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ltalyanlara g~e: ~~~~~~~~~~~- ı 
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Habeşlere göre : ı -"!"- - - --- - 1 

Kuvvetlerimiz IDiin gece yakalanan katil Tevfiği~ 
ilerliyor! ,~{~;~; ~~-;;~ 

Yeni sulh teklifi ltalyan Bir cinayet 
elçisine verildi işliyen Tevfik 

Veni sulh 
teklifi BQ§bakan Sipahi Ocağında 

Habef - Ital
yan harbini dur- ismet Inönü bu 
durmak için ye· 
ni sulh teklifleri 
hazırlanıp ftal
van ,..lci•İ"• ve-
rildi. 

akşam Zonguldağa 
gidiyor 

Bu yeni tek
liflerde Habetiı
tana liman veril
mesi, hem Ha

Yarın Zongulaak .Sömikok 
fabrikasını açacak 

Şehrimizde bulunan Ba§bakan 
be§istanın ltal· General ismet lnönü dün Sipahi 
yaya terkeclilen Ocağında ata binme ekzerıizleri 
kısmından maa- ve atla çok muvaffakiyetli mani
de.sının tam mi- a atlamaları yapmıştır. Ge
naıiyle müstcıkil neral lnönü öğleyin §ehrimizde 
kalması şartlan bulunan vali ve kumande.nlarc1. Si. 
vardır. pahi Ocağında bir ziyafet vermİ!

Habeıistan , tir. 
zorla beyndmi-
1 1 b. ·d it 50000 frankhk fid-e ır ı are a ı· • 

k k yeı necat istenerek 
na onmıyaca -

1 
b. 

tır. tmparatods- Kaçırı an ır 
terse, Milletler k 
Cemiyetinin yar- ÇOCU 
dımını kabul e- Nihayet sağ bulundu 
decektir. Bundan dört bet gün evvel 

Fransada Klod isminde küçük bir 
çocuk birdenbire kaybolmU§lu. 

(Y azı•ı 2 ve 4 üncüde) Henüz bebek olan çocuğun böyle 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ena~n~z~rş~ildeortadan~ 
....,enız konferansında anlaşılaTazsa bolması üzerine Pariıin iki gaze-

0 
lesi Parisuar ile Entran çocuğu S O 

' 
O O kaçıranları meydana çıkarmak i· 

çin faaliyete geçmitler. 
Bunlardan Enlran çocuğu ka · 

V E çıranlarm istediği para olan 

Ba!bakan bu akpm saat yir
mide Ankara vapuruyla Zongı.ı}. 
dağa gidecek, yann orada Türk 
an tras iti fabrikasının açı' mera
simine riyaset edecektir . 

Batbakana iç, dıt ve ekonomi 
bakanlariyle Sümer Bank ve 1§ 
Bankası genel direktörleri refakat 
edeceklerdir. 

(50000) frangı babasmın emrine} Kaçırılan çocuk 

6 O' O O O vermit. Pariıuar da çocuğu mey -
dana çıkaracak bir iz bulana bulunmuştur. 

40000 ve çocuğu bulacak polise de imzasız bir mektup, çocuğu ka· 
1- 20.000 frank mükafat vadetmiş • çrran kadının eşkaline benziyen b Otlfuk harp gemileri yapılacakmrş tir. bir kadının Tulouda oluğunu mey 

eyli Herald gazetesi anlaşma yeı =:1~:';:;:!;t~:1:a~~n n~!':ei ~:aı!;~:::~;;0:~ ~~:~na~and~0: 
i~kanı olmadı~ını yazıyor _T_u_lo_nd_a_~_~_ü_k_K_lo_d~R-ğ_~_u_a_k __ va_m_e_~_e_k_~_di_~--~~~ 
~ (Yazısı 2 incide) 

İ.tıglltere Akdenlzden dUrt torpidosunu 
geri çekti 

) Pariı, 4 (A.A.) - Laval ltal· petrol meseleıi için seri ve mw . 
~ hü-::L J • ·1 •• b t'\i .. 31.U'i. e çısı e yarım saat go • lihane ir hal ıureti bulunabilip 

\-i !?tuıtür. Bu görüşmenin Bald - bulunanuyacağını sormaktadır. 
~ıd11111 .. Yapacağı ziyaretle alakadar 

ll Gazeteler, diğer taraftan, Akde • tt.. ~ zannedilmektedir. lngil • 
• en1 A ,_ nizden gemilerini çekmiş olan in· aı,_ ll :u'denizden dört torpido· 
~~ &erı alması burada büyük bir gilterenin zihinleri teskin etmek 

~n~İYetle kar§tlanmJ§trr. yolundaki bu hareketini memnu. 
tlaıa, 5 .(A.A.): - Gazeteler, niyetle kaydetmektedirler. 

Kok ihtiyacımız 
senevi 90 -bini 

• 
geçmış 

lstanbul piyasasına dışardan 
10000 ton girebilecektir 

(Ya.ııaı 4 üncüde). 

Dün gece Emir -
ganda yakalandı 

Emniyet ikinci §Ube memurlan 
tarafından dün gece Emirginda 
bir katil yakalanmıttır. 

• Adı Mustafa oğlu Tevfik olan 
ke.til, iki sene evvel lıtinyede 
Mahmut çavuf mahallesinde Sü· 
leymanm kahvesinde arkadaşla· 

nndan Rizeli Mahmut oğlu Dur
sunu bıçakla yaralıyarak öldür· 
müıtür. 

Cinayet, Dursunun, T evf ikle a· 
lacağı olan 25 lirayı istemesinden 
çıkan kavga neticesinde işlenmiş· 
tir. 

Katil, cinayetten sonra kaçmıf, 
lzmire ve oradan batka yerlere 
gibni,, bir müddet evvel de İJtan
bula gelerek Emirganda Reş1lpa
fa mahallesinde 72 sayılı sütçü Ce. 
milin evinde aaldanmıtbr. 

Katilin burada saklandığı ha
ber ahnmıf, dün gece ansızm ev, 
cinayet masası komiserlerinden 
Muhiddinle arkadaşları tarafın• 

dan basıl~rak katil yakalanmı§· 
tır. 

Katil Tevfik bugün sorguya 
çekildikten sonra müddeiumumi· 
liğe verilecektir. 

Musa dağında 
40 gün 

Bu film çevrili .. 
yor ve bu sene 

gösterilecek 
Aleyhimizde tllm çeviren Metro 

Ooldvlnln bUtUn tllmlerlne 
boykot yapmahyız 

Aleyhimizde türlü hezeyanlarla 
dolu "Musa dağında kırk gün,, adlı 
kitabın Amerikada sinemaya alınmak 
ta olduğu haberleri üzerine gazetele • 
rimiz bu hususta ~iddetli neşriyat 
yapmı;jlar, bu filmin çenilme:sini is • 
tememiı;ılerdi. O zaman .l\fetro Goldrin 
Mayer Sosyetesinin bu filmi Çe\·irmek 
ten rnzgeçtiği bildirilmişken şimdi 
bazı Amerikan mecmualarının ne~ri. 
yatından öğrenildiğine göre ~os~ete 
hu filmi çcvirmeğe devam etmektedir 
ve film bu sene ç1karı1acaktır. 

Bir Ermeni rejisörün yaptığı b11 
filmden vazgeçmemek suretile hüsnil 
niyetl olmadığını gösteren Metro Go1cl 
vin Mayer sosyetesi hakkında artık 
bizim için yapllacak bir tek iş kalmış. 
tır: EVTelce teklif ettiğimiz gibi b11 
sosyetenin bütün filmlerine memleke.. 
timizde boykot etmek, bu sosyetenill 
yaptığı hiç bir filmin Türkiye hudut. 
larr i~inde göstni1mesfne miieaade et. 
•emek. 

Du fşle alfıkadar makamların met 
gul olacaklarını muhakkak d ~ 
TUZ, 
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h b h b ı • Nafıa v~:Aıettoto 50,000 Ve 60,000 ve a eş a er erı tebliği Tonluk harp gemileri yapılacakmış 
Yüksek mühendis mektebinde Deyli Herald gazetes· 1 ma 

it 1 1 d
. 1 k. çıkan hadiseyi, talebenin yemekleri 1 an aş 

a yan ar ıyor ar 1: neden yemek istemediğini tetkike ge? ı·mka.A nı olmadıg"" ını yaz yor 
- - -- -- -- ~---...- - len al'\fia bakanlığı heyeti rün mek - 1 ' ' Cephelerde yen • tepte incelemelerde bulunmuş, idare Bu ayın dokuzunda Londl·ada bin tonu aşmaması taraflısıdır. 

} ,.e talebe ile temas etmiş ve bu me - toplanacak olan deniz konferan- Fakat bunun üzerinde bir itilaf 
• selenin saslarını araştırmıştır. ıının, harp gemilerinin hacimlerini temin edilebileceğinde ümit )ok• 

bir Şey Yok f Yapılan tetkikler neticesinde Na. tahdit edip edemiyeceği meıeleıi tur. 
• ' ' na bakanlığının neşrettiği teltliğ şöy. ıe başlıyor: İngiliz matbuatını şimdiden meı . 

Habeşler diyorlar ki: "l'üksek Mühendis mektebinin 934 gul etmektedir. 

Buna Amerikalılar itiraz ede
ceği gibi, İtalyanlar da itiraz ede
ceklerdir. Çünkü yeni yaptırınak• 
ta oldukları Vittoryo, Venetu .,, 
Littoriya isimli harp gemile1in • 
den her biri 35.000 tonluktur. Al· 
manların da 35.000 tonluk ge111İ 
vücuda getirmelerinden bahsecli• 

liyor. 

- 935 senesi imtihanlarında bilhassa Bu hususta ortalığı pek kara 

''H--a-b--e-ş k-u--v--v-etlerı· son sınıfının yani diploma alması gören İngiliz gazetesi "Dedli He-
lazı171f1elen talebenin hemen üçte bi - ld d. k. ra ,, ıyor ı: 

riıi üaaü mizanı doldurmadıklarından • ı ı • ' ve münferit derslerde ldzımgelen not. " 18 pusluk topları bulunan ve 

ı er 1 Y Or ları alamadıklanndan dolayı sınıfta her biri 12.000.000 sterline mal o-

• ' ' kalTTUya, iki sene dönenlerin mektebi lacak 50.000 yahut 60.000 tonluk 

M k 11 h 
. ve bu ayın 12 ıinde toplanmaıı mukar- terketmeğe mecbur olduklan talimat- harp gemileri yapılacaktır, sam-

a 8 e Cep eSI rer olan on ıekizler komitesi toplanbıı- name lktizaaındandı.,, yoruz. Eğer, bu ayın dokuzunda 
ltal b 1 nm tehiri keyfiyetinin hali hazırda Halbuki bakanlığın tasvibi ile Londrada toplanacak deniz kon-

yan - Ha eş harbi talyanla - talimatnamenin bazı maddeleri tale· rın aleyhinde inkişafta. devam etmek- mevzuu bahsolmadıirru ilive eylemek- feransı azami gemi hacmi hakkın tedir. benin lehine olarak tadil edilmişti. 
tedir. İtalyan kuvvetleri başkumanda Bununla beraber bu karardan is- da bir anlaımaya varamazsa, itin 
nı Mareşal Badoglio tebliğinde "cep • Bununla beraber bu komitenin, tifade edemiyecek derecede, çalışma.. varacağı netice budur. 
helerde yeni bir şey yok,, demekle ik.. 12 ilk kanundan vel müzakerat yapd- B 
tifa etmektedir. Halbuki Adisababa . ması imkim haııl olduiu ve bu mü- mış bazı talebe, bundan istifade ede- ugünkü harp gemilerinin ha-
dan gelen haberler Habeş lnıvvetleri. zakerelerin istinat edeceii esaslar Ro- memişlerdir. cim ölçüsü, 35 bin tondur. Bu 
nin mtitemadiyen ilerlemekte olduk _ ma ve Adisababa hükumetleri tarahn- Nafia bakanlığının tebliği şöyle Vaşingtonda kararla§mııtı. ln • 
1 k d l\la dan kabul edildiih takdirde, j,.a=---- devam etmektedir: giliz donanmasının Nelson ve Rod 
arını ve ya ın a kalleye varacak- •· %u.ı.--.... "Yüklek Mühendüı mektebinde 

lannr bildirmektedir. areri bırakmaıı ihtimali mevcuttur. O n y harp ge ·1 · d b. · 33 500 son zamanlarda böyle bir vaziyet mev e mı erm en ırı . 
Haber verildiğine göre Habeşlerin zaman milletler cemiyeti anlaımazlı- cut olduğu gibi ötedenberi geceleri ton, öteki 33.900 tondur. 

Ma'lmlle önlerı"nde 70 000 k' 'l'k d ğın halli meselesini henüz feshedilme-, ışı 1 or u. mek-tebin nizam ı•e intizamına nwha. Amerikan donanmasının Ko -
]an, daha cenupda ise daha kalabalık mit olan beıler komitesine ıevkedecek-kuvvetleri varc!ır. tir. lif olarak dolafCln ve bazan gelmJyen lorado'su 35.000 tondur. Japonıa _ 

Henüz teyit edilmiyen bir habere Yeni sulh tekllflerl ban talebelerin hareketlerine de set rın Nagato'su 32.720 tondur. 
aör.e de b. ltal k l H be Paris 5 (A.A.} - Echo de Parıs· çekilerek talebelik şeref ve haysiytine Deniz konferansı bir anla•ma· 
• ır yan o u a şletin uygun bir hayatta kalabilmeleri için :r 

ini bir taarruzuna uğramış ve 130 za.. gazetesi, lngiJiz ve 1''ransız mütehas- yeniden alınTIUf olan tedbirlerin 0 ya varamazsa, yeni yapılacak dev-

Fransızlar da bu örneği takib• 

hazırdırlar. 

Harp gemilerini hacim derece· 
sini gene 35 bin ton üzerinde tc•· 
pit etmek mümkünse de bu da bii· 
yük bir muvaffakiyet değildir. 

Eğer Japonya, İngiltere ve ~
merika kendi deniz kuvvetinİllf 
top yekun tonları bir olmasın• i•· 
tiyecek olursa, Amerikanın lıar9 
gemilerini teker teker hacimlerİ" 
nin tahdidine hiı: taraftar olmıY•" 
caktır. 

Şu halde, 50.000 veya 60.00o 
tonluk harp gemileri yapmak ~çiti 
umumi bir karar verilmesi pe1' 

yiat \'ermiştir. Habeslerin zayıatı 15• e sıları Saint • Quentin ile ePtersonun 1 · bu .. k"l · ·k· · 1° 1 ~ neı:i talebelerce ho§ görülmediği an • erın, gun u erın ı ı mıs ı o a-
70 dir. bir tesviye ~ureti projesinin ana hat- v ii L • d. V b h ld' laşılıyordu. Mektep idaresi ve ona ca•ı ! pneaız ır. e ta ii iki mis- mu teme ır.,, 

Londra konferansına iştirak r 
decek olan Japon deniz eluperlr 
ri Londraya gelmişlerdir. 

Asmaradan bildirildiğine göre ise. larını tesbit etmiş olduklarmı ve 1 - merci olan Nafia vekôleti haklı ola - li fiyata çıkacaktır. 
yakında Maka1Je önlerı"nde Habecı.1 falya sulhperverane tem""*Ülltır .,.;; .. _ d ~er "'J e~ rak talebenin muayuen ramanlaı· a İngiliz deniz bakanlıg"'ı, bun -
ile ltalyanlar arrusında gayet şiddetli terdiği takdirde bu projenin sarah:ı.t k d deraımfide ve Jlene muayyen zaman- dan sonra harp gemilerinin 26 
muharebeler olacaktır. Bu haber Ital esbe eceğini yazmaktadır • tarda mektepae bulunnıalannı unwmi 
nn~yn~lanndannril~~negöre Şö~ehlr~mhlnewnyaptlahllk: ~l~mu~nn~bir~ro~fi~a-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
Habeşlerin Maknlle önlerine doğru i. 1- aHbeşistana ltalyan Eritre • rak kabul ve tatbik etmekte idi. Ol • d '-' • ı ' 
lerledikleri teeyyüt etmektedir. sinden bir liman verilmesi, . . ur iŞ egı 
Som.~ı· ı cephes•ı 2 - Axoum aHbcşistana kalmak ,,.,,.!e~.::::ı:::s!~::~._::::,;~~~ • 

g üzere hududta hafif tashihler yapıl - liğine ve hizmetine ralışm<ıkta oldu -

1ıeşı!~.c~:~!·:.:~.~~dh~~;:::i:;~;; mas;· - Seki•i•d ., .. şimalinln gll. !~:ı:1:"::';;;,7'!'.:;;::.·1 '"'.81
·""" Balat Yahudileri ~ürklerden alı~ 

re ltalyanlar bu cephedeki istinat neyindeki illerin yani Ogaden ve Co- Son bir iki gün içinde talebenin • t k • • lar nd8 noktalarını kaybettiklerinden ileıi ha eteranın Jtalyaya terki lngilizlere yemekleri beğenmediği tarzında bir verış e meme ıçın ara 1 
reketlerini durdurmuşlardır. Habeş _ göre batıda ltalyan topraklarının hu- iki gazetenin verdiği malumatı iıte yu İ 1 • t • ı 
ler haH\ VaLVnl harbinden sonra t . dudu, kırkıncı tülü şarki ve Fran - karıda izalı ettiğimJ.z sebepl~rin ~esi~i op anıp yemın e mış er 
talyanlann ele geçirdikleri bütün ara sızlara göre de otuz sekizinci göller altında vücude getırmek ıstemlnuı 
ziyi zaptetmiş olduklannı iddiada ıs. bölge.c:;i ile derecesi olacaktır. ltalya- bir ı•akia olarak tel6kki etmeğe za -
rar etmektedirler. nrn bUyUk göller bölgesi ile irtibat ruret vardır. 

Diğer taraftan Röyter ajansına peyda etmesi meselesi mevzuubah5 e. Yemekler iyi, temiz ve sıhht ola -
göre Habeş kuvvetleri Harrarın tay • clilmeMedir. rak kalori ilttiyacına oöre tanzim e • 
yareler vasıtasile bombardıman edil • 4 - Habeşistanın diğer kısımları, dilmektedir. Ve biri de doktor olmak 
memesi için §chri boşaltmışlardır. Ci. müstakil kalacak ve bizzarure bey • üzere bir idare Jıeyeti tarafından ter
cigıJdan gelen bir seyyahın ifadesine nelmilel bir rejim altına konulmıya. tip re tanzim olunuyor. 
göre bu ceılbede kUJ derecede doktor caktır. Ayni zamanda bu yemeklerden 
ve hastane bulunmaması yüzünden Neçaşi, Cenene ile bir yardım mu mektebin nwallim, muavin, asistan gi. 
pek çok yaralılar ölmektedir. Gene :ıI:ıedesi akdctip etmemekte serbest o. bi vazife başında kalan menwrlan 
bazı yaralılar günlerce yaralandıkla. lacaktır.,, da yemektedir. Hadisenin tahkiki için 
rı yerlerde kalmaktadırlar. Takllfler ltalyan elçl•lne verlld bir teftiş heyeti gönderilmiş ve he -
Habeş hUkOmeti, ltalyan kuvvetleri Oeune gazetesi yazıyor: yet işe başlamııtır. Gençliğin yüksek 

nin Gorrahai \'e Gerlogubiden ~ekil • "B. Li\'81, Fra~sızlarla lnriJizle- fen ve meslek tahsiline karşı Cumhu • 
miş oldufunu kat't surette teyit et _ rin Milletler cemiyetinden almış ol _ riyet hükumetinin gösterdiği büyük a.. 
mekte ve son gilnlerde Ogadende ya . duklan Yekalete istinaden hazırJamıc::: takanın canlı bir delili olmak üzere 
ralanmış ve bugiln iyileşmiş olan bir oltlukları son teklifleri ltalyan elçi: bütçesine para koyarak talebenin dik 
ço~ Habeşletjn cepheye dönmek için sine bildirmiştir. B. Laval Italyan kat ve ehemmiyetle tahsil ve iaşe ~:c 
muracaatta bulunmuş olduklarını ila. elçisine son tekliflerin ltalya için fay. ibate edilmesini temin etmek suretile 
ve eylemektedir. dalı olduğunu ve bunların kabul edil yaptığı fedaknrlığı takdir edemiyen 

Cephe 
• • memesi takdirinde petrol üzerine am. bazı talebenin bu tarzda hareketlerine gerlSI har~o konuluması Ye saire gibi zecri karşı alınacak tedbir en nihayet ke -

Markonlnln nutku tedbirlerin tatbik edileceğini beyan ve dilerinin nchariliğe irca edilnwleri 

Lo d 
bu bapta ısrar etmiştir. olacaktır.,, 

nrn4UAJ- ~ndranınl-----------------------------
talyan mahafilinde bir nutuk veren 
ilim Markoni ezcümle şunlan söyle . 
miştir: 

"İtalyan - İngiliz milnasebetlerini 
karartan bulutlarm yakında dağıla • 
cağını, anlaşmnzlıklann bertaraf e _ 
dileceğinl, aradığımız, ve bilhassa. 1 -
talyanın aradığı sulhün bir adalet 
sulhü olacağmı ümit ederim.,, 

Son haberler 
18 ler komlte•lnln toplantısı 

tehir edlldl 
Cenevre, 5 (A.A.) - ltalyan - Ha. 

bet anlaımazlıfmm yakında müslihane 
bir hal ıuretine bağlanması ihtimaline 
dair Roma ve Londradan gelen haber
ler baklanda mütalealar yürüten r.ıil

letler cemiyeti çennleri, "iki taraftan 
birinin her halde uysallık göstennİ§n 

olduiunu beyan etmekte, ancak alınan 
sarabatsız haberlerin kararsızlığa ve te
reddüde mahal bırakmakta olduğunu 

Uzak Şarkta 
Hopeinln muhtari
yetini llAn eden 

Yi~.-Y ou-Keng 
OldilrUlmUş 

"Bizim Şimali Çinde gözümüz 
varmış diye propaganda yaparak 
Japonyanın takib etmekte olduğu 
hattı hareketin mahiyetini değiı -
tiren Çinlilerin bu hareketini bü -
yük bir endişe ile derpit ediyo -

Çinin Nevyork eltrl•I Amerika 
dı, bakanll§sna da ba,vurdu ruz.,, 

Tiyen-Çin, 4 (A·A.) - Burada Çinin Vaşington elçiıi, Ameri· 

neıredilmekte olan bir Çin gaze . ka dr§ bakanlığına giderek Japon· 
lesine göre geçenlerde Şarki Ho - yarun Şimali Çin.de dokuz devlet 
pinin muhtariyetini ilan etmi, o- muahedesine mugayir harekette 
lan Yin-You·Keng öldürülmüı • bulunduğuna nazarı dikkati cel-

t .. betmittir. ur. 
Japonlarm sesi 

Şa11ı3'hay, 4 (A.A.) - Japon 
elçiliği namına söz söylemeğe sa -
lahiyettar olan bir zat demiıtir: 

Japonlar ise, Şimali Çin mese" 
lesinin dokuz devlet muahedesine 
taalluk etmiyeceğini ileri sürmek· 

tedirler. 

