaptırmış. 

- Oh mösyö, benim gibi zavallı 
bir kızın böyle bir emel besliyeceğini 
zannediyorsunuz. Eski güzelliğim za • 
manrnda olsaydı ne ise. Ama şimdi .• 

Katu bu sözü söyledikten sonra ce
binden bir küçük ayna çıkararak delik 
de~ik olan yüzüne yeisle baktı. 

ı>ardayan ise bir masanın başına 

geçerek boş durmak ldeti olmadığı 

için Kntuyn bir omlet hazırlamasını 
tenbih etti. Bir tavada hazırlanan om
let, Kntunun ustalığı hürmetine lşti
ha ile yenildi. Fakat, ihtiyar kurdun 
daha ,·akti olduğundan bir pilici bu • 
rıun arkasından bir tabak salatayı üç 
şişe şarapla beraber karnına indirdi 
Pardayan bu suretle iki saatlik bir 
zaman geçirdikten sonra Samson ka. 
dar kuvntli, oğlu kadar çevik olduğu
nu hissederek eski muharebelerini bi. 
rer hirer aklından geçirdi. 

Bu sırada uzaktan boru s~lerini 
du' 3rak kılıcını topladı. Siyah tüylü 
şa n'<a ını başına giydi ve bıyıklarını 
burarak boru seslerinin geldiği Mon • 
marter sokağına doğru giderken bir 
az sonra geri dönerek oğluyla buluş • 
mak üzere tekrar geleceğini Katuya 
haber \·erdi. 

Katu: 
- Kralın geri dön6ştinU mü seyret 

meğe gidiyorsunuz? dedi. 
- Bu boru sesleri kUçUk Şarlonun 

ftnft~nU llln ediyorlar demek? 
- Ent mösyö. Kralın yanında 

Navar kraliçtsile oğlu Te katolfk jan. 
tiyomlarile kacaklapn bir çok Hü11: -

no senyörlerinin de bulunacağı söyle
niyor. 

- Pekala l Ben ise gene bir harp 
var sanıyordum. Neyse, gidip asker • 
lerin güzel elbiselerini ve Pıillhlannı 
seyredeyim bari. 

Pardayan, bunun üzerine Tiketon 
sokağından çıkarak Monmarter soka. 
ğına vardı. Fakat buraya gelince hal
krn itip kakmasına kapılarak güç bell 
bir evin kaplSına sokulabildi. 

Bir çocuk: 
- On paraya bir iskemle, haydi •. 

Şevektmaap kralımız, madam Katerin, 
mösyö dö Giz, Hügno kralı ve krali~e
si görülecek Z •• On paraya bir lskem -
le diye bağırıyordu. 

Pardayan ona birkaç para ''ererek 
bir evin kapısı karşısına konulan is • 
kemlenin üstüne çıktı. Bu kapı sıkıca 
kapanmıştı. Pardayan başını kaldırın. 
ca bir kattan ibaret olan bu evin bü • 
tün pencerelerinin de kapah olduğunu 
gördü. Halbuki bitişik evlerin pence. 
releri hep açık olduğu gibi seyirciler. 
le dolu idi. Bu seyirciler de mümkün 
olduğu kadar dışarıya sarkıyorlar 

ve: 
- Yaşasın kral! diye haykırmağa 

hazırlanıyorlardı. 

Pardayan şimdi i.ikemlenin üzerin
de herkesten daha iyi görüyor ve kra.. 
hn ala>, da yavaş yavaş yaklaşıyor -
du. Bu sırada Parisin bütlin kiliseleri 
çan çalıyor, ı~uvr sarayından top atı
lıyordu. 

En önde elimle eşraflarından mü • 
rekkep bir bölük: 

- Ya~ın kral! Kral geçiyor .. Kra 
la yol açın t diye bağırarak geçti. 

Halkın bunlarm önünden ~ağa so. 
Ja kaçışıyordu. Bunan arkasından bir 
ti;f'"kli "'~ı,. .. ,. 'fV'rn;;.;;, hil' k188. mız • 

PARDAYANLAR ~1 

- Ah, her emrinizi yerine getirmeğe 
şimdi hazırım. Ha aklıma geldi. Bazı 
işleriniz için beni görmeğe gelmiş ol -
duğunuzu söylemiştiniz d~il mi'! 

