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~uJt! y~•-~n~ Güneş-Galatasaray ihtil8.fı 
Habeşistan nasıl Ortaqa müessif bir mesele çıktirıqor 

'fJarçalanacak ? Galatasarayhlar yarm ~~şam. Kulüplerinde 
· toplanarak hareketlerını tayın edecekler 1-tazırlanan proje 1 Bütün Galatasaraylılar Peyami Safayı dava mı ediyorlar? ~usoliniye 

bildirildi 
1 1'ıgiliz donanma
sından ikisi 

~kdenlzden Atlas 
denizine gitti 

( Yazııı 9 uncuda) 
.......____---~~~~~~~~~ 

Şehrimizde 

Bir ltalyan 
vapurunda 

.. 
ıs yan 

Vapur kaptanı 

........................................................... : r 

Başbakan: 

. . . . . . 

lsnıet 
İnönü 

Zonguldak 
seyahatini geri 

bıraktı 
Zonguldakta kurulan Sömikok 

fabrika mı açmak iizere dün ak~m 
7.onguldnğa gidecek olan na~ba . • 
kan General Inönü, Karndenizde ha 
m fırtınalı olduğu i~in hu ~eyaha -
tini geriye hırakmı:;;tır. Başbakan 
Zonguldağa bugünler de gid('C('k -
tir • J..teyb el İ ada kara. Musolinı'ye Afrıkaya gitmek için 

L müracaat eJen ve gitm~ai kabul 
r\Q( Una baŞ VU rd U edilen 11 Y.=§ındaki /talyan çocu-

. . . . . . ···························································· Galata:saraylılarm, bu resimleri meJ.: tcplc yaptıkları son pU'ıv bayramların 
da çekilmişti. (Yazısı 4 üncüde) · 

~=~~nS~~~İ L~~:~k ğu l<qi•tler ara.,nda 'aponların deniz konf e• 
, edecek Harp J' 
k Dün öğleden sonra· soo tonluk ansın -'an bekledı<klerı• • \Oı-ina F erea ismindeki bir hal- . r u ~ • 
~~tı gemisinin kaptanı Heybelia- Akşama sabaha 
d• karakoluna müracaat ederek bütün şiddetile 
~Uı-ettebata kar§ı yardımlarım ta· patlak verecek 
tb etmiştir. Mürettebatın isyan 

etltıiş olduğunu iddia t.m' i: ~~ ::;;"~ . ly n ajansı 
l'\i\çük vapur Köstenceden gel- Ha beşlerin ilerledi· 

r-.~~~teydi. Orada:ı Venedik için30 ğlni teyid ediyor 
ttın yük yüklemiş bulunuyordu. (Ya.:ısı 2 illcide) 
~1~"1zuu l:ahis hadise Karadenizde 
~t;:ıni~t:r. 
Ji Knptanm müracaa\ı üzerine 
P eybeHada kcmiserliği İstanbul 

0!ia müdüriyetine müracaat et • 
~İf, ve polis müdüriyeti Jatanbul 
~~Planlık dairesine meseleyi bil. 

1 tı-rniıtir. Bugün bu isyan mese -
tıj tetkik edilecektir. Bir hadise 

Sıt._ • l k . . d" k ~asma manı o ma ıcın un a 
t'-ltı J>1:>1is müdüriyeti v:purda nö· 

Kaçakçllar 
lstanbul treni 

Sofyada arandı 
Bir Bulgar kadın" 

tevkif edildi 

Sofya - İstanbul ile Sof ya \ ! 

Paris arasında para kaçakçılığı ya 

pıldığı yolundaki bir ihbar üzeri · 
ne Sofya zabıta11, İstanbuldan ge· 

etçi bekletmi~tir. 
len konvan.siyonel treninde araş · 

t Anlaşıldığına göre mesele fır tırmalar yapmış, bir ~ok yolcula · 
~~l neticesi vuku bulan bir ha - rm Üzerlerini aramıştır. Bu araş · 
l\l&eden çıkmı§. Korina vapuru tırmalar sonunda Sofyalı yükse! 
l ~•tencede yedeğine ufak şilep aileye men!up bir kadının üzerin
ı 'krnıf. Fakat fırtına neticesi ip - de 300 bin levalık yabancı para 
er k k - · d b' ~ 0Pmuş, ve aptan ıçın e ır bulunmu1tur. Bu kadın ve bi:" kaç 

1 - Inglliz - Fransız, Anıerikan, Japon 
anJaşması 
2 - inglltere ve Amerikanın gE:mileri 
ka ar ? 