Dün Balatta oturan okuyuculan
mızdan birinden !Öyle bir mektup al
dık: 

"Balat ve civarında oturan yahudi 
vatandaılarırnızın aralannda anlaıarak 
Türklerden ahı veriı etmemek için ye
min ettiklerini duydum. Bu yanlıı 
hareketlerini gazetenizde ipret ederek 
kendilerinin naznn dikkatini celbetme-
nizi rica derim.,, 

Bunun üzerine bu sabah bir mu
harririmizi Balata gönderdik. Kendiıi 
orada birçok Türk ve rum bakkal, ka
sap, ekmekçi, ıekerci ve tatlıcı ile ko
nuımuı, bunlarm sözlerini zaptelmİ§• 
tir: 

Balat çarıısında bakkallık eden bir 
Türk tu sözleri söylemiıtir: 

- Yahudilerin bizlerden alıı verit 
etmemeleri yeni bir mesele değildir. 
Bu dükkanı açtım açalı yüzlerce müşte· 
rim arasına pek az, ancak birkaç tnne 
yahudi girmiştir. Son aylar zarfında 
iki tane ynhudi müıterim vardı. Şimdi 
bunlar da gelmiyorlar. Anlaşılan ara
lannda bir anlatma yapmıı olacaklar. 

Sonra geçenlerde birinden duydum. 
Yahudiler birbirlerini ~ok tutarlar. An
cak bir malı yahudi bakkallann sattık
tan fiyattan çok aıağı bir fiyatla sata
cak olursak o zaman gelip alırlar. 

Gene Balatta bir tatlıcı ve helvacı 

da §Öyle demiıtir: 
- Yahudiler esııı:en birbirlerini tu

tarlar. Ve yahudi olmıyandan pek na
dir alıı verit ederler. Fakat yahudi
den helvacı olmadığı için bizden mec
buren ahı veriş ediyorlnr. Son zaman
larda yahudi müıterilerimizin biraz 
ıeyrekleıtilderini ben de farkına var
dnn. Fakat aralannda toplanıp yemin 
ettiklerini bilmiyorum. 

Diğer esnaftan aşağı yukan ayni 

türlü hakaretlere uğradıklan halde 
Türkler kendilerine kartı tam bir fllİ
safirperverlik ve catanda!lık ıeYgitİ 
göstemıiı ve göstermektedirler. BUO" 
dan baıka Türkler bi çbir zaman yab11

" 

dilere karıı bir boykot yapmarnıtlal"' 
dır. 

Yahudi vatandaılannuzm bu0
11 

göz önüne alarak eier böyle kararr.t 
venni§lerse - ki biz buna inannuYO~ 
- vakit kaybetmeden bu yeminle~• 
bozrnalarmı ve ırk farkı gözetmeınelerr' 
ni tavsiye ederiz. 

Bu, kendilerinin menfaati iktı:ıa" 
ardır. 

Finans bakanlığındıt 
Veni dosya tes kil~: 
ve fiş usulü tatD1 

edilecek 
- 1, Jı· 

Ankara, 4 - Finans Ba,r.atı 
ğının bütün daireleri, yılbaıınd•" 
itibaren yeni dosya teşkilatıP:ll ~: 
fiş usulünün tatbikine başlıyacŞ 
lardır. Bu husustaki talimatns.J1l' 

alakadarlara dağrtılmıştrr ,:__--

16 yaşında bir 
hırsız çocuk ıt 

Ali Riza adında on altı ya!;r1' 
da bir çocuk Ortaköyde hırsı~ .. 
yaparken yakalanmış, müddeııl ıtl 
mumiliğe verilmiştir. Ali RizsJl jd 
o civarda bir çok evleri &Oydıl 
anlaşılmaktadır. . ..... .,, .,,.._,., ~ 

Hırsız çocuk, aç kaldıgı J7 

işi yaptığını söylüyor. ___..-:::::::;; 

teYleri IÖylemiılerdir. Biz yahudi va· 1

11111111111111 tandaılannuzm böyle bir kafa ile ha- 1 

reket etmekte olduklanna, ve Türk
lerden alıı verit etmemek için yemin 
ettiklerine inanmıyoruz. Yalludiler 
dünyanın her yerinden kovulduklan, 
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ifaber, ötedenberi, sabah ıa-
~l~deki bütün değerli hava· Şehitler Halici 
L~ •yfalannda bulundurur. 

~üze~ kendi yeni ha - abidesi temizlemek 
leruıi de ilave eder. ki .

11 
. 

Caaetemiz, bundan bqka, bq- Şehltllklerl imar te 1 erı 
~ı~ıen de . hül~ ~di!.ordu. cemiyetinin UnUmUz· y lan u~ müracaat 
. >'lelikle, karıler, yırmı dort sa· d ki t l tısında apı y 
~en cazip haberlerini b\zde e op an belediyece tetkik 
~QJorlardı. gUrllşUlecek ediliyor 
) F &kat, ekseriya, bqmakaleler Şehitlikleri imar cemiyetinin yanın asD'danberi temizleıune-
'•'ıı feylerdir. Buna kartılık, fık- yıllık toplantısı pazar günü Şeb- 1 Hal" · "h b 

ıi düıünü en ıcın nı ayet u 
' yahut aerbcat makalelerin zade bqmda Letafet apartuna- ıefer temizlenmesi kabil olacağa 
~ ında güze1leri, alakayı calip nında yapılacaktır. Bu defa ya. benzemektedir. Halicin temiı.len-

•ar. pılacak kongrede cenıiyete yeni meai için ıon günlerde biri deniz 

k 
an.. un kin, bundan ıonra, kar- bir hız vermek yolunda göriiıüle-

7 ticaret direktörlüğü vurtasiyle ve 
'litunda, (yani 3 üncü sayfamı- cektir. 
~ S • • • dijer ikisi doğrudan doğnıya be. inci sütununda) makale hü- Şehitlikleri imar cemıyettnın ak 

1• • h lediyeye olm üzere üç müracaat ~ rını bu bakımdan yapaca· timdiye kadarki f aa ıyetı emen 
h. ı lier hangi makale veya fık- hemen Edirnekapıdak\ tehitler yapılmııtır. 
'")r b ı k ı l ... "marmdan ·ıbaret kal Bu müracaatın birincisini •a • L 1 Yazıyı cazip u ursa a aca- mezar ıgınm ı • .1 

•q, mııtır. Cemiyet bunda mu•af- pan tehrimizin tanınaııı bir mü -
Sir !ey daha var: fak olınUf, bu mezarlıim etrafı teahhididir. Bu müteahhit Hali -
b_ bül d parmaklıkla .-evrilmit cı"n temizlenmesi irin para iste · ~:a .. asaların albna, kendi uvar ve ~ ' ~ 
~~i, yahut bir pkamızı da bir ıehitler abidesi yapılmıt, me · memektedir. Bu zat yalnız Ha -

•e edeceğiz. zarlann bir kıımı modern bir tarz· liçten çıkacak enkaz ve her nevi 
llöylelikle, Haber'i okumakla, da ve ııra ile tanzim olunmuı, a - maddenin kendisine ait olacağı 

'~:- bidenin etrafında tarhlar yapıl • •olunda bir mulıavele yapılması -t •"Q -.rf ında yazılan en ente· .1 

~I ınakale ve fıkraların mcv- mı9tır. na razı bulunmaktadır. Diğer mil · 
lrıııı da öirenmit olacakııaız. Cemiyetin en büyük gayesini racaat sahipleri ise bu iti beledi • 

Çanakkalede büyük bir abide in · ye namına yapmak ta.lehindedir -
a • • • §Uı tetkil etmektedir. Llkin bu ter. 
iı ınuhanirler, daima: umumi iıtek bir türlil yerine ıe - Vakia yeni çıkan bir kanun 

,'; Yazdığım yazıda kızaca\ ne tirilememektedir. Çan•kkale ıe • limanın temizlenme.si için liman -
L~:-- Serbestçe kalem oynatmak lıitlik mıntakumın diğer milletler da mevcut batınıı vesair enkazı 
~ niçin tanımak iatemiyor- mu,n·lJdaa mdan aıalt kalmıya - aabıplçn cıkutmazsa bunları sa . 

·deriz. cak bir tekilde tanzimi •• bura • bipleri hesabına çılu~.tnıak h.Jc -
l '6,le ıöyliyerek hop oturur, da büyük bir abide yapılması için kını vermektedir. Fakat bu ita -
'"USl ıc.tkarız. hiç deiilıe 200.000 liraya ihtiyaç nun çıkartma bedelinden ar -

....... _ d görüliiyor. tacak paranın mal aandıklarmda 
--qt türkçede bir .az var 11"! Cemı"yetı•n her -1 •--·-,.. etti- k h b 
'- ' d ~u '--•-" ileride zuhur edece sa i ine ve-~laına çuvaldızı batırma an l eh•tıikl · • · • : • • 1 ği Çanakka e ı ı ennı zıyare-

'-' ... ~eyı kendınde dene.,, der: ti iti de bu yıl yapılam•••ttlr· 
~ · • .. .. . • ~ '~ Pazar günkü toplantıda biJhu-