Şövalye. gittikçe artan bir heye • 
canla: 

- Evet madam. dedi. 
Alis bu heyecanın farkına vardı. De 

likanhyı dikkatle süzdü. 
- Dinleyiniz ŞÖ\-alye. Size yalnız 

bir şey söyJlyeceğim. Eter saadetiniz 
için bana ihtiyacınız olursa sirln için 
her Cedaklrhfı göze ahnm. 

- Madam, benim isteğim de belki 
büyük bir f edaklrlıktır. 

- Ne olursa olsun hazırım. Sizde 
benim acılanmı anlamann.a yardım 
eden bir mtırap görüyorum.Siz beni te 

ıelli ettiniz.Bana vermiş olduğunuz saa 
det ve ı:ıevinc:i hiç bir zaman unutamı. 
yacağım. Şövalye, siz son derece sa · 
dıksınız... Doğruluğun mücessem bir 
~klisiniz. Yeis ,.e ümit.ı;;izlikle ağzım
dan kaçırmış olduğum sözleri bir baş
kasının önünde !\Öylemiş olsaydım kim 
olursa olsun o adam benden uzakta -
şırdı. En yüksek kalbli olan bir kimse 
bile. bu sözleri nişanlıma söylerdi. 
Çünkü onlarca dostluk fesatçıhktan 

ibarettir. Fakat şövalye, siz. bana bir 
şey !!Ormadıruı. Sebeplerini bile anla
mak istemiyerek hakiki bir acıya uit
r:ıdığım için bana acıdınız. Bt!ndan 
daha yük.c;;ek, daha temiz bir duygu 
olamaz. lşte bunun için sizin uğrunuz 
da en büyük fedakarlığı göze aldır
mağa merburum. Söyleyiniz, her şeye 
ltazınm. 

Şövalye bu sözleri rıdeti olan ı::o -
fuk kanlılıkla dinlemişti. 

- Madam. Ş11na da biliniz ki ben 
de sizin gibi seviyorum. Duygulan • 
mın ne derecede olduiuaa dair me bir 

fikir vermek için bir şey söyliyeceğim. 
Kont dö Mariyyak sizin için ne ise sev· 
diğim kız da benim için odur. Şimdi 
madam, nişanlınız olan kontun beniıa 
eTimde kapatılmış bulundutu ve sizin. 
de onu kurtarmak için bana baş vur. 

dutunuzu düşününüı. Madam, duygu· 
Janmı anlamış olduğunuzu hi81ediyo. 
rum. Evet. ı Luiz dö Monmoransinln 
sebebini bilmediğim halde Marşal dö 
Damvil tara!mdan yakalanarak aiıe 
teslim edildiğini biliyorum. Niçin si • 
ze? .. Bunu düşünmek bile istemem. 
Yalnız bir kelime söyleyiniz madam. 
Benim için yapmağa hazır bulunduia 
nuz fedakarlık, Jan dö Piyenle kızını 
serOO,t bırakmağı göze aldırtacak k.a· 
dar büyük müdür? 

ŞöYalye söyledikçe Alis daha faz. 
la heyecanlanıyordu. 

- Siz Luizi, Luiz dö l\tonmoran • 
siyi seviyorsunuz öyle mi? 

Alis yeiı;Je: 

- Bedbaht! diye mırıldandı. 
- Ne diyorsunuz Madam? 
- Bedbaht olduğumu, hn~atımda 

bir utursuıluk bulunduğumu ve bana 
yaklaşan kim.,elerin de talisiz olduk
larını ,ı;;öylüyorum. 

Titreft'n, bembeyaz kesilen şöval • 
ye: 

- Madam, madam! .. Luiz.in başına 
:)·eni bir felaket mi geldi'! diye bağır. 
dı. 

-Hayır, hayır! hiç bir f elAket gel· 
medi. Fakat_. 

- Fakat onu bana teslimedemeL 
siniz değil mi? 

- Luizle annesi ~rada değildir • 
ler. 

Bu dz deJika•h)·a ağır bir darbe 
gibi tesir etti. Alis dö Lüksün doiru 



30.i - Yerliler denizde kendi kendine ilerliyen 
bir alet görünce hayret ettiler. 

:ıoo - Bu .Jorjun hazırladığı motördü. Ye için 
de Jorj, Je."-Si, Salamon ve Avenka vardı. 

307 - IlarndaJ,j mahhiklar onlara hayretle ba 
kıyorlardı. 