'ttı'ç adam bulunan şilebi bırak • kifi tevkif edilmişlerdir. 
~ '1· Bunun üzerine tayfalar bu a- Aym dokuwıda toplanacak •lan deniz koııferanoı içın /,ondraua /O Japon 
~'ltıla.rı deniz ortaıında bırak • A k • ı deleııesi gelmiştir.Bunların başkanı ol an ve Japonyanın harp Şüras1 azasın. 
tt'~ın doğru olamıyacağmr iddia n ara 1 e dan bulunan amiral Nagano, ~yuk~rda_ sold~! .~'~.bir diğer Japoll delegesi 
~ı!lerdir. Mesele böyle olduğu k k .l!atguro i~agaı <sayda goruluyor. (}'azı.sı :! incide) 
~· dırde mesuliyet meselesi de - onuşma ç. 1 
~·ıi~or.Fakatnedeolsa kaptan Artık sıra beklemeye ıngene er 
~.d ~ . d" 
~amır ır. JUzum kalmıyacak Krallık için muharebe

1 ı.._b&le kanununun latanbul telefon tesisatının ida yaptılar 
1 

&~1 maddeleri resini üzerine almış olan posta ve Varşova _ Bu civarda yaşa _ 
değişiyor telgraf idaresi tesisatın ıslahı için makta olan çingeneler, kendileri-

1 A.nkara, 6 _ Bayındırlık Ba . çalışmaktadır. ne bir kral seçmek meselesi yüzün 
tt'ıll " - Ankara ile latanbul arasında den çıkan bir ihtilaf üzerin.e ara · ı. ı, '&ı, arttırma, eksiltme ve iha· konuıabilmek için sıra beklemeğe larında kavga ctmiıler, hakiki bir j 
dc'"~nununun bazı maddelerini mecbur kalınmaması içinde tedbir muharebe gibi olan bu kavgada 
.,, ~l 1ttiren bir kanun layihası ha - k' · l 
.;ıı- J}' ler alınmaktadır. Bu hat üzerinde içlerinden on beş ışı ö müş, otu -
tir. l ~t~k Başbakanlığa vermiı • şimdi iki devre ile konuşuluyor· zu da ağır yaralanmıştır. 
t' d llYıha alakalı diğer bakanlar. Avrupadan getirilen yeni aletler- ------------

"- tetkik edilmektedir. 
)' le devre adedi bu ay sonunda be-

tt-a eni layihaya göre posta, tel - fe, ilk baharda da sekize çıkarı· 
~ \'e telefon nakil işleri pazar· lacak, böylece sıra beklemek usu· lliiiiMiliıil'illflMl~M'fi~fH" 
~l , e~Ji liraya kadar olan alım. lü kalkmıf olacaktır. 

Dostluk. bu mu ? 

Bulgarlar 
Hala aynı 

propagandada 
Biz yazmakt:an 
bıktık onlar yap-

maktan bıkmadı ar 
Sık sık iyi komşuluktan ve dost. 

Juktan bahsed n Bulgari t nda ci· 
gara kutularının içinden yukarda 
gördüğünüz resim çıkmaktadır. 
Bulgarlardan "gasbolumnu§ !,, a· 

raziyi gösteren bu re:im, bütün 

Trakyayı, lstanbulo:h~dcr l: • '~ar
.Jardan &aspohmm:..ı~ gibi · g5ctcr'İ· 
yor. l • · · 

· Resmin altııiqaiti buİgarca ya. . . . ., 

zınm ,tü~l<çcsi .şud~t~: 
"Bulgar, · .. · 
Mukaddeş olan r:ayeyi unutma, 

utandırıcı · Nöyyi muahcJc:rinin 
imhası için· yorulmakaızın. çalış. 

Nerede bulunursan bulun, ıunu 
hatırla ki: Altı defa dü§ersen, al· 
tı defa kalk~ Muvaffak olamozırın_ 
gene tqebbüa et, böylelikle ileri 
ve ileri ... ,, 

Uzun :s5ze ne hncet ! 

d~ ~ ldiçük tamir ve nakil işleri Telefon ücretlerinin ucuzlama· 
)'\1> ~İıyon kararı almmakıızın sı ise Kamutaydan ~ıkacak yeni 

1 
llbilecektir. kanuna bağlıdır. 