\ı... . _ açın, oyle umıt ederız kı, ~ ıa Çanakkale tehitliğinin iman ve 
~~~ mealekdatlamnız, ten- • t. • baL--'---'-L-
~ h zıyare ıtı mevzuu .naoUKamnır. 
L.~ Gcuma alııık ve aıılı ol :fuk- eC · t 1 bu l al b. 
~d · h d d h . mıye aza an nuu us ırte-
'ıl .. ,- an, mıza ımız an a atın f 1 · t likk" tm kt dir 
~~ cr.-l 1 • • d d inf. 1 re mese eıı e ı e e e · 

uuı e enmız en e ıa 

IJacaklardır. ler. 

• • • Radyomuz program -
~-eli, hepimizin •on derec~ larımn musiki 
' ~t ettiiimiz, yazılarım seve, k 
~kuyarak örnek ıaydığımız kısmını azaltaca mış! 
~d ent Ekrem, dün kendiai hak Radyo ıosyeteıi radyo prog -
\1q' )'azılmq bir yazıyı elbette ramlarında b~dan tonra ~öze da
~~ ınlnada değil, karikatür ha çok e~emmıyet vermeli karar
\ 

1)'ette telakki eder; bize kız- la§brmııtır. Radyoda yapılan mü-
t sahabeler ve verilen konferanslar 

'-it ''Yunua Nadi Ruzveltten bah- latanbul aboneleri için pek de faz
,~ltezı (herif) tabirini kullıın- la ali.ka celbctmemekle beraber, 
\~ d~ye takılırsak bu koca bat- sosyetenin kanaatine göre, mem · 

rilmek üzere aaklanmuı mecbu
riyetini de koymaktadır. Binaen-
aleyh bugünkü vaziyet birinci mü
teahhidin iıteiini tamamen yeri· 
ne getirmeğe müsait değildir. 

Diğer müracaatlar ise bir büt
çe iti telakki ediliyor. Bunun i
çin de yanm milyon liralık vesaite 
ihtiyaç görülmektedir. Bele.Jiye 
fen heyeti Halicin temizlenmesi i
çin iki yeni tarak dubası, dört ça
mur tankı alınmasına lüzum göa
termiıtir. 

Yılan blkAyesl: 
Koru çeşmedeki 
kUmUr depoları 
Kuruçetmedeki kömiir depo

larının kaldrrılmuı etrafında be• 
lediye ile Ekonomi Bakanlığı ara

Ekmek fiyatları 
ucuzhyabilir 

Bir çok 
ekmek 
aşağıya 

yerlerde 
narhtan 
satılıyor 

Ekmek fiyatlarmm OD iki ku • 
l'Uf on paraya inmesinden herkes 

memnunken ıehrin bir çok yerle
rindeki fmncılann yaptıklan bir 

hareket bu memnuniyeti daha faz 
la arttmm§tır. Fmncılar bir çok 
yerlerde ekmeği on iki kunqtan 
satmaktadırlar. Şu halle ge • 
çen perıembe günü değirmen · 

cilerin vali Muhittin Ostündağa 

kar§ı aldıkları vaziyet tam bir te
zad tetkil etmektedir. 

Borsada yapılan toplanbda de· 

ğirmencilcr valiye ekmek narhı · 
nm hiç değilse 12,5 kuruı üzerin
den teabitini iıtemekte, bu tart • 
lar içinde bir çuval unun azami 
825 ku.nqa idare edemiyeceğini 

söylemekteydiler. Halbuki timdi 
hadiseler bunu tebib ediyor. 

Dün sabah Bonada 800 kuııq.
tan yumu1ak un satıldığı görülü· 
yordu. Bu tekilde dqarda da 12 
kuruta ekmek satılabilmektedir. 
Fakat bununla ne değirmenciler 
ne de lrnncılar f evkalide bir fe. 
dakirlık yapm.Jf değillerdir. 

Çünkü Borsada yumU§ak buğ
dayın 7,60 tan, sertin 733 den sa-
tılması lazım gelirken Zira.at ban
kası ve tüccarlar :rumlllak buida
yı 6,30 ve aerti 6,22 ye kadar dü· 
türmektedirler. Tabii bu durumda 
un ve elanek çok da.ha ucuza mal 
oluyor. 

Bunun için önümüzdeki hafta
lar ekmek fiyatrrun daha a.ıağı tea 
biti imkiru §İmdiden görülmek • 
tedir. 

Eski rıhtım sosyete
sinin tahvilleri 

Geçen yıl hükUmet tarafından 
satın alınan İstanbul nhbmları 
tahvillerinin faiz kupon bedelleri
rinin birincisi f t Bankası tarafın
dan ödenmeğe dünden itibaren 
baılanmııtır. Bu tahviller 935 bi
rinci kanun vadeli ve 59 numaralı 
kuponlardır. 

b t'ti .. r niçin öfkelensin?. . leketin diier yerlerinde bilbasaa 
~tii havadis kıımı daha büyük bir ala-\ f' n de meaeli Peyamı f afa-
~~ 11oiyle ~.:zim fikrimiz bir~İ· ka ile beklenmektedir. 

sında bir temas olmUftur. Bunun Yeni Alman elçisi 
neticesi olarak ıehir plim yapı • Ankarada Cumur başkanımıza 

~ ~adı. Ona çattık. Pe vıuni 
~ •ert hücumları yapar. F ğer Tevfik ROştU Aras 
\~~em çatrımalarırun malUnı lnglllz büyük elçlSI• 
\~ lltldudu drıına çık~rmak iı- nl kabul etti 
~' hence, o çok aevdiği müsa- Dıtitleri Bakanı Tevfik Rüttü 
'~~İ IDünakaıayı bizzat balta- Aru dün Perapalu otelinde ln-

tlr. giliz büyük elçiıi Sir Perai Lo!en'i 
h, ••• 

L qı · kabul etmiıtir. 

lmalya kadar kömür depolarının itimad mektubunu veren yeni Al • 
timdiki yerlerinde kalınalanna man elçisi Keller dün ıehrimize 
karar verilmiştir· gelınittir. 

Mütehasaıs planı hazrrlarken Keller bugün ,ehrimizdeki At. 
belediye ile Ekonomi Bakanlığı man kolonisini Ayupa.şadaki el
yeniden temasa geçerek kömür çilik binasında kabul edecek ak. 
depolarının bulunacaklan yeri tes tanı üzeri Tötonya klübünde bir 

1 

bit edeceklerdir. müsamere verilecektir. 
'lil ~ karıı sütunumuz, yalmz 
\~~n alakayla okuyacakları ------------------------------------

~,er Verme sütunu değil, ay- [ • 1 
,.~~da, muhanirlerimizin ta-

1

• ş E H R J N. ~' D E R D L E R ı• \~t 'llunij ölçmek için bir muka- . . 
~ .._ti olacaktır. .. ............................... _..__. ......................... .._ ................. .. 
~l\lcit ! all Münakaıa !... 

\I~ hepiınizin istediği ıeydir. 
\!'ıl~belerin kendi üzerimiz
~~;~ına hüsni niyet ta
~ı:;!eliın. Bu tecrübeler, 
~ d ınıza kartı hürmetsiz-
. 1- ~ili, fikirlere kartı beıle

qilrmetten doğuyor. 

(Vt-nO) 

At.ikalipaşa •• 
camıı 

Fatiht.e Nfpnca Jle Zlncirlikuyu arasında Atikall 
paşa camii adında bir cami nrdır. Eğer lstanbulda ba
kılmıyan ve gün geçtikçe haraplaşan, yıkılmağa yUz 
tutan camiler arasında bir müsabaka yaprlacak olul'8& 
bu cami, diğer bir çok kuvvetli rakipleri arasında mu _ 
hakkak surette birinciliği kazanabilir l 

Camiin ne halde olduğunu tarif etnıeie imk1n yok, 
hani nerede ise tlsttinde biten otlan biçmek, yetişen a. 
façlann meY.Telerfni toplayıp satmak auretile bir vart-

dat temin edilebilecek 1 Maalesef diğer bir çok kıymetli 
camiler ve abidelerimiz de ayni vaziyettedir. Evkaf i -
daresinin bu işe ayırdığı tahsisat herhalde azdır ki bu 
işler bu derece ihmal ediliyor. Ve Bir daha yaprlamı -
yacak ~r harap olmağa terkediliyor. 

Evkaf idaresinin nazan dikkatini celbederiz. lstan 
bulda mevcut bütün cami ve Abideleri sıkı bir kontrol 
Te tetkikten geçirmeli ve vakit kaybetmeden bunlann 
esaslı bir fek.ilde tamirleri ~oluna gldilmelldir, 

. '3 

Oalala•aray feodallzml (?) 

Peyami Sala, bizim gazetenin ds 
çlrldn buldu6u malwt ayvalı, çakıllı 
ve nllmayişli Galata&aray - Güncı 

maçı müııasebetile, pek haksız bir ltü
cumda bulunuyor. Sanki kabalıat bü.. 
tün Galataıarayda imlfl Hatta mek • 
hpde imişi Hattd Galataıaraylılık 

ruhunda imiş_ lUüphem bir kaç üsti.a 
na ile lfl sigortalamak i$teyen mulıa,... 
rlr diyor ki: 

" Mezunları, idarecileri, mua11imle. 
rl n talebesi arasında ötedenberi \'8 

hala güzide insanlar tanıdığım Gala • 
tasaray lisesinin şimdiye kadar genç
lik tarafından yapılan hiç bir tcza • 
hiirdc rol almayıp ta ayva küf elerlnl 
medeni insanların kafasına bo~ltmak 
ta gösterdiği ~asiycte şaşdım.,, 

Biz, sayılması pek güç olan nice nL. 
ce delillerle bunun aksini bile ispatı 
lüzumsuz buluyoruz. Galatcuaray el

bette bu yurdun en değerli müessese
leri arasındadır:. Fakat Peyami Sala. 
işi daha ileri vardırıyor: 

Galatasarauı. küçük bir lorUar 
kamarası bir asılzadclcr mektebi ola. • 
rak n~in h6ld muhafaza cttiijimi:i 
soruyor. Galatasaray, milli terbiye • 
ye dsl imi§. 

Ecnebı ı·e kapitülasyon devirleri 
bakay<Uı ananeleri mulıaf aza için §ll • 

ursu: gay,-ct sarfediyorı1Ul§. (Ne oa. 
riptlr ki ePyaml Sala. bu cümleyl 
ifade etmek isterken, gayret cliyecek 
yerde eff ort kelimesini kullanarak bir 
f rengônclik yapıyor.) 

Bitmedi... 
Galatasaray, bütün yasaklara kar,ı 

duruyormuş. Şu cümleye balanı:: 
"Bu imtiyazlı talebeden bir kısmı 

terbiye \'e ahlak ynsa&'l da tanıma. 

maya b:ışlamış olduklannı karakolla
ra kadar düşen bn snbıkalarilc poli • 
se tescil ettirmiş bulunuyorlar.,. 

lrkUmcnıck 1..-abü değil ... 

Gerri Peyami Satanın ua.zı uozd~ 
ğı gazetede, Güne~ kulübü h(ildmdir. 
Fakat onlar da, aGlatasaraydan feyz 
almıı kimseler olduğu için, bu satır -
lan ayva ve çakıl hadiselerinden ds 
daha çirkin bulacaklardır.Peyami Sa. 
lanuı dünkü ya:ısında meı:cudlyetine 

imanlığı cfkan unııımiyc onu kral • 
dan ziyade kral taraftarı etmiş, fakat 
kralı da memnun cdcmemi§, tcUikl..i 
edecekdlr. 

Bu yazı ile, muharrir arkadaşı• 

nu:ın fincancı katırlarını bilrr.cm ka. 
rıncı defa ürkütmü~ olması da çok 
1tuılıhmeldir. 

OUrpınar dava•~ 

Tanınnuı romar.cınuz Hüseyin 
Rahmi kendine Gürpınar soyadım a/. 
mıştır. Halbuki, oazctclerin bUmeeCJ 
sütunlarında bUc bu isme rastlıyor • 
muı. Soyadlannın konulmasındal..i 
hikmetle bu scbil'in biribirine uyma • 
ta.saray lisesinin şirr.dlye kadar genç. 
bir pınar gibi çağladığı için, ıayıs,.ı: t!

serler ı-erdlği için bu adı hak ctnılştir. 
Fakat çocuğa ne sebeple böyle bir I • 
sim konulabilir? 

Ustat romancı olarak ~öhret ka "' 
zandıktan sonra diğer mulıarrir Hü • 
se.vin Rahnıllcr de zulııır etmiş, ı·e 

0

alıbaplan kendl$lne rastlayınca: 
- Sen hoppalaştın! Eskiden böy. 

le yazılar yazmazdın! - demişler •• 
O da "taklitlerimden lıazer!,, diye 

Utina rtt.ecbur kalmış. 
Şimdi de. birdenbire zü/ıur eden 

bu so:ı adaşına kı:nvor. "Bu adı ben 
dımağımdan buldum! llk defa o!amk 
te11C'il ettirdim. Çocuğuna rr..ııvalık bir 
isim bıılaımımcak derecede karilıa 

darlığı nedir?., diyerek isyan ediyor. 

Hallcln dibindeki hazlneler ? 

Akş~ı, dolmakta olan Ha."' 
llçten bahsediyor: Bura81nı tt>mlzlCJ • 
mek için biri müracaat etmiş: "Çıkartı 
cağım şeyler benim olsun! şartım bu.. 
dur!~ demi~. 

Fakat, böyle bir teklifle l:arşzla • 
şınca, derhal gözümüzün <Jnünde, Ha· 
lictcld enknz bürıür, azamet kcsbeder, 
1..-crtcul•ıecfllk baılar .. - dlı:or. 

Bu teklif bir fırRnt olduöunu. Ha. 
ilci temizletmemlz Uizımgeldlğ_inJ. ilet. 
w edll/Or• -- • • 
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1nğfuz dış bak· 
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HABER - Mtam poıtaaı 

Mülkiyenin 
59 uncu yıld6nilmtı 

dOn kutlulandı 
Mülkiye mektebiııiD 69 uncu 

yıldöniimü Yıldızda mektebin kon 

g tL.KKANUN - 1SS~ 
=--

ihti acı~ ........ z 
senevA 90 b ___ 

• 
ede eek • ferana salonunda yapıl.m.qtır. Me-m ş ra.aimde mektebin eski ve yeni ta· 

geç ş 
lstanbul piyasasına dışardal1 

10000 ton girebilecektir 
Bu zaman zarfında da Habeştstanda Jebeleri, profe.örler, da•etliler bu

lunınU§lardır. 
muhasemat tatil edilecek, petrol am- Evvela mektep dirddarU Meh-

bargosu işi talik olunacak ve met Emin aöz aöyliyerek gelen da· İlk parti mal bu ayın yirmisinden sonra 
gelecek. Zonguldak fabr.lkası gönde ıso 

ton kok çıkartacak S U L H vetlilere te§ekkür etmiı, mektebin 
eskiden ne mütkül tartlar içinde ça 

•• • lrtmakta olduğunq hatırlattıktan ve 

Muzakerelerıne sıkı bir surette '?11d~ki vaziyet ile o .zamanki va· 
• • zıyetı mukayese ettikten sonra 

lstanbul kok piyuaamdaki buhra· "- Birkaç sene eve) ınıenıJeketiıt 
nı ortadan kaldrrmak için ekonomi ha- umumi ihtiyacı 40-50 bin tondu. o: 

devam ed ı I ece km iŞ g~nçlere çahtmalarau tavsiye etmi, 

Pariate, lngilli: - Franan müteha... Petrol ambargosuna karfı tır. 

kanlıitnm hariçten memlekete kok it· manlann konmmaaı için res!Pİ ıııu: 
haline müaaade ettiii.ııi yazmııbk. esseselerin kok yakmaya mecbaır olııı' 

ithal snüaaadesi Zonguldaktaki IÖmi lan n ıimendifer hatlannm ıneınl~;: 
sulan, Habeı itini sulhaıı halletmek i- ltalyada hezırllk Direktörden sonra mektebin kok fabrikaaını ieleten maden kömürü tin her tarafına uzanması ihtiyacı .,. 
çüı bir proje haiırlamakJa meıruldür- ltalyada ise zecri tedLirlere kartı yinni ydlıık Ekonomi profesörü 
ler. bilhassa muhtemel bir petrol ambargo- Tahsin Ayni mülkiyenin tarihçe . 

itleri Türk Anonim tirketine verildi&~... brmıf, lstanbuldaki üç gazhaneııİO ÇS: 
den harice derhal tel~ aiparİf ve- karttığı kok bu ihtiyacı kartıby~~ 

Cumartesi günü lngiliz cbı bakam suna mukabil alınacak tedbirler, mem- aini yapmı§, müteakiben Muslihid. 
Franu% baı ve dıt bakanı !le konuımak leket dahilinde yeni madenler araıtrr- din Adil, son sınıftan Raif, me . 

rilmiıtir. tır. Kontenjan dolayısiy)e hariçten )ıo 
llk kok kömürü bu aym yirmi beti· gelmemesi ve lstanbul gazhaneletiııde" 

üzere Pariso ıelecekti. Bu vakte mak s\ll'etiyle artbnlmaktadır. 
zunlardan Fethi birer söylev ver-

ne doğru &"eleıcek ve hemen aabıa ki kokun bitmesi buhranı dofurrııur 
çıkarılacaktır. ZOqiıldak Sömikob- tur. gO kadar müteha11ıslann müzarekeye de-- Ehemmiyetle kaydedildiğine cöre. 

fer proje tanzim etmit olmaları mub· Plezen bölgesindeki petrol kuyulan mi~lerdir. nuo fiyab naıtada teslim 21 lira oldu- Bqün memleketin kok ibtiytı.CJ • 
temeldir# 1934 te 30 bin ton petrol vermiıtir ve ---------------

fngiliz ve Fnuısn: mütehassıslan •• Siçilyada ve Piyemonda bulunan di- Kem a 1 z a im 
ğuna röre, dıf8"dan s•tirilecek kömü- bini geçmİJtir. latanbul gazhane Jet" 
riin tıynb da buna yalan olacaktır. Bu· nin senevi kok istihsali ise 80 biıı toO" 

rumda noktai nazar farklartnm ehem· ier petrol membalannda da sünatle 
miyetli olmadığı bildiriliyor. sondaj yapılacaktır. Dün Başbakana 

bu{lday piyasasının 
son vaziyetini 

anıat:tı 

nunla beraber heııib aabı fiyab teabit dur. 
edilmemiıtir. Dı§&ndan gelecek kömÜ· Zonguldaktaki Sömikok fab~kD; 

Şu takdirde sulh projesi hafta ıo· 
nunda kararla§bnlmıt olursa bunu La. 
nlle lrıailiz d~ bakanı Samuel Hor 
1röaden geçirip Musoliniye teklif ede
ceklerdir. 

Çünkü Musolini ıimdiye kadar hiç 
bir teklif yapmamıgtır. lngiltere ile 
Fransa ise, Musolininin yağmurlar 
mevsiminden önce müzakerede bwun
mağı arzu edip etmediğini öğrenmek 
istemektedirler. 

3 haftallk bir mUtareke 

Fransızca Enterıijan gazeteainin 
gizli mahafiJden aldığı habere ıöre, 

lngiliz dıı bakam Samucl Hor, üç haf. 

talık bir mütareke teklifi niyetindedir. 

Bu müddet zarfında Habcıiıtanda mu

basomatı t til, petrol ambargosu ıne-

selesi talik edilecek vo sulh müzakere-

lerine sıla surette devam edilecektir. 

iki yerde iki grup 

Kumarba7 
Yakalandı 

Yüks~k'·d:!mmda Tımarcı so~: .
da Hamit bey apartmanıruu iki numa· 
raı:mda otur.ın Rüknettin, Hayri, Salim, 
Nocmi, Ali,, Firuzan isminde beı arka· 
Ga~ ile kumar oynarlarken Hayri, SaJi. 
min bir saatiyle dokuz lirasını zorla .. 
linden almııtır. Bunun üzerine kuınar
ba.zlar nnuımda münakap baılamıı, bir 
aralı!: Salim ortada bulunan iskambil 
kağıtl::riyle beı fiti kapmıı, apartman· 
dan dı;ıan hrhyarak doğnı Bcyoilu 
merkezine ~itmiıtir. Salimin ihban Ü· 

zerina kuyn;ırbazla.r yakalanmııtır .. 
Bundan baıka Beyoğlunda Kasap· 

tar aoknimda 5 numaralı Mustafanm 
.kahvesi üstündeki odada Abidin, Celal, 
Salih, llyu, efer, Ahmet isminde altı 
kiti kumar oynarlarken ynkalannuılar
dır. Kumar parası olarak masa üzerin· 
ae bulunan 795 kuruı ile bir çift zar 
ve kağıtlar müsadere cdilmi§tir. 

Atlı spor klübilniin 
yeni müsabakası 
Ankara, 4 - Türkiye Atwpor 

klübü bu ayın on beşinde yapıl -
mak üzere bir "Ankara turu atlı 
müsabakası,, tertip etti. Kazanan· 
lara mükiifatlar verilecektir. 

Otomobil plaka resmi 
Bazı şoförler otomobil plaka 

resminin indirilmesini istemişler
di. Belediye kanunen buna imkan 
olmadığı cevabını vermiştir. 

HAB 
ıstanbu1un en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilAnlarını HABE'.R'o 
>verenler· kar ederler. 

I . 

Linyitten Abbrüa ve Raguzadaki bi· 
tümen petrol istihıal edilebileceği IÖy· 
lenmektedir. Temin edildiğine göre 
Raguzadaki madenlerden 20 mllyon 
mahrukat çıkarabilecektir. Diğer taraf. 
tan, Sabo Maggiore mıntakasındalU 
tabü Metanın da kullanılması tetkik o
lunmu,tur. 

Ayni zamanda pancar ekiminin art· 
tınlması auretiyle alkol istihsalinin de 
çoialtılınası için tedibrler ahnımıtır. 
Bugün halyada içinde yüzde elli nİı· 
betinde alkol bulunnan bir mahruk aa· 
tılmaktadır. 

Krallçe yDzUOUnU Muaollnly 
gönderdi 

İtalyan kraliçeai Helen baıbakan 
Musoliııiye gönderdiii bir mektupla 
nitan yüriğünü zecri tedbirlere kartı 
mücadele komite.ine hediye ettiiini 
bildimıi§tİr. 

ltaJya kralı İM bu yıl batı sarayda 
kabul resmi yapmıyacaktır. 

Almanyada mUhlm 

Bir tevkif 
Şarki Prusya şeflerinden ve Nu 

yonalizmin mümtaz azasından o• 
lan Kot AlmanY.ada tevkif edil • 
miştir. 

Bu zat, Pruıya ba§bakam ge • 
neral Göringle ihtilaf halindeydi. 
Ve merkeziyetçilik aleyhindey • 
di. 

Belediye Ue Haliç 
sosyetesi arasında 

karşılıklı protestolar 
Haliç sosyetesinin belediyeyi 

protesto etmemesine kartıhk hele. 
diye de sosyeteyi protesto etmeğe 
karar vermiıtir. 

Bu protestoda bundan ıonra hu· 
ıule gelecek bütün zarar ve ziyan. 
ları belediyenin sosyeteden taz· 
min ettirmek hakkını muhafaza 
ettiği bildirilecektir. 

Ziraat bankası eenel direktö J 
Kemal Zaim dün Ankaradan gel -
mit, tahkikatı devam eden buğ • 
day yolsuzluğu hakkında banka. 
nm İstanbul §ub~i direktörü Ha
mitteiı, buğday satııları, stok mev
cudu etrafında da müdür muavi
ni Mehmet Aliden izahat almst • 
tır. 

Kemal Zatın öğleden iOnta bat" 
ba.Kan taralmdan kabul edilmif, 
general ln8nüne buğday piyua . 
amın son va%iyetini anlatml§tır. 

Agır c:ez.ahlardan 

20 mahkum 
Diln Teklrdağı 
hapishanesine 
gönderli diler 

latanbul hapishanesinin mevcudu 
arttıtı için b1ı: kwm mahkumlar bir 87 
evel lmralı adasında yeni tesis edilen 
zirai hapishaneye gönderilmişlerdi. 

Buna rağmen hapishane mevcudu 1rene 
çok görülmüı, ağır cezalılardan yirmi 
mııhk\am dün Td.drdaiı hapishane&ine 
gönderilmiıtir. 

rün fiyabnı da gene ekonomi hakanlıiı İM yeni işe baılamıftır. Fabrika gütl dJ• 
itan edecelttir. 80 ton Türk aııtransidi çıknnnaktaY sO 

Ekonomi bakanlıtı latanbul piyasa. Buhran üzerine fabrikanın süııde l 
sına hariçten 10.000 ton kok ithaline ton Türk antransiti çıkarması ve butıııP 
müsaade ebniıtir. Bu miktar kısa bir hemen, hemen İstanbul piya111sına af1J 
zaman zarfında memlekete girecektir. kararlatmı§tır. Bununla beraber loıf 

Ata.kadar bir zat aon eünlerde latan- gelmeden evel buhranı tamaınen orl" 
buldaki kok buhranı hak.landa tunlan dan kaldırmak için dı~andan kok ith' 
aöylemittirı line lüzum hasıl olmuttur.,. 

vuNANtSTANoA Gümrük erde 
Yeni meclis yeni tay· er 

Seçimi Yeni kadr-o üç yıl 
Bu ayın sonund~ içinde tedricen 

yapılacaktır tatbik edilecek 
Yunanistanda gehel al dolayıaiyle Ankara, 4 - Gümrük ve I~! 

mahkU.mlar birer birer çıkmaktadır. aarlar Bakanlıhtun -aa"': 1 •• • 11 
Bakanlar kurulu, memleketin em- tc tlli.t kanunu mucibince, oÇ ~t 

IÜYcti için adalara sürülen •• baklanll- ıçinde tedricen tatbik edileet~~ 
da Un- lıit w.- "-·1·--r-"' ~ kiti· Şimd"lik k d Ek ııı• 
nin derhal aalıveril.mMbıe karar ver-

1 mer ez e ono IJJ1İf 
neıir iJleri tubeleri ihdae edi 

mittir. 
Genci aftan istifade etmİf olan 10 bulunuyor. l&' 

ihtililcinin, Atina ve Selini.ide oturma· Gümrüklerde yeni yapılall 
lan :yasak edilmiıtir. Bu karamı bir em· yinler flllllardı:r: r1'· 
niyet tedbiri mahiyetinde olduğu IÖY· Samsun ve Urfa başnıüdÜ1' \1 ;' 

leni~~uriyetçi Atimdita Nea gazete- leri lağvedilerek müdürlüğ~~e 
si, timdi terbest bırakılan mahkUmlar rilmi§tir. Samswı müdürlıı ışıs· 
haldanda ıuııu yazıyor: Trabzon ba.ımiidürü Salinı, h ~ 

bul "thalAt ·· .. .,.. ··..ıu .. rlili "Hapisten çıkan veya menfadan ı a gumnıgu muu .... :ı 
dönen isyancılarm nzüui, bütan diler Memduh, Galata ithalat g\jııl~ • 

Bl·r kadın yunanlılar ~"bi. milletin ihtiyacı bu- müdürlüğüne Galata ithalat~. 
lunduğu aükUıı ve huzurun emniyetini rüiü müdür muavini Methi: V""'liJ; , 

yatağında yanarak anlamak n hiaaetmektedir. Bunlar l t •th l" .. . . .,.. \fırı 1 
vaktiyle nud isyanda tefleri olan Ve- a a ı a at gumrugu mua .. ~~i 

Rfdil lerine tetkik müdür muaV"aJ11 #1e 
U nizclosun sözlerini dinledi İM, bugün ce" 

ve Galata gümrügu.... L.A•rn\l.&. ı ,,,,, ... 
Dün 1rec:e saat 20 de Kadıköyde sa· de gene ayni Venizelosun uzlqmayı te- ~ I>"" 

atçıbaıı sokağında jandarma yüzbap· mln İçin bant lehindolci Mizlerini din· memuru Niyazi, tetkik ınüdı.Jf 01il 
lığından mütekait Haıimin evinden lemelid.ir.,. avinliklerine müfettiş Rii!tiİ ~~ ııJ~ 
yangın ~ıkmıı ve mefluç kansı Mukad- Yunan kabineai dün bir toplanb yap- fettiş Raif, lstanbul şatı§ i~Jer;oıı" 
des yanarak ölmüıtür. mıı ve açık olan genel valiliklere ta· müdürlüğüne Galata yolcu~ tıı1"' 

Hatim evde yokken hizmetçi Ni- yinler yapılmasma ,eaki hükumet zn· müdürü Enver, Galata yol·c·u ~~a 
g8r da sokağa çıkım§, mefluç bir halde manmda azledilen belediye ve nahiye üıt'ı .. 11 
yatakta yatan Mukaddes evde yalnız reislerinin tekrar yerlerini almasına ka· nu müdürlüğüne Ankara g .• rOSd 
kalnuttır• Ya mangaldan sıçnyan •· rar vermiıtir. müdürü Cevat, Ankara goııı e -
teıten ve yahut da ağzındaki cıgaradan iyi haber alan kaynaklara göre bu müdür vekilliğine muayene .. ~\jııe 
yorganı tutuımuı, hizmetçi geJinciye ayın sonunda yeni meclis seçimi yapı· muru Münir, Bursa nıüdüt'İ\J f1j, 
kadar yorgan tamamen, Mukaddesin lacakm. ithalat gümrüğü müdürü .. ~~tl~' 
vücudu da muhtelif yerlerinden yan- Kondlll• Yunanl•tandan Mersin ithalat gümrüğü ıııu •' J11 • 

Bu yıl seyyah lDJfbr. Kadın yııpdan tednviye raimen ayrllacak mı ? ğüne İstanbul dahili ticaret gtıJ llJ, 

l 1 i f biraz sonra ölmüıtür. Yangın hakkında G 1 K nc1·1· · •tır• lanna bu " Ş er ena enera 0 1 ısın ı az rüğü müdürü Ihsan, lsta.ıı ··fettif 
tahkikata baılanmııtrr. ff il \J 

ltalyan - Habet harbi dolayıai- -------------- rağmen, genel a m. an edilme· hilt ticaret müdürlüğüne. ııı1 tDJ'' 
le busene ıehrimize az seyyah gele İnebolu faciası ıinden sonra, lngilizce "Niyuz Kro Cemil, tayin edilmişlerdı~· r~~~ııe 
ceğini yazmııtık. Ali.kadar yer- nikl,, gazeteai Atina muhabiri Kon bul Gümrük baş direktor ul'ı J'e" 

kurbanlarından d·ı· · k · · k d A. lere gelen malumat bu haberleri 1 111 görme ıatemıt .. •e .. en iain. e gümrük müfelti§lerinde_rı ~. t'ıt· 
bnrlnin cesedi b Jd ı , ... ş teyit etmektedir. Hemen bütün daha bulund U asta o uğu ve yattıgı soy enmıı· mal vekaleten tayin edıu... O 

seyahat acenteleri Akdeniz turne- lir. • k ar6f 
si tertip etmemektedirler. ine bolu vapuru hadisesinde de- Ayni gazete muhabirinin yaz • A laf Ur-k i1n A i)JJ 

936 senesinde memleketimize nizde kaybolanlardan birinin da· dığma göre, general Kondilisin ayak bastıjtı_ g L)f' 