308 - Büyük bir ahtapot SaJamonu kan·aym. 
ca Jorj elektrikli değnekle onu öldürdü. 

~ -Topraltalh kfaliçesi Jorju çatrrdr. Jorj 
da yaklaştı. 

310.:- Bu sıtil!3'b11Y"köir tihavar denizden çikarak 
kraliçeye saldırdı. 
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ıtöylediğine emindi. Çünkü kızcağız -Size karş ıyapmış olduğum fena. 
hakikaten müteessir olmuştu. Jıktan dolayı beni affediniz. Haydi gi. 

- Bu kadınlar, Mariyyakın Navar diniz. Artık serbest..;;iniz. dedim. Ba • 
k~aliçesine gittiğini söylediğiniz gü •· kınız eğer o zaman bu yüksek hareketi 
nün ertesi gününü den beri burada de.

1 yapmamış olsaydım imdi Luiz burada 
ğildirler. sizinle birlikte bulunacaktı .. Ah, ne 

- Damvil bunları tekrar geri mi kadar taJisizim. Yapmı~ olduğum bir 
aldı. Oh, bu adam saklanıyor. Fakat I iy~·li.k . onunda bir fenalığa sebebiyet "' 
Fransayı baştan başa dolaş.~am bile 11J or. 
sonunda onu muhakkak ele geçirece • -:\fadam emin olunuz ki Luizin 
ğim. O ,·akit... mel'un Marşalin pençe.sinde bulunma

- Hayır şövalye, Marşa.l onları 

almadı. Onları ben serbest bıraktım. 
Delikanlı kalbinin ferahladığnn ge

nişlediğini hissederek dudaklarından 
bir sevinç sayhası fırladı. 

- Kurtuldular öyle mi? Zavallı 

kadınlar :,imdi serbest bulunuyorlar 
ha! 

- Kendimi mahkum olmuş görün
ce. muhterem nişanlımın bana lanet 
edeceğini anlayınca ... Ah şövalye, ha. 
yatımda ne kadar acı <:ektiğimi bil • 
me1.siniz.. Rakınız, Dam\' İl, sevgi \'e 
merhamete hakikaten lflyık olan iki 
1.avallıyı acı içinde yaşatıyor. Bunları 

muhafaza etmek için de hana h:ı :;: YU. 

ruyor. Den de itaat etmeğe mecbur 
oluyorum. Kendimi onlara nisbeten 
çok "efil gördüğüm için kar ılarına 
çrkmağa zorla cesaret edebildim. 

Ilu zindancılık vazifesini niçin ka. 
l>UI etmeğe mecbur oldum. lşte o da, 
) iiksek kalbliliğiniz ı:ıaye..;;inde öğren

mek istemediğiniz sırdır. ~lariyyakın 
henden ebediyyen ayrı)acağını anladı
ğım için Damvilin, beni açığa ,·urmak. 
la korkuttuğu sırdan artık bir korkum 
blmadr. ÇOnkU lıu snrı Navar krali • 
feSf muhakkak .söyliyecektf. Hemen bu 
mahpu-. kadınların yanına çıktım. On-

• lnra: 

dığını bilmek de bana büyük bir se • 
,·inç verir. Fakat nereye gideceklerini 
size söylemediler mi? 

- Heyhat! O kadar heyecan için • 
de idim ki onlara bunu sormağı aklı -
ma bile getirmedim. Bununla beraber 
ı:;ormuş olsaydım bile hana cevap ver
miyeceklerdi. Çünkü hen onlara göre 
adi bir zindancrdan başka ne idim'! 

- Demek ki ba~ka hi!; bir ~ey bil. 
miyorsunuz? 

-Hiçbir ' ey! 
Rir sani) e kadar bir se.-;sizlik ol-

du. 
- Mösyö, aklınıza gelen şeyleri 

biliyorum. Beni müteessir etmemek i. 
çin bunları söylemek istemediğinizi de 
anlıyorum. Size yemin ederim ki Jan 
dö Piyen ile krzı e\·imde oturdukları 
.sırada hiç sıkıntı çekmediler. Ben on. 
lnra hizmetçilik ettim. Marşalin hattfl 
o zamandanherei buraya gelmemi~ ol
duğuna da emin olunuz. 

- Size bir şey soracağım Madam. 
Bu da sırf bana ait bir şeydir. Onlar. 
la ara sıra konuştunuz mu ? 