Tuna yoluyla Avrupadan seyyah ha cesedi Urlanın Kalabak kah - Ytmaniatandan ayrılması ihtima. Ankarada 11:.>0Y ~gt' 
gelecektir. vesi yanma çıknıı~tır. Cesedin teş- Iinden de bahecdilmektedir. merasim yapı~~ıı p.11' 
-------------~ his edilmiyeeek bir halde gözleri-- ------------ Ankara, 4 _ Atatüı'ti-:,- 01e.t' 

Çarpışt:ı I ar oyulmUJ, bacakları kopmu, ve kar- 60 yeni Halk evi karaya ayak bastığı ~ ııı~ 
Sanyerde Kireç bumu önlerinde nı §ifmİ§ti. Üzerinde çrkan kağıt -ı açılacak 27 ilk kinunda burada bu_.,, f>6 

Halil reisin kayığı ile Enver kaptnnm -d'lrv- , 
laI"dan cesedin Alanyalı Ethem Ankara, 4 - Halkevlerinin yıl raaün yapllacnkta. Pr"6· ,.j\'t)f 

motörü çarpışnu§1anm. Knyıktn bulu· l d 
1 

d •ıııe ... • 
nan Sait deni~ di.i~müı, kurtnnlmı§· oğ u 329 oğum u asker Oamana ünümünde memle.1<etimize yeni " zı:rlanmaktadı:r. Mer~1 ,eJJe' 
trr. Kayık hasara uğn:.mıı, motörcı bir aid olduğuna kanaat getirilmiı den altmrs kadar Halkevi acıla • dan kö>:lü.le:r de iftirak ede 
f8Y olmamııtır. ve cesed Urlada gömülmiqtür. e&ktn-- dir. 

al 

b 
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BAROS 
• • 

Aşı ~arın 

t\&nıisi bir pe i vardır 
NTIK 

- Ayşe •. lamarladıklarımı unut 
llıadın, değil mi? 

Sipahi ocağı sigarası, çiçekler, 

l>aatalar, tatlı şarap •. 
- Merak etmeyin... Hepsini 

llacağım •.. 
Hizmetçi gittikten sonra, res
~ Cemil, bir sigara yaktı. Oda-

~ içinde asabi asabi dolatmağa 
UCl§ladı. Ah, §U zaman denilen geç 

bıe:z musibet bir geçse de sevgilisi 
Reise ••• 

Biraz sonra kapının zili çalındı. 
. Delikanlı, koşarak, karşılamağa 

tıtti. "Ne snadet ! Erken de gel-

di..,, diye düşünüyordu. Faltat an-

''ıın t ··ı·· · d d k ~ , mesu gu umsemesı, u a -
t "lllda dona kaldı· Sendeledi. Sa
ldı. 

~ ~arşısında, orta yaşlı bir erkek 
lırmişti. 

~ .._ Sizi rahatsız etmiyorum ya, 
oatunı ? ... 
Cemil, kekeledi: 

~ Estağfurullaa, efendim ... Bu
t l n... Eğer bir iki dakika geç 
~~eydiniz, beni evde bulamaya. 

tnız .. Berbere gidecektim. 

lt-...... Öyleyse ben de mükemmel 
'ttı~ı'Ylm. •• Tam zamanında gel
~ını .. Haydi bana bir fincan çay 

'nı edin baJc:alım. 
~~': Maalesef çayım yok ... Hem 
>tı bır modelimin gelmesini bekli

tdllm ... Tercih ederdim ki siz ... ' . ~l' Anlıyorum ... Bir kadın bek-
0"•tnıuz .. Nasıl kadın bakayım? 
' A~elade bir kadın işte• .. 

'..._ Peki, peki .•. larar etmiyo
~~ b .. Modeliniz gelir gelmez ben 
' Utadan giderim ..• Ah, azizim, 
~~ \ttın işi olmaması cidden feci 
'-.~ "aziyet.. Şimdi sizden ayrıl
lİtıi ne~eye gitmem lazım geldi
~le bır türlü kestiremiyorum. 
dı~1l'tı emlak sahibi olmak için çıl
~lt' aınma, ben, işte bu zebeple 
~~orurn .. 

tı\IQ.~safir, bir hayli zaman daha 
~il, b llktan sonra gitti. Resam Ce
~,~ ~nun üzerine, geniş bir nefes 
'ttı.; kendini bir koltuk üzerine 
~· \l anda öyle müthiş bir fe-
\ ~ atlatmış bulunuyordu ki .. 

~'lı 'ıe.Uah kapı çalınsaydı, ıi
'\\.~lçlr bir kadın bembeyaz dis-

~ı ~r .. 
t 0 aterip gülümsiyerek §U 
ttın .... d b . 

eşıgın e ehrseydi.. işte 

o zaman tantun !. Zavallı ressam 
mil, tantuna gidecekti. 

Şimdi, çıngırak tekrar çalındı. 

Te'lfırnl}(a lfilYmaıraısu : 86 

Cülyeto, eniştesine şerbet bar 
Korku hisleri artık kendisinden 
silinen gell!=, gidip kapıyı açtı. 

Şüphesiz ki, şu anda Mebrükeyi 
karşısında bulacakb ! 

Adam, hararetle 
bir 

içti, çok geçm ., 
uykuya da.dı . 

ını 

en 
verdi, 
derin 

Fakat, hayret! Dehşet!.. Yine 
deminki misafir ... Yani,Mebnıke
nin kocası ... 

Ressam: 

- Yine mi siz? - diye haykır
maktan kendini alamadı. 

Öteki, pişkinlikle: 
- Evet, yine ben.. Karımın me

selesi için geliyorum... Buraya 
geldiğimden ve demin söyledik-

Geçen kısmm hUlasası { 
Düşes Di Piti ünvanını taşıyan 

Cülycto, hemşiresinin yatağında 
Yatıyor. Eniştesine içirdiği oda
dan çağırıyor. Eniştesi onu ka
rl$ı !tlarnij zannetmektedir. 

Kaplanı savup yatak odaaına 
girdikten sonra, vali: 

- Ne oldun? .... Çok mu gözün 
ağrıyor, sevgilim? • diye sordu ... 
Hemen doktoru çağırtayım ..• 

Gülyeto güldü. 

- Kocacığrm-.. j 
- Fakat, ne garip ... Kollarıma 

yabancı geliyorsun ... Sanki zayıf
ladın ... lnceleştin, küçüldün ... 

-Vehim .. 

- Tabii Vehim... Başka bir 
vehme daha kapılıyorum .... 

- Nedir? 

- Her seferkinden daha sıcak, 
daha ateşlisin ..• 

Gülyeto: güldü. 
- Sen de ... 

Dii1es, ablasile içli dışlı olduğu 
için, kocasının bütün huyarlını bi
liyordu. 

- Hayır, hayır •... dedi .... Öyle 
bir fenalık geçirdim.. Uyku ile 
uyanıklık arasındaydım .. Sayıklar 
gibi konuşutm .. Gözlerimin yarasa 
hastalığına tutulması sinirlerimi 
bozmuş olacak ki öyle haykırmı- Ona biraz sonra sordu: 
tım ... Halbuki, çok şükür, hiçbir - Şerbetini vereyim mi? 
ıeyim yok.-. Bir yerim ağrımıyor.. - Evet... Hararetinle içim yan. 

Vali: dı. 
- Kaptanı geri çağırtayım. Mü- Gülyetonun gözelri, karanlıkta, 

him bir şey anlatıyordu... yarım kedi gözü gibi ıtıldadı. 
'ka.lclı~. Memnundu ... 

- Hayır, ÇGi$u•tnıa... Her ne- _____ E_m_ eline::doğru ilk adımı atı-
den3e, bu karanlık odada yalnu: yor u. 
kalmak istemiyorum... içime bir Küçük masanın üzerine koydu. 
ürperme geliyor ... Kuzum, gel.... ğu ilaçlı şerbeti, el yordamile bul-

Marki karısını çok seviyordu. du. 
Sözünden dışarı çıkamadı. - Al benim anlı şanlı Markim .•. 

Bu ate§İtı davet.•. Karanlıktan Marki, kupanın milhtevasını bir 

gelen bu ses .. • bu sesin içinde tit- yudumda gövdeye indirdi. 
rıyen mana... Şimdi, Gülyeto, yatağın içinde 

- Geliyorum, geliyorum .•. dedi. oturmuş Markinin nefes alışını 
Kütüphane odasını kapamadı. dinliyordu. Yastıklar arasına gö-

Gülyeto, oradan çıktıktan son• 
ra, doğruca, kendi dairesine gitti. 
Burada, çember sakal, kendisini 
bekliyordu. 

- Ne haber? . diye merakla 
ayağa kalktı. 

- işte .. Kitabımı a~ırdım .• 
- Ah Gülyeto· .. Ah sevgilim .•• 

Sen, ne emsalsiz bir kadınsın ...• 
Sana kartı minnet duygularımı na
sıl ifade edeceğim? 

Düşes, çapkın çapkın güldü. 

- Gayet kolay .• 
- Nasıl? 

- Beni öpersin·. Bu sabahki gibi, 
kuvvetle, canla ba~la öpersin .. 

iki vücut, canla ba§la sarıldı
lar. 

Bu Gülyeto ne müthiş bir kadın· 
dı ! Gecenin yansından sonrasını 

da yeni aşıkile birlikte geçirdi. F e

cir, camlara vururken yatağından 
fırladı: 

- Kardeşimi uyandırın! Oda
sına gitsin! - diye ihtiyar bir ada
na haber verdi. 

Sonra, çember sakala döndü: 
- Bugün seninle yapacak pek 

çok itlerimiz var, azizim ..• 

- Ne gibi? 

- Şimdi anlarsın ... 

(Devamı var) 

Araladl. Orada Soyundu. içeri. mu··ıe ve · ıı.m b t "tt"k "············································-·········· :t n §l;ı' an aş an, gı ı çe ::························· .. ··•····•··••••••••••••• .. ····:: 
girdi. ağırlaşan ve derinleşen solumalar 5 Diş hekimi ! 

lerimden ona bahsetmezsin.. O, 1 ... 
beni daima bir işle meşgul sanır.. Bir iki dakika sonra, ayni yatak- geliyordu. ; R ati p Türk o ğ 1 u ~ 
Malum ya: Kadınlar, kocalarını ta yatıyorlardı. Gülyeto, ayaklarının ucuna ba·ı .. Ankara caddesi Mesc?rret n 
aylak görmek istemezler ... Siz de - Karıcığım! sarak kalktı. Eniştesinin oda"na oteli Karşısı numrara (88) H 
ona go·· re ı' dareı· kelaA m edersı'nı" z... ·'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!. girdi. Orada kütüphaneyi araştıra- ........................................................ :: ····················-·································· .. Artist: odaya soktu. Elindeki zarf 1 aldı. rak bir kaç saat zarf rnda kitabı 

- Hay hay... Anlaşıldı efen- Mebrukenin yazısını tanıdı. Ay. buldu. 
dim .. - dedi. Beni, işinizden dö- şe, izahat veriyordu: işte, yeşil kaplı kitap .. 
nerken IUtfen ziyaret ettiğinizi - Yolda gelirken, Mebruke ha- işte , hazinenin anahtarı ..• 
söylerim ... Allah ısmarladık ... Baş- nımın hizmetçisine rastladım .. Bu- Heyecanından titriyen parma1

•• 

ka bir gün daha serbest olurum... nu verdi. larile cildi aldı. Masanın üzerine 
Omuzuna hafif hafif vurarak, - Sus diyorum sana... Kocası koydu. Bir çakı ile keserek kağıt 

sanki, merdivene doğru hızlı yü. yukarda.-.. kısmını cilt kısmından ayırmağa 
rümesini temine çalıştı. Ayşe, pısrrdı. başladı. 

T .. · · 1 d k" k Cemil, mektupta şu satırları B am aşagı ınıyor ar ı ı apı u ameliye, gür sürmedi. 
okudu: ~ 

çalındı· Çok geçmeden, kitap ikiye ay-
B f h ''Cicim ... !mkam yok sana "C· u se er, şüp e yok. .. O ... Meb- ,..., rılmışh. 

"k G ı· F · b lemem. Annen misafir geldi. Bir ru e.. e ıyor... acıa aş göste· Gülyeto, bunun üzerine kitabın 
k türlü kurtulamadnn. Buluşmamız • 

rece ... başka güne kaldı.,, içine cildi olmayan rumca perişan 
Misafir, mütebessim: kağıtlar yerleştirdi. Buraya rapt-
- İşitmiyor musunuz? Kapı Delikanlının sararan yüzünü 

b. bel.k k l d s· k etti. Sonra, kestig"i kag"ıtları ala-as l "I ' A H h ld ır pem ı ap a ı. ü ünu av-n ı ça ınıyor .... çın... er a c rak koynuna soktu. 
modeliniz olacak... det etti. 

Ö 
Mi!lafirinin yanına döndü. Hemşiresinin yatak odasına 

- yle galiba.. döndü· 
- Haydi açın· .. Yoksa ben aça- Traşçı adam ona sordu: 

- Her halde iyi bir haber aldı- Eniştesôıin uyumasını dinledi. cağım .•.. 
ğmızı halinizden anlayorum.. Nefes alışlar, muntazam ve de-

Bu teklif, ressam Cemili fena E rindi. 
ürküttüğü için derhal koştu. Hiç - vet ... Dostlarımdan birinin 
olmazsa belki Mebrükenin ses çı- büyük bir tehlikeye manız olduğu- Tuvalet odasına geçti. 
karmasına meydan vermeden, nu sanıyordum. Şimdi kurtulduğu- Orada, hemşiresinin mahremi 
'K nu öğrendim. Müsaade edin de ı b" 'h · k d ' ocan geldi!,, diyebilir, genç ka- o an ır ı tıyar a m oturmu§, 
dınrn evden uzaklaşmasına hiz- kendisine bir tebrik mektubu gön- pinekliyordu. 

· dereyim. 
met edebilirdi. - Ben çıkı)·orum ... Sabaha kar-

Masasının başına geçti. Şu satır- bl 
Fakat, kapıyı açınca, güzel met- ı şı a amı yollarım! - dedi· 

Kenan Hulftsi 

Bir yarasa 
Bir kıza aşık oldu 

Yakmda kitap halinde 
çıkıvor 
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1400 Kr. 
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400 •• 
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E~nebı 
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1450 •• 
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300 •• 

iLAN TARiFESi 
Tıcarct ııanıarının eatırt 12,!50 
Resmi ııonıorın 10 kuruştur. 

Sahibi ve Neşrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer {ti AKIT) matbaaıı 

ları yazdı. res yerine, somurtuk, can sıkıcı " - Aaman düşes! Eni!ıteniz oda-1?:-_____________ _ 
Güzelim! Annen, tesadüfen ~ 

Ayşe ile karşılaştı. bile olsa, annelerin en miikemmeli ya gelirse? 
- Beyefendi .... Ismarladıkları- imiş. Zira, iki saattenberi kocan - Odada bile .•• 

nızın hepsini aldım ..• Yolda gelir- evimde idi. Kendisinden bir tüı·lü Hizmetçi korku alameti göster-
ken de... kurt 1 d d G 1 a· k di. u ama ım ı. e sey ın arşı-

- Sus .. Sonra konuşuruz ... Sen laşacaktmız.,, - Aman ... Nasıl olur .. . 
odaya gir... Nakleden: Hat\ce Süreyya - Derin derin uyuyor ... Merak 

Hizmetçiyi kapının yanındaki tm 11· · · d" =-------------c.ı.;; e e.. aç ıçır ım ... 
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D'GfdNr>İRENLH' ' 
1•--mı:ıJllilml ~m ill IHili~lill 

'"N SARAY ıttercımek çorbası i! Bu akşam Sinemasında 
Bqgün mercimek sorbası nasıl pi · ıı=-~ 

şirileceğini yazıyoruz. Ucuz ye çok --= 

mugaddi olan bu çorbanın hazırlan -1 -: 
masını Sirkecide Şen Cumhuriyet lo-1 __ 

kanta.~ı ahçıbaşısı ŞeYket şöyle tarif 
ediyor: 

Büyük dans •.• Neşe •• ve musiki galası Modern dansın 
iki kralı ( Karyokayı yaratanlar) 

GiNGER ROGERS ve FRED ASlAIRE 

ontinanta - Çorba için kırmızı mercimek al . 
mak Uizmıdır. 1Jlercimek güzelce taş_ ~~ 
tarından, çöplerinden ayıklanır ı·e ~ Göz ka~aştırıcı ve bütün dünyayı zaferle 
yıkanır. Bir kiloluk c-orba için bir ten f1I dolaşan fılm. 

d .. 1 b ,_.1 ~ . "

1
~ Bu akşamki gala için biletler evvelden cercye or • eş t>ı o srl ı·c mcrcıme • ..;: I b- ı -·z b" 1.,. 1 ı=- a ına ı ır. 

ı e ır ı,.;te ıavuç, sovan, patates ko- r~: ilaveten: Paramount Jurnal 

nuBr: Kız~dınd atteşte kayhnatılırl. '• !llllilll !lllilll!Ull!!lllil lllnııJl!rJ!l~!!fillmffill!l llrn!!lillın!ilffiülmlJmfü~~l'm~lill!llBlll Iİlllifü~lm!r~!lffil!"ll~l~~~lffiüllnıllffiill~llmllillllllilllillillOOlllınrnilllllillllillllllimlOOml!IJiliiıl~111llillffilia~J~tlıillillilllllIDll!lim!l.lmllimllmın~ffil!l~İffim~llnliüillil..lıhllılll,1:UlllllllllllliilHıl' 
ır nw e sonra aı·uç a sot'ana 

, 
bakıtıı·. bunlar pişmiş i.~e mercimek de 

pişnıi~tir. •••••••••••• 
: • ,. ... ~,.. • ~ • ..... ·"' 1 "t: . . ·~ .'it. .... ~~ ... . ' ""-\ ... 

ıll crcimek indirilir ve süzgeçten sü-ı 
zülür . .llcrcimeğin ince zarları süzgeç •. 
te kalır. 120 gram un ı·e 100 gram 
yağı da başka bir yerde yanmıyacak 
ve güzel bir koku verecek derecede 
kaı•urduktan sonra mercimek bununla 
karıştırılır. Bu karıştırma işinde ya 
hususi teller veyalıut kaşık ı·eya kep
çe kullanılır. Böylece harman edilin _ 
ceye kadar ateşte kaynatılır. üstüne 
yağ ve tuz dökülür. Bir müddet dalıa 
kaynatıldıktan sonra çorba pişmiş de 
mektir. Ateşten indirilir ı·e yenir. 

l\IAOD~:LF.R 

Oulgur 12 
Fas:ılyn rnlı 22-12,35 
Fnsulya horoz 15 
Pa ulyn ı:lak 105 
:'\ler<'imck 20 
~ohut 9 

17,5 22 
15 2.3 
18 20 
14 115 
22 25 
12,5 17,5 

.'.\'.ohııt ııııtiirel 9,5 
l'eynir n. yuğlı 26 

12,5 15 
35 40 

l\nş:ı r ~ nj!"lı 50 60 80 
r~:ış:ır ikinci 40 50 70 . 

Bu 
akşam MELEK sinema

sında 

Zeykine _ eğlencesine - neşes1ne ve güzelliğine doyum olmıyan bir film 

Kü ~ALDK 
~ONCL. 
Fransızca sözlü 

OYNIY ANLAR : 
JOAN CRAVORD - KLARK GABLE ,.e ROBERT MONTGOMERY 

A'/RICA: 
Paramount dünya haberleri gazetesi \'e Berlin operası Fıenfoni orke.~tra.~ı 
tarafından WAGNER'in TANH.AUSER operası U\'ertürü. 

. ;. ,,. :.!··· ::- i> . ~ . :· .. 1 • • ( , 1 ·.: • • ; ) • : -. '-· • 

.. • a • 't .... • ...... ',.> O •:ı. ,•• ', •• o • 

Bu akşam 0 R sınemosında 

Beynelmilel casu.~lnrnı entrikalarını ~e,irdikJeri Bağdadın büyük n 
bitmez çöllerind a~k Ye ,·azifenin çarpışması 

BAGDAT YOLU 
Yerlilerin isyanı, binlerce sürnri \'e piyade kıtalarının i~tirak ettiği bü
yük hnrıl. 

41.5 44,50 1 • 
'l.l"ytln~ n~ı "ı,st ro 37 - 39.5 
Ycmcklilt 32 • 36 

OVNIVANL.:AR: 
40 50 

\"oğ 'l'rabT.on 5j • 65 70 80 
Ter~yağ 120 -200 140 220 
Yağ yer.'t<'ldlk 50 • 60 75 90 
Yağ birinci Urfa 70 8.5 100 
Pl.:lnç 15 48 
'..\lalmrna 22 26 
Ze~tln 

8 - 35 

15 - 18 

15 - 29 11 - 45 

SEBZELER 

lnce biber 8 - 10 10 12,5 
Kırmızı biber 3 5 
Dolmalık 6 • 7 7,5 10 
Ha\'UÇ 2 - 3 5 
Prasa 3 - 4 4 5 
L&hana 3,5 4 5 7 
Y~ll fosulya 15 - 18 17,5 20 
Yaprak 10 15 20 
Patat.ee +5- 6,5 9 12,5 
Soğan 5-5,5 6 7,5 
Kcre,•lz 6-5 7,5 12,5 
YC3ll domata 1,5 - 2 3 · 5 
(OIJ'Wl domates) 3,5 • 4 7,5 15 

YE~llŞLER 

Ayva ekılt. ckııt. 6 - 8 10 15 
Ay\-& birinci 5. 6 6 1,~ 

Ayva lklncJ 3 - 3,5 5 7 
:Sar ckıt. ckst. 6 7,5 10 
X ar lk.lııcl 4 5 7,5 
Elma Karadcnlz 4 - 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma tJnye 4 - 5-9 5 15 
VzUm siyah 6 - 11 12,5 15 
t.hUm mli,kUJe 11 - 24 15 35 
l\land:ıllna 1,5 5 2 7 
Portakal 1,5 5 2 9 
l'c\·i;r. 11 - 18 12,5 20 
Keııtruıe 6-8-10 10 15 
Mu,mula . 

3-3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (cekl) 250-385 1,5 4 
liönıllr 2,5 3,5 2,5 4,5 
lfok 

"öınl kok 21 

Ev ge~indirenler: 
Gazetemizin bu sütununda her gün 

llöyle bir cetvel işinize yanyacak o -
l:ı.n bfr yemc.-k t:ırifi ve buna benzer 
fnydah bir mallı mat bulacaksınız! 

Ev sahibi. 

Celladın başına 
geler11er 

L ehistanm en usta celladı ta· 
nınan Alfred Kalt'm başına 

gelen kaza şimdiye kadar adliye 
tarihinde görülmüş işlerden de • 
ğildir. 

Geçen gün Kalt pek de hoş ol· 
mıyan vazifesini yapmak için ha· 
pishaneye davet edilmişti. Bura .. 
da Blok adlı bir haydudu asacak· 
tr. 

Haydudun boğazına ilmik ge , 
çirilmiş ve ayaklarının altındaki 

masa çekilerek artık herifin öbür 
dünyayı boylamak üzere olduğu 
sanılmışken, İp kopmuş ve idam 
mahkumu da diri olarak ayak üs. 
tü yere düşmüştür. 

Bloh daha kimsenin sersemliği 
geçmeden hemen celladın üstüne 
ııçramı! ve karnına müthiş bir 
tekme indirmi!tir. Bu zorlu tek • 
me neticesinde cellat yere yuvar
lanmış, ayağa kalkamamış ve ol· 
duğu yerde durmadan kıvranmış
tır. 

Bereket versin ki hapishanenin 
kapıları sımsıkı kapalı olduğu i -
çin haydudun bir yere kaçmasına 
meydan kalmadan jandarma ve 
gardiyanlar üstüne çullanmışlar 

ve azgın boğalar gibi tekme atan, 
ısıran ve sövüp sayan herifi tek · 
rar höcresine sürüklemi!_!!erdir. 

Ertesi günü darağacına. yeni 
bir ip konmuı ve Alfred Kalt ar
tık bir daha vazifesini yapamıya-

PlERUE RlCHARD WlLL~I - KATE DE N'AGY _ JAGQUES CATEI Al; 
Büyük Ye yüksek kıymetli bir film oı mak it.ibarile nurnarah yerlerin 
ev\'clden aldırılması rica olunur. '!'ele fon: 42 :>t. llfıveten: '<!nı Para
mount Jurnal. 

cak kadar sakatlanmış old:.ığun · 
dan yeni bir cellat Lehistan halk 
düşmanını asmıştır. 

Eski cellat bol bir tazminatla 
tekaüt edilmiştir. 

Canll barometre! 
cenubi Yugoslavyanın Totovo 

çiftçileri kendi aralarında 

yaşamakta olan 120 yaşındaki bir 
adamı en yii ha va baron1etresi 
saymaktadırlar! Bunlar ihtiyar 
Ivan Stankoviç'in kemiklerinin 
hassasiyetini, Belgradın resmi . 
hava raporlarına üstün tutmakta· 
dırlar! 

Torununun torununu görmüş O· 

lan ve 79 yaşında bir de oğlu bu
lunan lvan havanın nasıl olaca · 
ğmı yirmi dört saat evvelisinden 
bü:>ilk bir sıhhatle haber vermek

t~dir. Bu yaşlı adam köyden on 
kilometre kadar uzakta olan tar· 
lasına her gün önüne eşeğini ka • 
tarak gitmekte ve hali çalışmak-

tadır· Kendisine bu yaşa nasd va
rabildiğini soran gazetecilere: 

- Erik rakısiyle tütün sayesin
de sağlığımı korwnaktayım. Ben
ce yemek ikinci derecede gelen 
bir meseledir! 

Demiştir. 

t LAN 
Emniyet 6 mcı Şube Direktör

lüğünden almış olduğum eski ara 
bacılık ehliyetnamemi düşürdüm 
yenisini ~ıkaracağırndan eskisinin 
hükmü olmadığı bildirilir. 

Çillerin izi 
Sihramiz güzellik 

balmumu ile 

"Cir Aseptine,, tabir edilen 
bu balmumu; kaba ye çirkin 
cildin derununa nüfuz ede · 
rc.-k o derece yumu~atır ki sa.. 
bahleyin yüzünüzü yıkadığı • • 
nız da lekeli ve sert harici 
tabaka~ını parça parça düşü
rür. Yeni ye taze cildinizin 
beyaz n bir benin cildi gibi 
yumuşadığını görerek mem
nun ve hayran kahr!'tnız. 

Çiller, çirkin siyah benler ve 
cildin kırmrzıhkları tamamen 
zail olur. 40 ya~larında bir 
(,adın kolayca :lO yaşlarında 

görünebilir. Yeni ,.e sihramiz 
bir güzellik balmumu olan 
"Çir Aseptine,, sabunun hiç 

bir mkit temizliyemediği 

didin siyah mesamatını te -
mizler ve bu suretle siyah ben 
lerden ve münbesit mc!'amat
tan kurtularak temiz Ye taze 

bir cilt meydana çıkar Ak -
samlan yatmazdan evvel "Çir 

Aseptine,, kuJlanınız ve siz de 
J,aclınların buna (~ihrfımiz 

halmumu) clemelc.-rine hak ve. 
rrc«'ksiııir .. Hemen Jrngündcn 
istimale başla) ınız. 

Sineması 

Yarın akşam tam saat 9 da .. 
Sinema dünyasında misli görul 
miyen büyük bir şark filmi göS
terecektir. 

P E P O 
EriYan operasının kıymetli ar-
tistlcrite çevrilmiş ermenice o
perettir. 

P E P O . 
Kadar neşeli, zevkli bf r fılJ11 
nadiren görülmüştür. 

L O 

P E P O .· 
Baştan başa eski şark musikiS1

• 

Hüzzam, Suzinak, Hicazkar illi 
fasıllarına uygun olarak beste· 
lenmiştir . 

P E 1 P O . . 
Çeşit, çc~it rakıı:<lar emAAtsıZ 
dir •. 

5! Zunduky! za'nfo ese9nden re 

~ 
jisör DEKNAZAROFF ta~ I 
fından filme alrnmr~, musikiS 

Amo llaçndoryan: t~rafındal1 

~ tertip ediJmi~tir. 

C() nun rkılarını yakında biit\ıtl 
1~ lstnnbul zevkle söyliyecektir· 

P E P O tt· 
Yıldızlan. il. Mersesyan, 1\13• 

'dİ,. 
tııar,ran l\lalran ve Hasmik - . 
nun ~rın J}ıi:;ın!Yeri~ek fc~ • 
knlildc gala müsameresi içı~ 
yerlerinizi şimdiden sinema g•. 
şe.-ıinden temin ediniz. 'l'eJcfofl· 
·10690 

~8888.8888888~ 
Cc.-p takvim \'e acen_ , 

·po:• 
clalarmızı Yenı 11 

1 ~ tane 1\1. Aygiirıdt 
9 AY$öN alınız. 
3 CJ Hem uct.Jı 
6 N Hem zariftif' 

--/ 
Dr_._M_u_h-ta_r_F_uııt 

· · ·· ·· teh tı-'"-'1" 9 Denız hastanesı goz mu ~O· 

Köprübaşı Eminönü Hanı kat 3· .. ,ııı 
Saat 1:>19 arasında hastala 

kabul eder. __/, 

G,LNC 'ıK 

ve ıoe 
Bel gevşe.kUğ 

ıe 

ol 

:tıı. 

1\ 

l\ı 
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Amerikada bile haqret 
uyandıran bir dô.va: 
Bir adam kendi aleyhine 

açllan davada hasım tarafın 
Dün Londrada oynanan dünyanın en mühim maçında 

- zwwwı .... ıwwwıı ........... "-11 ,_....-- s._.:~ ıa:wwws - ..... _,"-12 - - .......... ~ 

lngiltere Almanyayı 3-0 yendi 
Maç çok güzel ve heyecanlı oldu 

avukatı oldu 
Birleımit Amerikanın Memfis 

!ehrinden Madam Hulvart Hut · 
aon kocası Braha_n Hutson' dan bo· 

t•nınağa karar vermişti.Koca11 bir 
llvukat olduğu için davanın çok 

Çetin ve masraflı olabileceği~ 
arkadaşları kendisine söylemiı ve 
hatta bu davanın mahkemelerde 

•ene!erce sürüklenmesi ihtimali 
olduğunu da ileriye ıümıü§lerdir. 

Madam Hutson bu iti uzun u · 
ıadıya düşündükten sonra kur . 
l\azhğa baıvurmanın iyi olacağt· 
l\ı kestirmiıtir. 

Braham Hutson belki de ideal 
bir koca sayılamazdı; fakat avu. 
k.tlığına ve kalenderliğine diye. 
Cek yoktu. Eğer Madam Hubon 

boıanma davasında onun elini ko
lunu bağlayıp da kendisini müda· 
~aa edemiyecek bir hale sokarn 
1ti kazanırdı. lıi az daha ileriye 
Vardırarak kocasını bu davada 
'\>\ıkat tutabilirse artık hiçbir ta
~ kalmazdı! 

Bu adam deryadil ve kalender 
llle!repti. Karısının teklifini red · 
dedemedi ve böylece Amerika hu· 

~ davaları tarihinde eti henü~ 
IÖrülmemit bir hadise oldu. Anı~ · 
likan avukatları da buna kartı de· 
diler ki: 

"- Mesele tuhaf g8rülmekle 
~eraber bütün kanuni tartları ha· 
ildir. Kendisini t ikayet eden ta · 
l'afın aVukathğını üstüne alnı?, 
bir adam mahkemede artık koc~ 
•ıf atiyle mevcut -sayılmaz.,, 

Mister Hutson da bu davada 
k0ca sıfatiyle kendini müdafaa • 
dan vazgeçmi§ olduğundan yalm:z 

Kadınlar için 
model 

/), 
li ~ea Natali. Paley tarafından 
Q~livuı1 muhitlerine ıokulan bu 
f'tı" ~ elbiıesi. hemen moda oluver 
rı lffir. Siyah muılinden rob üıtü-
e elle örülmüf beyaz yün yelek 

':--!_ok hoıa gidiyor. 

~~~nbuı 3 üncü icra memurluğun • 
2ı_u 

-liaha -935 tarih ve .392 numaralı 
'I .. IUzın 10 uncu sahifesinin birin
--~da üçüncü icradan emniyet 
1-tib~~ alt nbtann ikinci arttırma 
"'h,. 1 T-1-936 olması lazımgelirken 
't~-3-936 yazılmıştır. tashihi 

0&'111111\ 

basım tarafın avukatı sıfatiyle 1, 
patı vücud edecektir. 

Bay Hutson gazetecilere ıunla
rı söylemittir: 

- Bunda fevkaladelik görem\· 
yorum. Karım bana bop.nma İf \. 
ni açtığı ve kendimi müdafaa et
memekliğimi söylediği zaman iti 
en ucuz bir tarzda baıarmanın ç~
relerini araıtırdık. 

"Ben davada kendimi müdafaa 
etmediğim için tabii, bir avukah 
ihtiyacım yoktu. Binaenaleyh ka 
rımın avukatlığını yapmakhğıma 

hiçbir engel kalmamııtı .•. ,, 

Avukat karısı namma verdiği 
boıanma istidasım her iki tarafa 
da fazla yüklenmiyecek tarzda 
yazmıfhr. Bu istidada nafaka ve 
tazminata dair bir kayıt olmadı · 
ğmdan belki müıteki bu meıele-r. 
mahkemede doğrudan doğruya 

ve tif ah en söyliyecektir. istida 
pek kısadır ve §Öyle yazılmııtır: 

"1927 senesinde Lekvana şeh · 
rinde evlendik. Az sonra da yer
letmek üzere Memfise geldik. Her 
yıl olduğu gibi bu sene de yaz b· 

tilimi geçirmek üzere Skrauton 
ıehrine gittim. Orada bir ay ka · 
dar kaldıktan sonra evime dön 
mek için para istedim. Kocam l-u 

,parayı göndermedi ve gönderme· 
mekte ısrar suretiyle beni terkt?t · 
mi! olduğunu gösterdi. Bu yüzd~~ 
atamızdaki nikahın feshini ve 
kızlık ıoyadımm te1Çilini istida •. · 

derim.,, 
Bu meraklı dava tim'di "sulh 

teıebbüsleri safhası,, ndadır ve 
henüz mahkemeye intikal etme · 
mittir. 

Demlryolları ldarealyle Sıhhat 
heyeti aleyhlne 

. 50000 lira · 
Bir zarar ve ziyan 

davası 

Ankara, 4 - Ankara birinci 
hukuk mahkemesi meraklı bir da. 

vaya bakmaktadır. Davacı, devlet 
demir yolları ticaret hasılat kıtmı 

amirlerinden Veysidir. Davacı iki 
defa haıtalan;ıf, neticede demir 

yolları sıhhiye heyeti kendisinin 
çahıamıyacak kadar hasta oldu -
ğu hakkında bir rapor vermittir. 

Veysinin bunun üzerine, kendisi

ne bir ikramiye verilerek idare ile 
alakası kesilmiıtir. 

Veysi itinden çıkarılınca df'mir 

yolları idaresiyle sıhhat heyeti a· 

Alman takımı mağlübiyete rağmen • 
tebrikler kazandı. Bütün Alman gaze- Bu haftaki 
teıeri (Şerefli bir mağlübiyete uğradık) ı·k I 

diyorlar 1 maç arı 
lngiliz - Alman milll futbol ta -ı kabelede bulunmak için bir hayli 

kımlan arasında hazırlanan ve bir uğraştıkları halde muvaffak olamadı. ! 
haftadır gerek Londrayı, gerek Ber .. lar. lkinci haftaymda 1ngi1izler biri 
lini şiddetle alAkadar eden maç dün biri ardınca iki gol daha yaptılar ve 

Londra~ !a~ılmış ve Alman ~ı gollerinin sayısını üçe vardırdılar. J 

3-0 yenılmıştır. A1manyadan bınlerce Almanlar bütün gayretlerine rağ . 
nazist hususi vapurlar, tayyarelerle men bir ~e; yapamadılar. Fakat so · 
bu maçı görmfye Londraya gitmişler, nuna kad~ar çok iyi oynadılar. 
bir hAdise çıkmaması için t~r~ibat a · Oyun bittiği zaman iki takım biri
l~nmıştı. Rady?lar_ maç.ın ~utun ~f • birinin ellerini samimiyetle sıkmış. 
sılitını ve sanıyesı sanıyesıne venyor Jar. hakem Al 1 k ·· ı . , , man arı ço guze oy • 
lardr. Maçın tafsılltı şudur: nadıklarından dolaYt tebrik etmi~tir 

Londra: (Radyo) - Bu mevsim için · '" · 
de bütün dünyanın en mühim futbol Maçtan sonra 
karşılaşmasının yapılacağı stad, 80,000 
kişi tarafından hıncahınç doldu.rol • Be r 1 i n d e 
muş, zabıta herhangi bir hadisenin 
vukubulmaması için bir çok tedbirler 
almıştı. Fakat bu tedbirlere hiç de 
ihtiyaç bulunmadığı çarçabuk anlaşıl 
dr. Almanlarla İngilizler çok iyi ta -
ruşmış, kanşmış ve maç hakkında bi· 
ribirlerile, ekseriyetle işaretle konu -
şop anlaşmrşlardır. Yağmur dolayı • 
sile saha kayaktr. Bununla beraber 
Alman müdafaası çok kıymetli oldu. 
ğunu göstermiştir. Oyuna başından 
sonuna kadar spor ruhu hMdmdl ve 
iki taraf, çok iyi oynadılar. Birinci 
haftaymda İngilizler bir gol yaptılar 
ve bütün seyirciler tarafından alkış -
landılar. Buna karşı Almanlar bir mu 

BerJin: <Radyo) İngilizlerle. ya _ 
pılan maçın büyük bir sportmenlik 
isfnde oynandığr ve Alman takımı • 
nın candan bir gayret gösterdiği habc 
rl, burada büyük bir· memnuniyet u· 
yandırdı. 

Çünkü Alman takımı cidden iyi 
oynamış, fakat futbol üstadı İngilte. 
re taknnma karşı üstün bir nziyet e) 
de edememiştir. Gazeteler hususi ta. 
hılarla neticeleri bildirmekte n her 
şeyden evvel İngilizlerin gösterdik . 
Jeri iyi kabulü kaydettikten sonra ta· 
kımlannın mağlftbiyetini şerefli bir 
mağlQblyet saymaktadırlar. 

E~v~ı~ qüı:.:!, 13o~~nya_9a_n 9e!en 
Trikoior -t:8kirniniri 

maçları 

Trikolor takımı, dünkll antrenmandan sonra. 

nvvelisi gün, iki maç yapmak ilzere 
şehrimize gelen, ve burada cumartesi, 
pazar günü yapacağı iki maçtan son
ra, büyük bir turneye ~ıkacak olan, 
Romanyanın en tanınmış takımların • 
dan Trikolor dün Taksim stadında bir 
antrenman yapmıştır. 

Cumartesi günü Taksimde ilk maçı:.. 
nı yapacak olan bu tanınmış Romen 

takımının antrenmanında, göze çar _ 
pan, Trikoloı· oyuncuJarrnın, ~ok iri 
yarı atletik kabiliyetleri fazla ve topa 
gayet hakim bulunmaları oldu. 

Eğer aGlatasaray, seyahat dönüşiı 
Bükreşte 4-1 yenildiği bu takımdan, 

o mağlubiyetin öcünü almak isterse, 
çok çetin bir maça hazır olmalıdır. 

Bu haftaki Jik maçlan, aşağıda mın 
taka futbol heyetinin tebliğinden an • 
laşılacağı gibi her haftaki kadar çok 
değildir. 

Galata.sarayın Romen takımı Tri • 
kolorla yapacağı maç münasebetiyle, 
gerek Taksimdeki bütün maçlar, ge -
rekse, Fener stadında yapılacak olan, 
Fener - Galatasaray maçları yani 
hepsi (4) maç tehir edilmiştir. Bu haf 
taki maçlar için futbol heyetinin teb • 
Jiği şudur. 

TEBLiG 
7-12- 935 CU!\L.\.RTESl Y .APL 

LACAK MAÇLAR 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Rıfkı. 
Süleyman iye B takımları saat: 15 

hakem: Rıfkı. 
Şeref Stadı: 

Alan gözcü.sil: Şazi Tezcan. 
Vefa - Eyüp B takımları saat: 13. 

30 hakem Şazi Tezcan. 
Güneş - Beşiktaş H takımları saat 

l S,15 hakem Şazi Tezcan. 
8-12-933 PAZAR YAPILACA!{ 

MAÇLAR 
Fener ıtadında: 
Alan gözcüsü Kadri Celal. 
Haliç - Sumer .A takımları saat 11 

hakem Kadri Celal, 
Süleymaniye - Beykoz A takım lan 

saat 13 de hakem Sabih. 
Yan hakemleri: lzzct Asaf, Rıfkı. 
$ere! Stadı.: .. . . , 
Alan gözcüsü Saim Turgut. 
Feneryılmaz - Beylerbeyi A takım· 

ları saat 11 hakem izzet Muhiddin A· 
pak. 

Vefa - Eyüp A takımları saat 12, 
4:>hakem Suphi. yan hakemleri: Tah. 
sin, Halit Özbaykal, 

Beşiktaş - Güneş A takımlarr sa.at 
14~ hakem Sadi Kar~n. yan hakem 
leri, Feridun Kılı~, Talat Özışık . 

lllllıtıınıt1""1Rll1111111Mrm"111111111nıınnıııı111 ııııııııııı ı ıı ıı ı uııı ıı~ 

lii!•L!.IT~ 
Koşarken düştü 

Fatiht oturan 13 yaıında Abdullall 
sokakta koıarken dütmii§, batından ya· 
ralanmıı, Cerrahpa,a haıtahaneıine 

kaldmlmıtbr. 

Çarpuşt:ılar 

Fatih - Beıiktaı seferini yapan 
1021 numaralı ntman Mehmet Alinin 
165 numaralı tramvay arabasiyle 
2498 numaralı lsmailin otomobili Şeh· 
zadebatında çarpıırmılardır. Otomobi
lin çamurluğu parçalanmıştrr. 

Elini kapt:ırdı 
Büyükderede kibrit fabrikasında 

leyhinde 50 bin liralık zarar ve zi-1--------- ---------------- -0... ___ _ 

yan davası açmııtır. Hukuk mah- Budapeşte rp>a1!e!ll~D h_~ey 
kemesi davacıyı haksız görınüı, Parlsi t. S yendi Fransa lngiltereyi 

kutu doldumıa dairesinde çalıtan Ha· 
tice dikkatsizlik neticesi sağ elinin iki 
parmağını makineye kapbrmıı, Alman 
hastahanesine kaldmlmıtbr. 

CldQ 

temyiz de bu karan tasdik etmit- 7.4 yendi Tepebafında ltalyan k~übünde ka· 
tip Franso,·a, Kuloğlu sokağından ge· 
çerken fenalatmıf, kapııı açık bulunan 
22 numaralı evin antresine girerek su 
istemiıse de biraz sonra ölmüıtür. 
Fransovanın kalbi durmuıtur. 

se de Veysi yeniden mahkemeye Uç gün evveJ, Pariste Prac des Londrada yapılan Fransa - ln-
k Princes stadında oynanan Budapeşte giltere patenlı· ho"key maç nd 

müracaat etmiıtir. Yakında a· 1 a 
- Paris maçı, Fransızların ~klcnmi· F l ku ti" k" 1 • • 7 A rar bildirilecektir. ransız ar vve ı ra ıp eranı -·• 
yen bir mağH'1biyeti ile bitmiştir. yenmeğe muvaffak olmuşlardfr 

İstanbul a.qliye mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden: 

Havva tarafından Taksimde Büyük 
duvarcı sokak 97 numarada oturan ko 
cası Ahmet a1eyhine açılan boşanma 
davasına ait arıühal sureti Ahmedin 
ikametgahının meçhllliyeti hasebile 
tebliğ edilemiyerek bila tebliğ iade 
edildiğinden tarihi ilandan itibaren 
bir ay içinde cevap vermesi lüzumuna 
karar veri1mek1e keyfiyet tebliğ yeri. 
ne· geçmek üzere ilan olunur. 

5-12-935 

18,000 seyirci önünde oynanan maç, Maç başlar baılamaz yarım daki
tamamen Macar takımının hakimiye • 
tinde devam etmiş, birinci devre 3.0 ka geçm~den Fransızlar ilk golle-l•••••••••••••--
bitmiştir. rini yapmıtlardır. Daha canlı ve 

İkinci dene Macarlar bir gole kar. atak oynıyan Fransızlar birincı 
şı daha iki gol yaparak neticeyi 5-1 devreyi 6 - 2 bitirmiılerdir. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
gibi mükemmel bir farkla ka7.anmı~ • ikinci devrede İngilizler kale· Urolog _ Operatör 

tardır. cilerinin fevkalade oyunu sayesin- Bevliye MUtehaasısı 
Macarların dört golünü bundan e • de fazla gol yememitler ve hatti 

pey müddet evvel şehrimize gelip genç iki gol de çıkararak vaziyeti b!r Kraköy - Ebelıiyor mağtuası 
Macar milli takımı namı altında maç yanında. Her oün öğleden ıonra 

kit t h f parça lehlerine çevirmişler ise d~ 2 • d•n 8 . e kadar.. Tel.· '1235 yapan ve o va san r a oynıyan _ .. 
Saroşl atmıştır. Saroşi şimdi merkez neticede gene 1·4 mağlup olmuı- ••••••••••••••• 
muhacim o>:namaktadır. · lardır. 

, 
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kaçırılan 
.YAZAn: 

HALİDE EDİP; irlY ırk ko~o · · 
56 (Nakil, tercüme ve iktiboı hakkı mahfuzdur.) ____ _.ss -

''Bir türii insanı daha f etikete 
sürüklemekte ne mana var? Hem 
de aslı esaıı olmıyan bir çocukluk 
için. Bir :kağıt parçasiyle bu re
jim naıd yıkılır? Tevfiii poıtaya 
ben yolladım, demekle adamı ce
zadan kurtaramam ya... Şevkinin 

dediği gibi, mertlik burada bot 
bir gururdan ibaret kalmaz mı?,, 
diyordu. Bununla beraber onun 
dı' tesirlere çabuk kapılan yumu· 
şak mizacının bir tarafında, ken
disinin bile haberdar olmadığı bir 
kuvvet saklıydı. Ve o kuvvetin sert 
sesi: 

"Kendini ele vermekten çekin
men acaba anana merhametinden 

" mi, bir maksada bağlı olmand~n 
mı, yoksa 11rf korkaklıktan mı?,, 
diye bağırıyordu. 

Odaıına çıktığı vakit kaf asm
da birbirini kovalıyan fikirler, öl
çülerini, hüviyetlerini kaybetmit 
birbirine çarpan bir ıürü divane
lere benzemitti. 

Yüzünü yıkadı. Üstünü ıüpür
dü. Oturdu, biraz batını toplama
ğa çalııtı. içinde' her zamandan 
ziyade tiddete, cebre, zulme, ıstı
rap veren her feye karıı bir İı· 
yan, bir e-ayz duyuyordu. Şimdi 

bile yurduna bu çirkin ıeyler -

bir zulüm abidesi yıkmak için bi
le kullansa - gene muzir, gene 
nefret edilecek ıeylerdi. Dünya 
ona çirkin bir boğutma meydanı 
gibi geldi. Padiıaha, hükUınete 

isyan edenler, ihtilal yapmak 
iıtiyenler, hepsi, hepsi ayni çirkin 
hamurdan yuğrulmuı insanlar ve 
teıekküllerdi. Y almz fert masum 
yalnız fert zavallı ve hazan da iyi 
idi. 