- lki üç kere. 
- Luizin hiç benden bahsettiğinl 

duydunuz mu? 

- Hayır! 
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Delikanlının gözleri karardı, De
rin bir hıçkırıkla göğsünü kabarttr. 

- Niçin benden bahsetsin? Beni 
çoktan unutmuştur. Bununla beraber, 
tevkif olunduğum sabah beni imdadı. 
na ~ağırmıştı. diye düşündü. 

Pardayanın artık Alis dö Lüksün 
e\·inde bir işi kalmamıştı. Müsaade is· 
tedi. Fakat kız. ara sıra gelip kendisi. 
ni görmesini rica etti. Şövalye de bu . 
na söz Yerdi. Bu bedbaht kadın ken • 
disine son derece bir acıma duygusu 
vermişti. 

Pardayan Lahaş sokağındaki ev • 
den ~ıkarak doğruca Tiketon sokağın. 
daki "konuşan iki ölü,, meyhanesine 
gitti. 

Babasr kendisini orada bekliyor • 
du. Bu ziyaret, şövalyede iyi bir te. 
sir bırakmıştı. Luiz artık Damvilin 
elinde değildi. Onun istediği de bu idi. 

Şö,·alye, bunları düşünerek acele 
Tiketon sokağına gitti, Luvr sarayma 
nihayetlenen eski Pari..;;in en büyük 
caddesi Rudöbu,·eye varınca bir ~ok 
halkın toplandığını görerek durdu. 

Lun sarayına doğru bakınca, Ru. 
döbuveye bakan kapının asma köprü • 
sünün indirilmiş olduğunu gördü. 
Kralın muhafızlarından bir tüfekli 
bölük de sokakta yer almıştı. 

Şövalye, sol tarafında Parisin i
~inden bir gürültü koptuğunu duydu. 
nu sevinçle haykıran halkın ~e.'liydi. 
Etrafındaki ahali hep pazar gününe 
mahsuo;; elbiselerini giymişlerdi. Ka • 
clrnlar da askerlerin ellerindeki mız • 
raklarla yol açmağa uğra~bkları so . 
kakda yer kapmağa koşuyorlardı. 

Pardayan yere düşmemek için dir • 
seğine yapışan bir gen~ kıza: 

- Ne oluyor? diye sordu. 

- Haberiniz yok mu? Şe\'ke~maap 
kral dokuzuncu Şarl Lun sarayına 
dönüyor. 

Fakat, bu anda halk arasında bir 
karışıklık oldu. Kral ile maiyetinin 
bu sokaktan geçmiyerek l\lonmartcr 
yoluyla döneceği şayiası yayıldı. Halk 
sokağı biı· anda boşaltarak Monrnar. 
tere doğru koşmağa başladılar. ~~rnl 
ye de "konuşan iki ijlü,, meyhanc.:;jne 
doğru gitti. 
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İhtiyar Pardayan "konuşan iki ölü., 
meyhanesine \'ardığı zaman Katu ta. 
rafından büyük bir se\'İnçlc karşılan. 
mıştı. Bu eski kurt hemen etrafına 

bakınarak meyhaneyi gözden geçirdi. 
Çınko tencereler, bakır sahanlar du • 
Yarlara ve direklere, tarnnın kirişleri
ne asılmışlardr. Yekpare ayaklı ma • 
salar, arkalıklı iskemleler, içki süra • 
hileri n kadehler pek güzeldi. At_:ık 

duran bir kapıdan mutfakdaki lıak:ır 
takrmları ,.e ocağm yandığı görülü • 
yordu. Kısaca meyhanenin güzelliği 

Pardayanın ağzının suyunu akıtt. 
Gözden geçirme sona erince Par • 

dayan: 
- Katu, hakikaten tebrik edilmf'. 

ğe layıksın, Meyhanen çok güzeldir • 
Şimdiye kadar böyle.o;ıine rastlama • 
mıştım. dedi. 

- Hep sizin sayenizde mfüıyö. Ver. 
miş olduğunuz Ekülerle buna muvaf. 
fak oldum. Fakat bunun da öteki gibf 
yanmıyacağrnı umuyorum. 

- Kahramanca yaptığın fedakarlr· 
fa pişman mı oldun. 

- Asla mösyö, hatta yangından son 
ra cebimde on param kalmamış bile 
olasydr çapkın herifleri yenmek için 