Naıd olmuıtu da Hilmi Yaktile 
"Garp,, ta herteyin insani bir ada 

Jetle geçtiğine inanmııtı? Buzlu 
terbet içilen, pencerelerinden ya
semin kokusu gelen ılık odalarda 
münakata ettikleri Fransız ihtili· 
li kimbilir fertlerin hayatmı nasıl 
hercümerç eden bir zulüme ve ce 

berut havası içinde geçmitti ! 

Kalktı. Aynada boyun bağını 
dikkatle düzeltti, babasının oda 

sına yollandı. Kendi kendisine yol· 
da diyordu ki: "F erd için bir tek 
selimet yolu var, o da Vehbi de 
de gibi dünyayı Allahm gelip ge

çen bir rüyası telakki etmek.,, 

Selim Pqa oiluna gelininin 
sıhhatini sordu, naıd seyahat etti. 
ğini sordu, yer gösterdi, oturttu. 
Kendisi oturmadı. Sakindi, nazik. 
ti fakat tavrı her zamandan ziya. 
de resmiydi. Bir hayli zaman son
ra o da T evfiğin batma gelenleri 
anlatmağa baıladı. Herhalde Tev

fiiin muhtemel terikleri onda 
merhamet değil srazap uyandırı· 

yordu. O kadar ki yavaı yavaı 

ıükWıu bozulmaia bqladı. 
"Bir ıoytanyı kendisine siper 

eden korkak herifi elime ıeçirebU 
........ ,. 

Hilminin gözleri paıanın ince 
parmaklarının muhayyel bir müc
rim gırtlağı sıkıyor gibi bükül
düklerini gördü. Dudaklarında a· 
cı bir tebessüm, sordu: 

"Ya birden fazla feriki var· 
ıa?" 

"Kirataların hepsi meydana 
çıkım, cürümlerinin cezaıını gör· 
ıünler." 

Nevyork gazetecileri (tarassud maxinesı) nın 
başında bekliyordu. Türk polisi, gece yarısı, 

elektrik fenerini yakarak, yeraltı yolundan 
yürümeğe başladı! 

Platin ibrenin altındaki beyaz ı - Peki, dedi, fakat bana ne yakından takip edecekler ve arat 
§erit, telgraf bandı gibi akmağa yapmak istediğinizi de anlatmak tırmanın sonuna kadar -- haydu~ 
batlamıftı. ıartiyle. lara bir~ey sezdirmemek için _,,,,,. 

Artık Tomsonun ruhunu takip - Yapacağım it b;;il{~te~ gaze~elerde bu meseleye dair bit 
ediyorlardı. Garden) in altından geçen su yo· satır yazı bile yazmıyacaklardı. 

"Niçin karata olsunlar? Padif" Beyaz ıeridin göıterdig .. i riz0 i luna ineceg .. im. Bu su yollarını ı'yi 
h 1 

T • Aslan Turgudun yer altına iıı• 
ın zu müne İsyan neden bir CÜ· ler, ruhun gittig .. i istikameti oöıte· tanıyan bir su yolcusunu da ya· ., o ceği nokta zabıtaca tesbit edibll' 

rüm olsun?" · d nyor u. / mma almağa mecburum. Çünkü ve yanına gözü açık bir su yclcd" 

"Anlıyamadım." Şimdi, Aslan Turgut, levha üze. yeraltı taksimatını ancak ıu bek· su verilmiıti. 
rinde bir sinema seyreder gibi çileri bilir. Bunu hemen timdi ya:ı• Gece ıaat on ikiden itibare11 

ğiniz adamlar da sizi mücrim ad. gördüğü bu çizgiler arasmda, gö· mak İstiyorum. ıehrin bütün ıuları kesilerek, "' 
dedebilirler." zünü objektife çevirerek söylen . - Polise haber verecek miyiz? menfezleri baıına sivil zabıta JIJr 

"Meseli sizin mücrim add;tti-

"Ne dedin? ne dedin?" 

"Bir dakika için öyle hrzede-
lim." 

"Ed B0 

" • • b"I d emem. ır an ıçın ı e e e· 
mem. Dünyada bir tek doğru, bir 
tek iğri vardır. Benim inandığım 
ıeyler doğru, onlann inandıktan 
bihldır. Anladm mı? Yoksa ıen 
de mi o ıoytarmm arkasına gizle
nen aefillerclenain ?" 

" " ..... 
"Cevap ver." 

''V ermi:r~iim- lıtedlilniz te· 
ye inanın, elinizden geleni yapın.. 
Anlatıldı mı?0 

Kafa tutan bir Hilmi... Adeta 
peltekliğini unutan, sert ve sarih 
bir erkek! 

"Eiu inansam ıen timdi Tev· 
fiğin yamnda olurdun, Hilmi bey. 

Fakat ten o kadm kıyafetine gi. 
ren herifin cesaretini göıteremez. 
din. Onu~ çektiklerini çeksen. .. 
Muzafferin pençesini kulaimın 

tozunda bir daysan ananı babam 
eleverirdin, el ayak öper yalvarır· 

dın ... Seni tavp.n yürekli, murdar 
tabansız seni!" 

Babalık ofulluk bağlan koptu, 
ayrıldı, hürmet ve terbiye ~ıane
leri duman gibi savruldu. Biribir
lerinin boğazına atılmak isteyen, 
biribirini yakmak isteyen iki düt· 
man erkek oluvermitlerdi. ihtiya
rın elleri y&\nında duruyordu. 
Çünkü kartısındakini, el kaldır
mağa bile, dövülmeğe bile layık 

görmüyordu. Gencin yumrukları 

havada ... 

"Hilmi, ıen odana çekil, ben 
babanla yalnız konuıacağım.,, 

iki dakikadır kapıda deyneği. 

ne dayanmıt duran kadını ikisi 
de görmemitlerdi. ikisi de ayıldı 

ve kendilerini biraz topladılar. 

Kadmın sesinde, yanm saat ev
vel Hilmiye yalvarırken gösterdi
ği acizden eser kalmamıf lı. 

Hilmi, - hali gırtlağın• par
maklariyle çekip koparacak ka· 
dar - babasından nefret ediyor· 
du. Fakat anasına iiildi, çıktı, 

gitti. 

. (Deoaım ""') 

meie bqlamııtı: Aslan Turgut birkaç saniye dü murları dikilmiıti. 

- lıte ... Şu gördüğüm yerler tündükten sonra: Gazeteciler, methur detekti•I" 
bana Miller Tomsonun kayboldu- - Evet, dedi, haber vermeğe polis müdür ve erkanı mühendİI 
iu (Vinter Garden) i hahrlatı . mecburuz. Olabilir ki ileride hay· Griftin evinde toplanmıılardı. 
yor... lıte çizgiler lot bir sahaya dutlarla karıılaıırım. Siz makine- Nevyork polis müdürü ile Mil• 
girdi. Ruh, fÜphe yok ki yeralbn· den vaziyeti görür ve bana yar . ter Cim, bu teıebbüsün büyük bit 
dan gidiyor. dımcı göndertirsiniz ! iskandal ile biteceğini ileri sürt • 

Mühendis Grift de aynı ıeyleri - Mükemmel... Fakat, dostum, rek gülüyorlardı. 
ıörüyordu: bu yolculuk sizin için çok lehli - T omıon ölmeseydi, timdi1' 

kel. olacak B Ik' b" ka t kadar kendisı'nden bı"r haber ala" 
- Ne kadar pratik bir maki . 1 

• e 1 ır ç ıaa ·· 
B ık. d d h f l k ı bilirdik. ne... Hidiıeleri ne pzel gösteri . e ı e a a az a topra a tın. 

yor, değil mi? da kalmak 11hhatımza dokunma-r Diye polis müdürü, yüzde bir Oı 
mı? mitle mühendis Griftin yanına' 

Diye mmldanırken, birden, çiz. d ıilerin daha karanlık bir noktada - Zavallı Tomson kaç günder! turdu ... Gazeteciler etrafını sar ,. 
durthıta- slrdülw.- Gnlt -batır- beri toprak altında nasıl yaııyor· lar. ·J.. 
dı: aa, ben de öyle ya,arım. (Tarassut makinesi) faaliY,., 

- Tomeon bu karanlık nokta· - Çok cesursunuz do~su ! baılamrıtr. 
da mahbuı bulunuyor, onu kur . Mister Tomson haydutlar tara . Mühendis Grift, makinenin d • 
tarmahyız. fından tuzağa dütürülerek böyle zerindeki objektife bakarak: 

Makinenin ıeritleri almuyordu. sulann içine atılmamıı olsaydı . - lı!e, dedi, Türk polisi sı~ 
Mühendis makinenin objektifi. kendi arzusu ile bu kadar tehlike· na kalın bir muıamba giy111İt"' 

ni tetkik ederek: li bir yolculuğa çıkar mıydı sanı Kulaklarını sarmıf •.. Gözünde ti' 
- Tonıson fU dakikada bay· yonunuz? lük •.. Elinde kuvvetli bir elektfil' 

sın bir halde yatıyor, dedi, çünkü, feneri ... Su yolcusu ile birlikte 1et 
pllkada çizilen çizgiler o kadar • altına iniyor ... 
cılız ve zayıf izler bırakmıt ki... G Gazeteciler baılarım uzatar~ 
Bundan onun ruhunun da çok ece yarısı... objektifi tetkik ettiler. 

Saat on ikiyi çalıyor. Polis hafiyesi Mister Cim, .... 
muztarip ve yorgun olduiunu tah- N k h evyor un, isti barat İ•iy,e --d • k ak) -- • min edebiliriz. T s..... a pıposunu ya m a ........ 

me11ul bütün gazetecileri polis ld'· Ga ·ı d"' --'-• Aılan Turgut füphe ve tered gu u... zetecı ere onerc-• 
düt içinde bocalıyordu. O zaten müdürlüğünde toplanmıılardı. - Su yolcusu sai olarak ,-ı 
Tomsonun haydutlar elinde esir Ve iıte o gece, Amerika matbu· dönebilir, dedi, fakat, öteki...-,• 
bulunduğuna çoktan hükmetmitti. atı, Aslan T urgudun Türk polis: lekdqımızm yeraltı havaıiyle bl" 
Fakat, ıon (Kızıl otel) hidisesin· olduğunu anlamıttL tizaç edebileceğini ummuyortJlll' 

den sonra, acaba, Tomsonu eski Gazeteciler tarassut b,idiseaini (Devamı ""1) 

yerinde bırakmıılar mıydı? 
Aılan Turgut bqka bir ihtima. 

li daha dütünüyordu: Polis hafi . 
yeıi T omson, haydutların eline 
de düşmemit olabilirdi. Belki de 
yer altındaki ıu yollarında yalnı'.ı 
su içerek yaııyordu ! 

(Tarassut makinesi) bu muam
mayı halledecek oluna, mühendis 
Grift, makinesinin ona vereceği 

töhretten daha fazla meıhur ola· 
bilirdi. Bütün Amerikalılar T om . 
sonun ölümüne acıyorlardı. 

Böyle meıhur bir polis hafiye. 
sinin dirilmesi, Amerika efkin U· 

mumiyeaini kim bilir ne kadar he
yecana dütürecekti ! 

Aslan Turgut bütün bu ihtimal· 
leri mühendis Grift'e söyledikten 
sonra, ıöyle bir teklifte bulundu: 

- Ben, yeraltında bir seyahat 
yapacağım. Makinenizle benim İ· 
zimi takip edebilir misiniz? 

Mühendis Grift bu teklifi m~· 
~uniyetle kabul etmifti: 

Geçenlerde Fr0118ada J.·uvt7ctli bir te leulzlyon istasyonu açıldı. Pariate ~ 
nan bu iataayon 11ayeılnde şimdi Pam liler 18 25 santimdre eb'aduıd0 rfl'
perde iizerlnde. ıeılerinl işittikleri art istlerin güzlerini de görebU~ 



. ' - . 
Istanb~l .Belediyesi Il~nları . 

1 Tane Elektrik baTa pompa makinesi 
30 ,, Buji (fırçası) beheri 100 kurut 

Muvakkat teminatı 
52,5 Lira 

100 ,, Jonta muhtelif beheri 150 kunış 
100 ,. Eyiainden kuderi orta boy kudere 

beheri 350 K. 
,, Büyük boy ailnıer 100 kurut 
,. Menedes tepreyq balataıı 300 kunıt 
,, Eyi cim aarı tüz bezi 25 kurut 
,. Buji (ıambiyon ve bot) 75 kurut 

3 ,, 3 tonluk ağaç kriko 2500 kuruı 
8 ,. Bir buçuk tonluk ağaç kriko 2000 K. 

30 Tane Manyato anahtan 25 kunıt 
30 ,, Karbiretör meme anahtan 50 kurut 
ı: ,, Manyato kömürü (boı ve marelli) 30 kunıt 
2o " Muhtelif otomobil ıigortaaı 25 K. 

,, Şaft mili lbtiği 4000 kunıt 
2o ,, ldrolik firen piıton muhafaza lis. 

tiği 500 kurut 
6 ,, Kompile manyato 10000 kunıt 
ıs ,, Manyato kömürü benz ve mene-

desler için 350 kurut 
SO Çift Manyato pilatini (boı ve marelli) 375 K. 
40 Kutu Supap ifnesi 120 K. 
aQ ,, Supap kapağı 150 K. 
S0 ,, Sıcak yama 75 K. 
So ,, Souk yama 60 K. 
lO Tane Sıcak yama makinesi 100 liuruı 
~ Kutu Otomobil ciluı 150 K. 

1 
,, Zimpara macunu 65 K. 

00 Metro Baklalı mantcnetör kayıtı 350 K. 
~ ,, Firen balatası muhtelif genitlikte 500 K. 

'1S ,, 9. M. M. kalınlığında fren teli 15 K. 

1 
" Kavuçuklu kablo üstü telli 30 K. 

~ ,, Hava pompuı 400 K. 
Tane Elektrik için muhtelif sigorta ıo K. 

S ,, Seyyar elektrik el limbuı kablo ile 
beraber 500 K. 

~ Adet Vult ve empermedir cep için 500 K. 
,, Muhtelif otomobil ampulu 50 K. 

S() ,, Kurt mnrka büyük pil 120 K. 
3o ,, El feneri 80 K. 
l~ ,, ,, ,, pili 25 K. 
So ,. ,, 1, ampulu 6 K. 

Kutu Büyük kutu bant izola 30 K. 
~ Kilo Kırmızı boya teolin marka 180 K. 
S() " Siyah boya teolin marka 180 K. 
ao ,, Beyaz boya teolin marka 180 K. 

,, Kurtuni boya 180 K. 
~ ,, Almiyon boya teolin marka 300 kurut 

30Q Kilo V emik teolin marka 250 kunıt 
lOQ Kilo Muhtelif boyda ip 80 K. 

Adet Muhtelif boyda radiyatör latiği için 
10() kolya 30 kunıt 
~ " Ala hortum için kolya 40 kurut 

10 
,, Muhtelif boyda makab ucu 15 kurut 
,. Makap kolu 650 kurut 

~ ,, Tumevida muhtelif boyda 30 kunıt 
15 

,, Saplı çekiç 80 kurut 
~ ,, Firdundu 300 kurut 
So ., ,Yağdanlık 50 kunıt 

10 
,, Tel aaph motQr fırçuı 50 kurut 

~ ,, Demir deatere kolu ı20 kurut 

15 
Tane Kurbacık 150 kurut 

,, Kırı kolu amerikan markalı seri a,. 

So nahtan 350 kurut 
aao ,, Pense 50 kurut 

So Adet Muhtelif eğe 8.ı2-ı4 puıa kadar 45 kunıt 
ıs ,, Vantilatörlü demirci ocaiı 2000 kurut 

s 
,, Karbit feneri (muhafazalı projeptör

lü) 1500 kunıt 
,, 

,, 

Benzinli el gaz ocağı (kaynak için) 
1250 kurut 
Çok devirJi zimpara lafı komple 1000 
kurut 

" Radiyatör lastiği 50-75 M. M. kudnında 
a s so kıinıt 

So ~dık Pafta takımı muhtelif 2000 kunıt 

g 

..\det İngiliz anahtan muhtelif boyda 200 
kurut 

,. 

" 
,, 

.. 

Yedili çift ağızlı anahtar 175 kurut 
Klasör pirinç ve nikel 40 kunıt 
Muhtelif boyda çelik civada 10 kuruı 
25 kiloluk ayaklı tezgah mengeneai 1250 

kmut 
Benz motör pomp ala hurtum lastiği 180 
kurut 

,, Menedes arazöz alarikor lutiii 
150 kurut 
Hurtum fırçası 40 kurut 

,, makaruı 100 kunıt 
Ala aeP.eti ma• ~ 200 kanıt 

298,50 

29,50 

80,50 

18 
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B ulmaCa,.,........nı~=====~ızı doğru halledenler 
Mektep çantası 1 l 

kazanan f51T~+.rt;l =it 
ı - Burhan Eksiz - aGlatuaray L.::J ~ L:J 

lfMdııden 391 numa.rah. + + + ı 

1 ~a°zZ:::n 1 JIJ+0+@J =1ı 
2- Bftlenl-11 lnd okuldau 317 au rZı r?ı r*1 1 

maralı. ~+~+t2.J=1ı 

!Mürekkep hokka- 11 il 
2' kazananlar 1~ 1ı 

il 
1~ 

3 - Asüman Nedim - eByoğlu Mah 
mutafa yokU§U. 

1 
Birer kutu zarf 

1 
Bisküvi ı kaQıt kazananlar 

kazananlar L------------- '1 - Sabri 29 Topçu gedikli erbq mekte. 
1 - Fl.rUZaD ı.tlkW caddeal ısş, 2 - Fe.. bl bl.rl.ncl bölük. 42 - Hayri Ertıı~n 102 

rldtm, S - Htı.ımıye Gllner 276 Cumlıur1 Kad!rga a OJıcUllkokut. 41 - Sel!mettin U 
yot orta okulu 4ı - Hllm.1 Noyaıı 886, Fatth 27 inci okul, H- Sam1m SWeyman UO NI. 
11 lnd llk okul. IJ - HUseyiıı Avni Yağ tike.. ,anıa, l§tk ll$ul, 415 - Recep lH SWeymıı_ 
leat, 29 - Hubl Bllmer 13 Balıkeair Gut niye 1 inci mekteu, 46 rutat Giray, 80 Da.. 
Uk oku}u. 1 - Kemal TaUıdll 364 Ve!a erkek vutp&,.'1& orta okulu 4T - Paltazi Kurtulu!J 
u.ut.8 - Korln Blçaço 1115 MO.evt u.e.t. &- Kuyularbqt 215, 4.8 ....:. Orhan 226 Balıkulr 
L&mla Gllr 872 Gaziantep orta mektep. 10 - Dumtupmv Uk okul, 49 _ Osman Şemsi 

IAmaıt 292 24 Uucü tik okul. ıı - Luna 107 F~y Zeytinlik ömer Nacl S. No. 100, tsO 
11 inci ilk mektep. - Necdet CS24 2 inci ilk okul, 

12 - Keli.hat es mcı okul ıa -Ktıprret 

78 12 tnd ilk okul. Mecıt 22a SWeymanS)"e T 1 Kitap 1 
tnd flk mektep. 1' - Nezllıe Kadıköy tkba.. 
u,.. Çeşm• 90kak. 15 - Necm.l 212 veıa u. kazananlar 
.ut. 16 - Orhan İstanbul pc»ta 11.&kllye me. '------------
muru. 1 T - Odet Sucuyan Sipahi ocatı karat 
• Cllmhurlyet C&ddesi 2'515. 18 - Rojt Zapyon 
mektebi. 19 - RUstem Özbey 8:13 Vefa llaest. 
20 - Rıdvan 834ı Ortaköy tnımn orta okulu 
n - Suat Okta,y 71 inci ilk mektep. 22 -
Sabahat 195 İstanbul kız l!Mat. 

Şekerleme 
kazananlar 

S3 - Şem.leddlD Ataç M QncU ilk mektep. 
24 - Ştıkran ôzcan Cağalo~ıu 3. ~ - ŞeT. 
ket Durgun 653 GclcnbcTi orta okulu. 26 -
Tahafn T&kalm Camcı çıkmu ll&ra§lı L 

partmıa.n No. 4. 27 - Tur&11t 309 Rami 83 
tıncQ mektep, 25 TanSehcr Pangaltı ırertköy 
Ltlleburg'u mub.abeA takım kUmanda.ııı 
Teymen ATni km. 29 _ tnkQ Arm.aıı H7 
2' QncQ mektep, ao - Vedat lst&nbul erkek 
u.ul 81 - Vahan Zartaryaıı Heybellada. 
82 - Yapr 268 UakUdar 21 lncl mektep. 33 
- Yqar Kara 187 latanbul blrlncl olrul, 
M - Ziya Beyotlu poata tevzi memuru, 35 
- Zerevoan 4CS8 159 uncu mektep, 46 - z. 
Alpulan Kocamuatatapqa KuruaebU ııo 

kak 315, 37 - Tank Onur 465 Beyog1u •~ 
net mektep. Şakir Turgut 60 Galataaa -. 

h1l mhhlye memuru Ra1fln oğlu, 39 - S&lme 

CS Kabatq Gaztomıan paoa orta okulu, 40 -t 
SaUlıa ~ 18 met Dk mektepmut 3, 

Adet' 

C51 - Nurettin Yılmazkaya Dlldllt&§ ca.. 
mil clvarmd& ıs•. 62 - Na1.me üekUdar SuL 
tantepe karagol ıuırvm, M - Necmettln 
SWeymanlye 8 lncl ilk okul, M - Necdet 
Çengelköy lakele ba§memuru oğlu, 515 -
Nearln SWeymanlye 29, tl6 - Necl& Kansu 
180 BaJark.<ly blrhıct okul, 157 - :Y:ünever 
1815 1 inci ilk okul, 158 - Muzaffer Erol 418 
ı.t&nbul bölge aanat mektebi, 59 - Mustata 
Omuuıbey 164, CSO - Mehmet SWeymanJye 
Yoğurtçu oğlu aokak 8, 61 - 1dlllııya Yo. 
sutıdis Beyoğlu Kurtuıuo Kır soka.k 39, 62 

Meltuıat 6 mcı okul, 63 Mükerrem, 
303 39 uncu okul, 6• - LaVl'Cll8 Çenge}köy 
Yeni mah&lle karanfll eokak No. M, 65 -
IAmao '1 Beyoğlu 12 met okul, 66 - Lill 
Levt M ş13u Terakki ıı.eaı, 67 - Kadri 
Tophane ICasaplıır caddeat 9 _ 11, 6S -
K. M. Sabri latanbul erkek llaes1, 69 - J'ak 
Saya.k 115 Benberlt okulu, 70 - Jan Bıçakçı 
107 Beyog1u num Katollk okulu, 71 - tb.. 
rahim C5t0 1.stanbul s Uncu ilk okul, 72 -
taınau 41 DarUş~afaka u.e.1, 73 - lamet 
92 Kaamıp&§a tık okulu, 74 - t Dursun 805 
İstanbul erkek U.O.t., 73 - ı.met GUnger 
Kadıköy Çanakkale sokak No. 17 76 _ Hll. 
m1 BalarkC5y akUyc ha.stahancsl, 76 - Ham. 
dl 279 Ortaköy 1nönü okulu. 77 - Gök.sel, 
Şl§IJ tramvay deposunda blletçt Hayri kw, 
78 - Güner Fehmi Aynalıçe§me kızılcık ao. 
kak~ - 27, 79 - Feıiha GQl.scren tbnike.. 

Muhammen teminatı 
Lira 

ıs 

100 
150 
800 

,, Büyük hoylu t"enelieci makas~ 175 kurut 
,, Muhtelif boya fırçası 50 kurut 
,, Fener beki (karbit için) 10 kurut 208,5 
,, Muhtelif N. da zimpara kağıt ve bezi 

6 kurut 
25 Şlte Şallık macunu 40 kuruı 
30 Düzine İki ağızlı demir dc:stere 65 kunıt 
50 Kutu Dokuz timaklı kayıt raptiyeai 150 kuruş 
20 Kilo Yağlı pamuktan aalmaıtra 120 kuruı 
10 Kilo Amyat ipi 140 kunıt 
ı O Kilo Pulu ile beraber perçin çivisi 200 kuruf 
50 Kilo Muhtelif boyda çivi 20 kuru§ 
15 Kilo Niıatır 30 kurut 
50 Kilo Kalay 220 kunıı 

100 Kilo Kakır tel nümunesi gibi 100 kuruş 
50 ,, Kalvanizli tel 25 kunıt 

100 Metro Duz vantilatör kayışı 45 M. genitliğinde 

50 

100 
150 
100 
ıs 

,, 

" ., 
.. 
" 

75 kunıt 
Jeneratör liıtiği 50 M. M. genitliiinde 
30kurut 
Hava pompa laıtiği 75 kurut 
Tel halat 9. M. M. 20 kuruş 
Lastik hortum 1,1/2 l75 kurut 
Benzin ve yağ süıgeç teli SO M. M. 350 
kurut 

itfaiye için lizım olan ve yukarda cinsi, miktarı, beherinin 
muhammen bedelleri yazılı olan efya cinsleri itibariyle 6 böl~me 
ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameleı i le
vazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iatiyenler 2490 
N. h arttırma ve ekıiltme kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
6-12-935 Cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmah
drr. (8.) (7326) 

Düıkünler evi için 31 Mayıı 936 tarihine kadar günde 50 kilodan 
ızo kiloya kadar tahminen 18000 kilo süt açık eksiltmeye konulmuı 
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğ ünd~ görülür: Bir kilo süte 9 ku -
IUf değer biçilmiflir. E.lailtmeye girmek isteyenler 2490 N. Jı arttır
ma ve eksiltme kanunda yazılı veı ika ve 121,50 liralık muvakkat te • 
minat makbuz veya mektubile beraber 6~12/935 cuma günü saat 15 
de daim! ~ende bulunmalıdır. \(7385). 

mal .okak No. 8, SO - ı-~ahnıtUn Aluıarq 

'4 0Jıc11 mektep, 81 Ester Galata kıJ,le dl,. 
binde Ş1m§fr .akağmda, 82 - E. özek Per. 
tcvn.lyal l.laesl, 83 - Erdoğnn rn>ktürk 278 
.f2 lncl okul, 8• - Ertuğrul 196 linci okul,. 
5~ - Danede öı:dam&Z 29 uncu 1lk okul. 86 
- D1ran Hamam Ergenekon caddesi No. S9, 
81 - Cengiz öncel ~kt8§ karagol sokak 
11, 88 - Cemtıe Bostancı hat boyuNo. 9, 89 
- Cemile Suadiye hat boyu Yeni:;ıehirll Salt 
k~kUnde, 90 - Ayten Ba~tarba§l No. 60, 91 
- Aauman Barbaros Akıs&ray Küçüklanga 
tramvay C&ddem No. 112.92 - Araparazyruı 
17 Harbiye okulu k&r§uımd& Panga.ltı llsest, 
93 - Alber Açmıan Uk musevt okulu, 94 -
Ali 471 Kumkapı orta okulu, 95 - Ahmet 
Takslmde No. 1:1, 96 - Asiye özkaya Clball 
tUttln tabrfkMI memurlarmdan Hayri kc:ı. 
97 - Aysel Kamnpaşa Kulaksız Emin cnd. 
desi No. 2f, 9S - Abdullah 626 Kumkapı or .. 
ta okul, 99 - A.Nurettln 360 Vefa erkek 11 .. 
aes1, 100 A. F. Kutsal Fatih No. 7, 

1 Defter L kazananlar 
101 - Ahmet Unkapam Sıı.Uhp&§:ı No. 

12, 102 - İbrahim 805 Gclcnbcvl orta okur,. 
103 _ thaan ts67 tstanbul erkek llsest, 104 -
tsmall TUrgaz 88• Hayrlyo llse:Jl, 105 - ta.. 
hak KamnP&§a KUçükh&mam No. 9, 106 -
K. ôzkan BabJAll Clrftlı.ııne sokak No. 3, lOT 
Bahçekapı Tn§han yanında berber salonund,a 
Y. Orkunt Vl:nezade Abacı L!tlt aoke.k No. 
6, 108 - M. Halaçyan Beyoğlu Eseyan o. 
kulu, 109 - Mehpare 88 Beyoğlu 15 inci o.. 
kul, 110 - M~ 76 12 mel okut, 111 -
MuallA Ne§et Sultana.hm.et 415,112 - Ncza • 
het HO 29 uncu okul, 118 - Nerm.ln 101 Boy 
oğlu 29 uncu okul, 114 - Nurl Yılmez 29% 
Çapa 81 inci okul, ııts - n.ctct Bengi ~T 
Vc!a lisesi, 116 - R. Toker Orbııngazi cndd• 
st 315, 117 - Recep 316 6t Uncü okul, 118 -
Sami 110 u o.ncu okul, l ıo - Sadık Tun!;el 
Kumkapı Nl§8.Dcasmda Ynnık tUlbençU cnmll 
kar§I8JI1da No. 23, 120 - Sebahat M. 20 
Selçuk kiz okulundan, 121 - Saba.hat 2~9 

Kadlrga 61 inci okut, 122 - Sllleym&n Gala. 
ta Okçumus:ı cnddcst Rll§cl han No. 56, 123 
- Şevki 1167 Galatasaray lisesi Ortr.köy 
ltızart, 124 - Tallp Tunçer 733 Pertevnly:ı.I 
llsesl, 125 - To\•!lk 2SO Beyoğlu RJ.nızağn 
Tüfekçi Sallh sokak Ama.aya apnrtman No. 
.f, 126 - Uhiye H7 2.& o.ncu okul, 127 -
Va.ıı11 Kadıköy Yeldc~lrmenl MD.ndıra sotmk 
No. 41, 12S - YB§lll' 445 3ri !od okul, 129 -
Yakup ICııdrl 820 Rndıköy 2 inct orta ol:uJ. 
180 - Şeratcttln Eyüp Otaltçılar Fethi Çe. 
lebl caddesi No. 156, 131 - Se\'lm l{üçUklansa 
132 - Sevim Deyazıt Vcznecııer Zeynep· 
KAm.11 eokak No. t6, 133 - Sakıp 213 7 lı:d 
okul, 134 - Sıragıın Bost.nobaşı hamamı 

müateclrl, 135 - Sonumut F. 376 OsltUdıı.r 
K. D okul, 136 - Acar Bele 371 .l§ll 'Terallld , 
ıı-ı. 137 A. Rıza 53S 17 t:ıcl okul, 138 -
A%m1 özen.o Şeret sokak No. 3, 139 - Ah. 
met DUrhaııctUn 134 :Karat.aş 43 tı:ıcU okul. 
140 - Ahmet .Asena Ak3ar.ly Nalıncı sokak 
No. 30, 1'1 - AlAattln Bn.yıwt lnzıbnt ka.. 
ragolu posta ba§vaVU§U, 142 - Abd! Ma.b. 
ınutp~ Sultan aoknlt No. t, H3 CelAdet 
Gtray Lıtanbul kız 6ğrctmen okulu, H4 _ 
Daryo Le\1 103 Beyoğlu 4t OJıcü okut, 14:5 -
F. Erol Kammpaşa bahrtyo caddesi No. 71. 
1'6 - Ebrar 17115 İstanbul erkek u.,csı, HT 
- Ekrem SWcymanlye No. 6, 148 - Fastlla 
Fehmi 10 uncu okul, H!I - Fuııt Korlanaz 
388 Şişli Terakki ll8esl, 100 - FnhretUn 
Alpay Bcşlkta., Kılıçall posla caddesi No. 75, 
l5l. - Feyyaa 1060 İstanbul erkek Uscsf. 
HiZ - Hrristo Kurtulu§ Bozkurt caddesi No. 
223, 1153 - Hikmet Mustnta Topkapı Mıılte. 
pe No. 4, lM - trtan Göksel 117 Scn!osct 
llftat, 1515 - tsman 735 54 Uncü olrnt, 

Kart: post:aı ı 
kazananlar 

156 - l. Nazlt K.ndıköy Osmana~n M.. 
Kırta.etyed ııokak No. 1, 157 - luı.am1 :J<:dlrJ 
ne kapı Sarnıa§tk ııoknk No. 11, HiS -

Jlr&yr Mıırdlrosyan Slrkect Ebtıssuut cacJ,. 
<lesi, 159 - Jak Bahar Beneberlt oltulu, 160 
- Leon Abrahamyan Beyoğlu Asmıılrmcsclt 
S. No . .f9, 161 - Lem'i !Cadırga No. :ıı, 162 
- Ltltrullah Şevki öı:cnstn 728 İstanbul er. 
kek llseııl, 1G3 - MUycaacr Kovacıdede camit 
No. ı, 164 - Ma.clde 389 U tıncü okul, 165 
- Uihal Derebcoğlu Beyoğlu Taksim BW. 
ltlrcu 110knlt Hamdi apartmanı, 166 - Ma. 
llke Hendek Kale aokak No. 20, 1G7 - Me.. 
lek 116 BostanCI Dk okul, 168 - MJtnt 709 
2i inci okut, 1C9 - :?.L Fahri 207 Vefa erkclc 
llDe.ııl, ı 70 - Mutz O\'eca Kamnpaşa bih • 
riyc caddesi Merkez ec2hııncsl, ı 71 - ı.ıc • 
dt öneeı Tophane Karabaş No. 25, 172 -
Mehmet 17 inci okul, 173 - Mıındo Baroh Mu 
acvt. L. lH ,Mustafa Topknpı No.4,175. Meh 
met Ali 815 M Uncu okul, 176 - Necdet 
Yalçın 2• latanbul Ycnlncslt okulu, 177 -
Nejat 213 Beyoğlu 12 okul, 178 - Nlhtıt öz.. 
can 803 tetanbul erkek l~est. 179 - Nahit 
Yandaş M:uırul oteli yazganı, 180 - Nadir Ö3 
tllrk 572 DovutP&§a orta okulu, ısı _ 
Rattı Mimar Rus sokağı 13 Pangaltı h:ıma.. 
mı, 182 - Saliha Kadıkl:ly Acıbndem uzun 
çayır sokak No. 8, 183 - Seniha 78 1i inci 
okul, 184 - Buphlye 1074 lııtanbul kız lllıcıd. 
1~ - Sıtkı "8 inci okul, 186 - Sellm GUn. 
ay UzunÇ&r§l Şahe.nde sokak No. 4, 187 -
Ahmet Bursalı SJrkecl Ktlı;Uk Karadenl.ı: ote. 
ıı. 188 - Aslan Ankara Yenişehir tzmır cııd. 
deal AU Numt oğlu, 189 - .A. s. ttratye 
grupundan 245, ıoo - Beh~et B!nbay ıs 

Çareamba Hayriye okulu, 191 - Btııcnt 
posta telgraf mOdllrU oğlu, 192 _ Ben; Ç3l 
yan Samıı.tya MUdataal Mlll1ye caddesi No. 
52, 193 - BUtcnt Varol Boyacık6y 11:;, 19' 
- Bican 1IUkW caddeat %~ ~t ~ --. 
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Pariste Hasan Koti, Türkiyede 
_90_ derece ·balla limon çiçekleri Huan kolonyası, hakiki ya.semin, leylik, menelqe çiçeklerinden yapılmıt Haaa.n l01yonlan, Ha.san li~tal~, yağsrz Hasan kret 

Acı ha.dem yağı, Hasan kremi, ya nm yağlı Huan gece kremi, yağlı ve yağsız Hasan briyantinleri, ruj ve allıkları, Ha.san tuvalet ve glıaerm aabunları, Huan f 

AJa~u ve su~, Hasan diş fırçalan, Hasan saç su ve tozları ve saç sabunlan. Tıürkiyenin en tayanı iti mat markasıdır. 

VIM bulaŞık yerinin yağh pislik
lerinide tem izler. 
Vim yatınız bulaşık kurnasanı te. 
mizlemek için değil, hatta bakır 
kapları, bıçakları, boyalı tahta
ları mükemmel temizler ve hiç 
bir çızıntı brakmaz. 

VIM 
TAKLiTLERiNDEN 

SAKIN l N iZ 

ı~. 
1~· 

W4817.0HI" 

·~~~~~-T~O-r_k_i~yf.e;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Etkiıahir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle deniz.den 
1936 senesi zarfında lstanbula getirilecek tekerlerin nakliyesi 
21 llkkinun 1935 Cumarteai ıünü aaat 11 de Şirketin lstan
bulda Bahçekapıda Tat Handaki bül'09unda kapalı zarf usulile 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname Ye tafsilai Şeker Bürosundan alınabilir. 

Satılık Çiftlik 
lstanbul Ziraat Bankasından : 

Oaküdarda eski Altuni Zade, yeni Mecidiye mahallesinde eski 
Kartal Nif&Jll&fı ve Uzunıçayır, Yeni Niıantatı aokaiında: 

Şarkan: Dere ve Kazımm arazisi ve Ja.men Framız Frerler mek 
tebine aid mahal: 

Garban: ıf etva Emini Nuri ve kısmen Ac.ıbadem caddesi ve Zi· 
yanın Ratip P&!&dan aldığı arazisi ve Altuni Zade Melek ve Veysel 
Efendi Zade Ali ve Şevket Pqa, Hüsam.ettin Mani zade arazileri 
- --.ıba yakm olan kı11111 O.mani ye mahallesi l ituni Zade arazisi. . 

Şimal en: Kısmen Tevfik Mol la tarlalan ve ı~itanta§ı yaylaları· 
Ce..u~: Ram m~tlığı, kil ise kotra caddc:;i Uzunçayır cad -

deel. Çevrilm.it .(703808) metre mu rabbamda dam ve mü§temilat ıair 
91.i havi. 

Beyoğlu sulh hukuk mahkemesin • 
den: 

Antuanet CamcJya.J\ De Bazln.enln 
müştereken ve münasffeten hissedar 
bulundukları ve tamamına (2232) lira 
18 kuruş kıymet biçili Beyoğlunda 
HUseyinağa mahallesinde Serlds so • 
kağında. 5 No. lı klgir hanenin tama.. 
mile gene tamamına (2494) lira 80 
kuruş kıymet biçili aynı mahalde ve 
aynı sckakta 7 N o. 1ı kftgir hanenin 
tamamiyle ıene tamamına (2266) lira 

kıymet biçili gene aynı mahalde ve aynı 
sokakta 30 numaralı kigir hanenin 
tamamlanndan ibaret işbu 3 hanenin 
tamam lan şuyularının izalesi hakkın 
da verilen karar üzerine ayn ayrı 
şartnameler ne açık arttırmaya kon • 
muş olup (-lZ.-935 tarihinden itiba
ren prtnameleri mahkememiz divan. 
hane.sinde herkesin görebileceği yere 
asılarak 8-1-936 tarihine rasthyan 
Çarşamba günü saat 15 den 18 ya ka.. 
dar mahkememiz başk~tlpliğtnde açık 
arttırma ile satılacaklardır. Birinci a 
çık arttırmalarında biç.ili kıymetleri -
nln yUzde 75 ini bulduklan takdirde 
en son arttTranJann taahhütleri baki 
kalmak şartiyle arttırmalar 15 gün 
müddetle temdit edilerek 15 inci güne 
tesadüf eden 23..J.-936 tarihine rast
lıyan Perşembe gUnU gene saat 15 den 
16 ya kadar gene mahkememiz başkA
tlpliğince 2 lnd a~ arttırma ile satt
lncaklar ve en çok arttuanlann Uze • 
rinde btrak1laeaktır. 

ı - ihale tarihine kadar birikmiş 
ve birikecek vergilerle belediye re.sim
leri ve vakıf lcareleri ve tellaliyelerl 
müşterisine aittir. 

2 - Arttırmaya lftfrak edettkler bl 
çflJ kıymetlerin yüzde 7 buçuğu nf.s -
betinde pey akçesi veya bu mıktar 
üzerinden milll bir baakum teminat 
mektubunu nrmeleri lbnndır. 

3 - Arttırma bedelleri ihale tari
hinden ltfbareit 5 ~ tçtnde mahke -
memiz kasasma teslim edilecek ak.si 
takdirde ihale f esh ve husule gelecek 
farkı fiyatla zaraT ve ziyanla faiz bL 
Jl hüküm mü~terfslnden tahsil edile
cektir. 

' - 20M numaralı icra Te lflb ka
n ununun 126 ncı maddesinin 4 üncü 
fıkrası mucibince ipotek sahibi ala -
cakhlarla diğer alikadarlann gayri 
menkuller Ozerfndekl haklannı hmrn
sile faiz ve ma.srafa dair olan iddiala
nnı evrakı mililbitelerile 20 gün fçindr 
satış memuru mahkememiz başk!tip 
Jiğine bildirm~leri aksi halde hakları 
tapu siciJlerile sabit olmadıkça satış 
bedellerinin paylaşmasından hariç ka 
1rrlar. Alrıkadaranın bu maddef knnu.. 
nlyeye göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malftmat almak t~tiyenlerin sa 
trş glinlerinden evvel 935/27 dosya nu 
marası ile 1'.aşkatiplii?e başvurmaları 
lbımgeleceği ilan olunur. (17314) 

Gayet Mühim 
Paris mamulatı, H. Villette 
laboratuvarmm yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevil ve Stomatit 
gibi ağız ve dit hastalıklarını 
ve mikroplarını imha ve tedavi 
eden dit pastasıdır. Lezzeti 
hoı, her eczane ve depolarda 
satılır. Dit tabibinize tonınuz. 

lstanbul üı;Uncü icra memurluğun
dan: 
"Paraya çevrilmesine karar verilen 

mhtelifiilcins kürk, ,,.e işlenmiş kuzu 
postu ve sair buna mümasil emval 
9-12--935tarihinde12/ 13 sa.atta lstan 
bul Çarşıkapı KUrlcçiilerde 41 numa.. 
ralr diikk!n önünde paraya çevrilecek 
ve kıymeti muhammenenin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde, 2 inci açık art 
tırmanın 12-12-935 t.arihinde aynı 
saat ve mahalde yapılacağı iHin olu -
nur. (17323 

Peynirci Çiftliği . 
Elyevm dosyumda mevcut Tapu ldaresince tanzim oluııııı1! ~ 

ritada gösterildiği gibi bilcümle Te aaiti nakliyenin geçmesin~. ~il 
yol ve harman yapılmak üzere irti fak haklarmı ha'Ti maa DlU§ 

kirgir kötk. ""' lıtanbul ikinci Noterliğinden 26/10/933 tuih 10867 /l~.ı •'' 
ile musaddak taahhütname ile Ban kamm:a açıla.n hesabı cannnı J , 
desi bitmesine ve 16/9 /935 tarihin de gönderilen ihbarnameye ' Ji, 
men de borcun elin ödenmeme.ine binaen utanbul Birinci N~~ 
ğinden 26/10/933 tarihinde 1087 7/1642 No. ile muıaddak ır- , 
ıenedile mezkUr hesaba teminat olarak göaterilmif bulunan ~ 
da çins hudud ve mü§temilatı yazılı Üsküdar Tapu Müdürluii' lf 
2/10/933 tarih ve muamede 3371~ cilt 162 sahife I1 ırra 2 ~ ı 
tapu senedine merbut bulunan çif tlik işbu boram ihalesine kad~ltı, 
lan mukavele mucibince heaa.b olu nacak fm, komisyon ve sair bı ~ 
mum masarifile birlikte itfası için bankamı%ın 1697 No. lu kaJS~~ 
4 üncü maddesi hükümleri altında 6/12/935 tarihinden itibare? ıD 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkanlmıftır. Muvakkat ihalet' '1 
1/936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2den 4 de kadar Ka~ 
de lsta.nbul Ziraat Bonkasında ya pılacaktır· • •tr 

Teminat akçası o/0 7,1/2 dir. Şartname 2/12/935 tarihindd 
1 

haren Bankamız kapısJlUl asılmıft ır. . y 
Tapuca tasdik edilmiş mufus al haritayı görmek isteyenlerı~) 

kamız Kredi Servisine müracaat etmeleri. ,Y 

Lise Hazırlık Sınıfı 
M ta.z b. l.. - ·ı .. _ 1-!. '--. • t• b" . ol' İta\ wı am ır taını LA.tUp etm e.uızın ıae ıtırme ve ti 

gunluk ımavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara h.sJJ' 
mak üzere (Yüca Ülkü) Liseaind e bir (Hazll'lık sınıfı) açılını9'1':ıı' 

Öğrem saatleri, İf sahiplerinin de bu öğremleri takip etınelerı 
müsaade edecek ıekilde tesbit olunmuştur. 

Öğretmenler en kuvvetli Lise Öiretmenleridir. / 
1Kayıt ve kabul tartlarım öğrenmek, kayıt olunmak için h~ bİ' 

(15,30) dan sonra Yuca Ülkü Lise si muamelat bürosuna ba!"""' 
lirler. _.k , 

Öğremlere Birinci ki.mınun be şinci Peqembe günü başlansP" 
tır. ~ ___________ _./ 

Devlet Demiryollarından : 
D. D./84 numaralı Gidif • Dön üş yolcu tarifesinin Birinci ~ 

935 sonunda bitecek olan Mer'iyet müddeti Mart 936 sonuna lı' 
ve ay~i şartlarla Üç ay daha uzatı lmıttır. (3534) (7~ 

HER AKŞAM: 

Taksim Abide kerşısındB 

Kıfllk B E L v a Saıo11""" 

Bayan Safiye 
Telefon : 43345 / 

·: Devlet ,· D'e"1iryolları ~f: .. Limanıarı . . ' ' . ' . . 

· 'Işleime Umum idaresi:~.·· Jlapl!lrı 
.... ,-.. .... . .. .. -· • • - ~- l - -. ..... ...... ,.,._ ,.._ l"='"'· .~ • 

. o-" 
ilk eksiltmesi feshedilen ve mu bammen bedeli (22725) Jırş ~~ 

32 kalemden mürekkep ,ef yazıha nesi, etajerli ve ctajersiz ~I 
masası, telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük ~ 
masası ve etajeri, komodin, telefon etajeri, doıya. kurJUD, Y" ~ 

1 

abonöman karneleri ve ihtiyat bile t, eczane için ilaç dolapları, ~ • 
dalya, tef dötren, evrak, imdadı ıı hht, taından, alet ve mektuP ,P'' 
dıkları, tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı r ~t' 
paıı, ilan tahtası, etiket leması, 4 metrelik tahta merdiven, ;,ti 
ayak altlığı, laburatuvar için çalış ma, eczacı için çalışma 'f/e f o 

1 

yazı masalan 20/12/1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı ı-' 
ıulile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. -1ef ' 

Bu i§e girmek i.teyenlerin 1704. 38 liralık muvakkat temin~~ t'' 
meleri ve kanunun tayin ettiği ves ikalar ve tekliflerini ayni gii1' 
at 14,30 a kadar komisyon reisliği ne vermeleri lazundır. fi 

Bu ite ait ıartnameler Ankarad a malzeme dairesinde ve ti~ ' 
pa§ada Tesellüm ve sevk müdürlü ğünde parasız olarak dağıtı~1f16) 
tadll'. ~ 

Muhammen bedeli 12125.20 lira olan muhtelif eb'att~. ,,-' 
vidası rondela ve gupilya 6 ikinci ki.nun 1936 Pazartesi güny 
15,30 da kapalı zarf usulile Anka ra idare binasında aatın al 

•JI 
tır. t 1 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 909, 39 liralık muvakkat tedlr:.,O ,. 
kanunun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ıJlf 

Şartnameler parasız olarak An karada malzeme dairesiııdeJ'. 
darpaıada Tesellüm vo aevk mü dürlüiündeıı dağdılmaktad~)· 

.(76707 
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l _____________ P __ r_e_n __ s ___ A __ b_d_u __ ı_ıa __ h_ı_n ___ h_a_z __ ın __ e_s __ i ___________ s __ ~ 
.. GÜRÜLTÜDE •• 
NE ••• 8ASKIHA 
NU U~RAOıt< 

,ACABA ••. 

KOA.KMA • lfM 
'{APAC~&ı. 
M\ S\~\RıNt~ 

X:9 Yahut Dekster, evvelce müthiş bir haydut olup bilahare ıslahı hal etmiş olan l\lişelden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Ne,·yorkta bulunan ve 
dUnyanın en zengin adamlarmdan biri olan Prens Abdullahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X :9 daha fazla izahat almak için kendisini bul • 
dutu bir sırada Maroninin adamları Mişel öldiirüyorlar. Ve kız kardeşi Şilayı öldürmek için de tertibat alıyorlar. 

X :9 Buna mani olmak i<:in nhtım boyu serserilerinden sarışın Liri kıyafetine giriyor ve Maron inin adamları kendisini şef Maroniye takdim ediyorlar. 
Maroni kendisine işin ehemmiyetini ve bunun tarihte en büyiilt hırsızlık olacağını söylüyor. Sarışın Liri, yahut hakiki ismile X :9 bu işi yapmayı kal.mi ediyor • 

. Bu sırada şişman Jorjla Şilanın zenci hizmetçisi Meri, Şilayı götürmek için gelmişlerdi. Şila buna ehemmiyet verip gitmek istemiyordu. Tam bu sırada l\fa roninin adamları da Şilftyı ka<:ırmak f. 
~n onlann bulunduklan otele geliyor- lar. 
Ş~Şnıan Corçla hizmetçi Mari Şilanın yanından ayrıldılar. Fakat tam bu sıra da Mari bir gürültü işitmişti. Şişman Corç korkmamasını söyledi ve Mnrinin başına bir örtü koyarak sıkıca bağladı. 
ŞılAyı kaçırmak istiyenler l\lnriyi alıp götürmüşler ve Corcu da kuvvetli bir yumrukla yere YU\'arlamışlardı. 

Maliye Vekiletinden: 
İtil, Eski Gümüt Mecidiye ve aksamının 1 - Şubat - 936 tarihinden 
~~en her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamı
~I~ ıı ve bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat ya
"'Cağı 2257 No.lı kanun mucibince ilan edilmitti. 

·. 1 

-~ ... ~$EK$(jLİN 
·.· ..._ ......._. .... ..... -...... 
Y. • Aderrıi 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 
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çekildi. Ana ile kız bir saniye krıdar, 
uğramış oldukları se\inçten dolayı 

bir müddet hareketsiz kaldılar. Ve 

sonra biribirlerini kucakladılar. Bu 
anda Janın aklına gelen bir düşünce 

bütün vücudunu titretti. Bundan son 
ra kızile birlikte yersiz, yurtsuz, ek. 

meksiı kalacaklardı. Sen Denis soka-. 
ğındaki eve dönmek şüphesiz tekrar 

Hanri dö Monmoransinin pençesine 
düşmekle neticelenecekti Gerçi artık 
serbesttiler. Fakat nereye gidecekler 
di? 

Jan, artık eskisi gibi kızı için çalış 
mağa kudreti olmadığını hissediyor • 

du. Onun için bu Ferlıeı:; t'ik yeisleri · 
nin yalnız sebebini değiştiriyordu. 
Bununla, yalnız Damvilin elinde esir 
bulunmaktan korkuyorlardı. 

- Halimiz ne olacak? 

Sözünü mırıldanmaktan kendi.,.ini 
alamadı. 

Luiz, sanki annesinin düşünceleri. 
ni anlamış 

0

gibi: 

- Anne, siz her ikimiz için çalışmış 
tınız. Şimdi çalışmak sırası bana gel
di. Şimdilik elimizde, vaktile bana bir 
kaç kere göstermiş olduğunuz elmas 
Yar dedi. 

- Deni dinle yavrum! Seni ben -
den çalmışlardı. Uir deli gibi ağlı • 
Yarak öteye beriye koşuyordum. Kal
bimi kopardıklarını canımı aldıkları· 
:ru hissediyor artık öleceğimi sanıyor 
dum. Bu sırada o adam kulübeye gel . 
di. Seni getirerek bana uzattı. Ve bir 
b~ gfü: 8Öyledf. Sevincimden çıldır • I 
9taJı: derecelerine gelerek eni kucak· 
1adığım sırada, yaşla dolu gözlerini 
hana dikerek gülümseyen o yüksek 
kalpli adam, gözden kayboldu. Fakatı 

lıu adama ne kadar hürmet et
tiğimi bilirsin. Ona karşı duymakta 
olduğum minnettarlık o canavar Par· 
dayana olan nefretimle birdir. Şimdi 
dinle. Seni kollarımın arasına aldım 

\•e Paris yolunu tuttum. O zaman bu.. 
günkü gibi elimde avucumda bir şe
) im olmadığını düşünmüyordum, Or· 
manda yanıma bir atlı geldi. Beni sor 
guya çekerek hiç bir şeyim olmadığı. 
nı anlayınca bu atlı senin göğsünün ü
zerine bu güz~l elması bıraktı. Bu a
dam da gene seni bana getirendi. 

- Bunu anlatmıştınız anneciğim. 

- O zamanki sefaletim sırasında, 
daima bana hu yüksek knlbli adamı 
hatırlatan bu elması satmamıştım. 

Çünkü, ismini bilmediğim İçin, o ada
mı andıracak hundan başka bir şeyim 
yoktu. Onun için J,uizciğim, bu elması 
hürmetle saklnmağa mecburuz. 

- Evet anne, hakkınız var. 
- Ne malUm, belki bir gün bu el -

ma.~ seni o altın yürekli adama tanı. 
tır. Eğer ben ölmüş bulunursam .. 

J,uiz, iç sızlatıcı bir sesle: 
- Anne! diye bağırdı. 
- Sakin olunuz yanum. Seni mcs _ 

ut gi>rmek için daha yaşıyacağımr 

umuyorum. Fakat, vaktinden enel 
annenden mahrum kalmak feUtketir:e 
uğrarsan .. 

- Anne, çok rica ederim, bö) le söz 
ler söylemeyiniz. 

- lşte o vakit, bu elmas senin işine 
yarıyncaktır. İstersen satarsın, ya
hut imdadına koşacağına emin oldu • 
ğ'um bu meçhul dostumuza kendini o_ 
nun \'asıtasile tanıtırsın. Elması sak
hyalım yavrum. Haydi gidelim .. 

Bu anda Ali~ dö Lüks tekrar oda • 
ya girdi, titrek bir sesle: 

- Madam, sözlerinizin bir kısmını 
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Siyah elbiseli kadın, Hanri dö Mon_ 
moransiye doğru ilerliyordu. 

Kapı şiddetle açılıp bu kadın ya. 
ralılar ile kılıçların arasına atıldığı 

zaman askerler korku ile gerilemiş -
)erdi. Muhteşem tavırlı, asil yüzlü O

lan bu kadın onlara o kadar heybetli 

görünmüştü ki, hayret ve korkusu 
hürmete dönen herkes tuhaf bir vak' 

anın geçeceğini anladı ve biraz evvel 
hiddetleri son dereceyi bulan kavga-

cılardan hiçbiri bu kadının himayesi. 
ne aldığı yaralılara ilişmeğe cesaret 
edemedi. 

Jan dö Piyen, Marşal dö Damvilin 

iki adım ötesinde durdu. Bu umulma

dık halden dolayı kendinden geçen 
Hanri bu kadını bir hayal sanmıştı. 

Kalbinde ne sevgi ne hiddet ne de 
kıskan~lık kalmıştı. Şimdi bütün var. 
lığını bir hayret kaplamıştı. Nasıl? 

niçin? Aklını kaybetmek üzere idi. 
Jan dö Piyen: 

- Monı;;enyör, bu iki adamı alıyo. 
rum. Onlar benimdir. Hunlardan ita
a tc mecbur bulunduğu bir emirle çal
dığı kızımı, bana geri getiren adam • 
dır. Obürü ise onun oğlu ... Onun için 

her ikisine de minnettarım. Size tek· 
rar ediyorum monsenyör, bu iki a . 

dam benimdir. Size sorarım, burada 
bulunanların önünde bu hareketi 
min sebebini anlatayım mı? Söylemel\ 
liğim lnzımm mıdır? dedi. 

Marşal titredi. Kavgadan nefret 
etti. Kanlı gözlerile hiddetli hiddetli 
etrafına bakındı. Sonrn hakışlarını 

Jan dö Piyen Danjunun muhafız 

kadının gözlerinin öniinde başını ö . 

nüne eğmeğe mecbur oldu. Bu mağ • 
lubiyeti görünüşte idi. Çünkü sararan 

dudaklarında uğursuz bir gülümıseme 
belirdi. Kısık, yavaş bir sesle: 

- Madam, bu iki adam sizin ol.. 
n .. alınız sözlerini söyledi. Atını 

mahmuzlıynrak karşısındaki eve ka
dar geriledik. Orada durarak müt -
hiş bir gülümseme yeniden dudakla • 
nnı büzdü. 

Jan dö iPyen Danjunun muhafız 
a.'!keri kumandanının yanına giderek: 

- Mösyö, siz burada bir vazife 
yapıyorsunuz değil mi? dedi. 

- Kralın emrini yerine getiriyo. 
rum madam. Bu iki Jantiyomu tevkif 
edece~im. 

- l\tö yö, benim ismim Kontes dö. 
Piyen, Düşes Jan dö Monmoransidir. 

Kumandan büyük bir hürmetle e
ğildi. Hazır bulunanlar bu sözler ö. 
nünde titrediler. 

Jan ciö Piyen sözüne devam etti: 
- Size canlı bir kefilim. ~özüm 

bu iki yaralı için sizi temine yeter 
sanırım. 

- Madam, Düşes dö l\lonmoransi.. 
nin sözünden şüphe etmeği A11ah gös
temesin. Fakat iki yaralı bu evi ter • 
ketmiyeccklerdir. 

- Hayır etmiyecekler. 
_ Emrinize itaat ediyorum. Ma • 

dam, şunu da ilfıve edeyim ki bu ita· 
atimden dolayı son derece mes'udum. 

Çünkü bu iki adam şimdiye kadar 
gördüklerimin en cesurları olan iki 
iantiyomdur. 

.Jan dö Piyen eğilerek geri döniip 
ayakta durmak için çok bü~·ük bir 

kuvvet harcıyan ihtiyar Pardayanın 

yanına geldi. 
l{umandanın sözü üzerine kılıcını 

kınına sokan yaralı kurda doğru iler-
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321 - Kraliçe elçisi vasıtasiyle Jorja çağırttı. 322 - Bu yabancının benden daha malUmatlı 
olduğunu kabul ediyorum. O, kral olmağa liiyıktır ••• 

323 - ••• Seni seviyorum. Kral olduktan sonra 
seninle erleniriz. Ve senin karın olurum • 

324- Jorj cevap verdi: - Ben kral olmak iste. 
miyorum. SevcUifıı' Jemf ile öbür dtınyaya gitmemi. 
ıe müsaade et, yetf§fr. 

323 - Kraliçe haykırdı: - Demek beni reddedi. :J26 - Jorjla Ha·mruk inşaatlarına deyam edi. 
yorlardı. J:Orsun. Ben de onu mahvedeceğim. 
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liyerek, Jan dö Piyen mağrur ve tatlı 
bir sesle: 

- Mösyö, evimde dinlenmek şere -
fini benden esirgemememzi dilerim. 
dedi Ye elini uzattı. Heyecandan ne 
yapacağını bilmiyen ihtiyar asker bu 
'lİ tutarak ikisi de içeriye girdiler. 

Bunun üzerine, çekingen bir tavır
la Luiz de elini bu sırada ayılan şö. 
'talyeye uzattı. Pardayan titriyerek 
~cvgilisinin elini tutup ayağa kalktı. 
Ustü başı yırtık, kan içinde olarak 
bir aslan gibi durdu. ' 

Kapı, Luizle şövalyenin eve gir
meleri üzerine kapanmıştı. 

Hanri: 

- Kumandan, yirmi sü,·ari askeri 
gece gündüz bu el·in önünde bekliye . 
ceklerdir. Bu mahpuslarla kadınlar -
dan siz mes'ulsünüz. 

Kumandan soğuk ve gururlu bir 
ta,·ırla: 

- Şimdi lazımgelen emri verece _ 
fim monsenyör! dedi. 

- Haydi ,·eriniz Allah Yere de 
fU Düşes dö Monmoransiyim diyen 
kadıncağız sözünde ·sonuna kadar 
dursa. 

Kumandan hemen Jazımgelen ter
tibatı aldı. Ölenlerle yaralılar kaldı
drnldı. Yeniden asker getirmek 

üzere adam gönderildi. Ye derhal, ge. 
ce gündüz gözetilecek olan e\;n önü -
ne yirmi neler bırakıldı. 

Uzaktan Luvr sarayının topları 
ortalığı gürültüye boğuyordu. 
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Jan dö Piyen ile kızı Luizin l\fon • 

marter sokağında nasıl olup da bu -
Iunduklarını ve bu vakaya niçin ka -

rıştıklarını öğrenmeği okuyucuları -
mız haklı olarak isterJer. 

Biz de bunu anlatacağız! 

iki mahpus kadının Lahaş sokağın
daki el·de oturmağa mecbur tutulma.. 
larr onlara büyük bir yeis veriyordu. 
Bununla beraber bir maddi cihetten 

rahattılar. Alis dö Lüks, zindancılık 
vazifesini, son dereceye ,·aran bir u -

tancla görüyor ve elinden geldiği ka. 

dar iki kadına karşı iyi davranıyor • 
du. 

Dam dö Piyenle pek seyrek olarak 

görüştüğü sırada bir muhafız değil 
bir hizmetçi tavrı alıyordu. 

Enehi bu kadından çekinen ana krz, 
yavaş yavaş ona alışmağa haşladılar. 

Geceler Ye gündüzler hep acı içinde 
geçiyordu. 

üstelik iki dar odanın içindeki 
mahpusluk Jan dö Piyenin sıhhatini 

bozmuştu. Fenalığa, bütün gucunu 
harcıyarak karşı duruyor, fakat o ka-

dar şiddetli sademeler, o kadar acı 

Ye keder yaşı ilerledikçe ruhunu büs. 
bütün saran acılar kalbine tesir etmi~ 
ti. 

Gözleri büyüyor ve etrafı ye~ilimsi 
bir daire ile Çe\Tili bulunuyordu. 

Denilebilir ki, bu zavallı kadın yal 

nrz son derecede manevi güç sayesin

de yaşıyordu. Jan dö Piyende artık 
analık şefkatinden maada bütün duy. 

gular silinmişdi. Biricik emeli kızını 

emin bir yere koymak sonra ölmekti. 
Evet, şimdi ölümü son bir kurtuluı 

olarak istiyordu. Hakikaten bütlin U • 
mftıerf kırıJmışdı. Hangi ümit? Fra• 
suva dö Monmoransiye yazmış olduğa 
mektup. 
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Bu mektubun Fransuvaya verilmiş 
olmasından şüphe etmiyordu. Alis dö 
Lüksten, Fransu,·anın Pariste bulun. 

doğunu öğrenmişti. Fransu,·anın Mar 
jansi ,·akasını tamamen anlatan bu 
mektubu aldığına şüphesi yoktu. Fa. 

kat Fransuva imdadına koşmamıştı. 

J<'ramıuva kendisini hala ~uçlu sana . 
rak terkediyordu. 

Halbuki Fransurn .Janı aramış -
sa da bulamamıştı. Fakat bu, ona im
kfınsız gibi görünüyordu. J<'ransurn
ya yazdığı mektupta Hanri dö l\Ion -

moransiyi açıktan asığa itham ederek 
onu ağabeyisine hain ve sahtckflr o -

]arak göstermişti. Son bir çare olmak 
üzere Marşalin, kralın adaletine de 
baş vurabill'Cl'ğini düşünüyordu. 

Sen Denis sokağınd:ıki evden kal. 
dırıldığı günden beri l'trafında bir 

sessizlik hükiim sürüyordu. Bir an 
~örnlye dö Pardayanm mektubu Marşa 

le teslim etmemiş olması dü~üncesi 
aklına geldi. Babası gihi oğlunun da, 
mektubu sahibine teslim etmiyerek, 
ayni suretle bir fenalık yapmış oldu
ğunu sanıyordu. 

Fakat düşündükçe bu ona imkfın 
dışında göründü. Bazan kendi kendi· 

· ne böyle bir delik:ınhnın, kızını seven 
bu gencin bu kadar büyük bir fenalığı 
~·apamıyacağını düşüniiyor ve bu mek 

tuhu teslim etmemekte şövalye ıçın 

bir fayda hulunduğu aklına geliyor · 
du. 

Nihayet Fransurn dö 1\fonmoran • 
sinin kendisini terkettiğine karar 
Terdi. lşt~ bu fena karar uğramış 
olduğu ha.stalığı çoğalttı. 

Luize gelince, o da kendisine son 
derece güvendiği delikanlının, rnktile 

kendi.sini kaçıran adamın oğlu 

olduğunu öğrenince onu unutmak ,.e 
ondan nefret etmek için boş yere uğ • 
ra~mağ:-. başladı. 

işte, bir gece Alis dö Lüks yanları
na girdiği zaman iki kadın böyle bir 
ruhi hal içinde bulunuyorlardı. 

Alisin r<'ngi uçmuştu. Jan ile Luiz 
bu kıza dehşetle karışık bir merhamet 

le bakıyorlardı. Alis gözlerini eğerek 
siyah elbiseli kadrnın karşısında a • 
yakta durdu. 

-!\fadnm, mahpusluğunuzdan do • 
ğan acıları mümkün olduğu kadnr 
dindirmeğe uğraştığımdan dolayı be· 
ni ayıplamamanızı dilerim, dedi. 

- Bunda haldısınız .. Ben de şika· 
yet l'tmiyorum. 

- Madam, bedbaht olarak geçirdi
ğim hayatımın en ıstıraplı n en da
yanılmaz anları .size zindancılık ile 
geçirdiğim günlere ra.~tlar. 

- Zavallı krz, hunu bana daha ev• 
Yel de söylemiştiniz. Ben de size bÜ· 
tün kalbimle acıyorum. 

- Demek ki buradan serbest ola • 
rak çıkarsanız bana lanet etmiyecek· 
siniz öyle mi? 

Jan yeisle ba~ını salladı: 
- Serbest olarak çıkmak mı? Her 

hat, bunu hiç ummryorum. 

- Madam. artık serbestsiniz • 
.Jan dö Piyen titredi. Luiz sarar • 

dı. 

Her ikiniz de serbeslc;iniz. Artı'k 
serbest kalmanıza engel yoktur. Al • 
lahrsmarladık madam. Allahısmarla • 
dık se,·imli matmazel. Bana daha faı 
la :ıcıyınr~. Sizi bu uğursuz yerde" 

G"Je kur~arryorum. Kapılar açıktır. u 
güle gidebilirsiniz. 

Alis dö Lüks bu sözleri söyliyerek 