Evkafla Be!e ..ı:) t 'nı~şnmaym::a ;ı .şhane c:ü apartımanlar garıµ va• 
2iyete düştü. Apartımanların satıla n arsaları Evkafa mı, Belediyeye 

1 oıi ait? · (Y azm 3 üncüde). 



~: 
-. ...... ,,_, -
Nazik bir 

hafta 
İngiliz kabinesinin İtalyaya karşı 

alınacak zecri tedbirler hakkında ver 
dili yeni kararlar ehemmiyeti haiz -
dir. Buna ila,·eten Laval hükfımetinin 
bir iki gündenberi Fransız meclisinde 
uğradığı hücumJ~r önümüzdeki hafta 
zarfında nazik giinler geçireceğimizi 
göstermektedir. 

lngiltere petrolün de Italyayn ih. 
racını menetmek kararına iştirak et . 
mekle Habeş - İtalyan harbinin bir 
An evvel bitmesini istihdaf etmekte -
dir. Evvelki gün toplanan İngiliz ka. 
bincsi ayni zamanda diğer bir knrar 
daha vermiştir: On iki ilkk~nunda 

tatbfkl düşünülen petrol ambargosun 
dan evvel İtalya ile anlaşma çn • 
releri de aranılacaktır. 

İngiltereyi daha azlmkar bir hat· 
tı hareket takibine bazı mecburi _ 
yetler sevketmi§tir! İngiliz efkarı u -
mumiyesinf n ve bi1hassa muhaliflerin 
Milletler cemiyetine şiddette müzahir 
oJmaJan bunların başında gelmekte · 
dir. Hattl son intihabatta büt6n rey -
]erin yarısına yakm bir nisbet temin 
eden sosyalistler lnglliz hükOmetinin 
son günlerde takip ettiği siyasaya şid 
detle hücum etmeğe başlamışlardır. 
Bilhassa Fransanın ibram ve ı~rarilc 
biraz gev9iyen İngiliz siyasası bunun 
tizerine ltalyaya kar§I daha kat'i ha
reket etmek lüzumunu hissetmiştir. 
Fakat barışı imkansız bırakmamağı 

da düşünmüştür. 

Diğer taraftan Amerikanın hattı 
hareketi de calibi dikkattir. Amerika 
Avrupa işlerine karışmak i~temediği 
halde efkAn umumiyesinin tazyiki 
karşısında muharebenin bir An evvel 
bitmesi için bir çok kararlar almıştır. 
Bunlar arasında kat'i bir bitaraflık 

i1iinı mevcut olduğu gibi Amerika hü
kumeti petrol kumpanyalarına tt.alya 
ya petrol satmamalarını tavsiye ıet. 
mitıtir. Hatta İtalyanın satın aldığı 

bir miktar benzini taşıyacak olan U -
Jyssc ,·apurunu bir bahane ile yolun , 
dan alıkoyacak kadar ileri gitmiştir . 

Denilebilir ki İngiliz hük(imetinln 
son kararlarında Amerikanın siya • 
sası azami derecede müessir olmuş -
tur. Başka işler için Amerikanın mü
zaheretini temin etmek istiyen lngil. 
tere gevşeklikle itham edilmek iste · 
memtştir. 

"' HABER - '.Alitam poıtau - • - --~--

Büyük harp arif esinde 
Habeş - Italyan harbının dün 
akşam başladığı bildiriliyor 

Stefani ajansına göre Habeşler geceleri 
i 1 ~ r 1 i yor la r m 1 ş 

İtalyan • Habeı harbi etra- di bir çarpıtma beklendiğini bil- ğini teeyyüd eden haberler biJ.diri· 
fıl)de. gelen son haberler, vaziye. diriyor. 
tin Habeşler lehine inkita-f etmek- İngiliz Röyter ajanu, "Henüz 
te olduğunu göstermektedir. teeyyüd etmiyen bir habere ııöre,, 

ltalyanlann resmi Stafani a • kaydile taarruzun dün ak!am baı· 
jamt bile Habe§lerin ilerlemekte \ ladığmı, Habeılerin 'gece karanlı . 
olduğunu bildirmekte, bu ilerleyi.

1 

ğından istifade ederek taarruza 
f in ltalyan tayyareleri korkusile geçtiklerini bildirmektedir· Ayni 
hep geceleri yapıldığmı ilave et - 1 habere göre taarruz Makallenin 
mektedir. İtalyan ajansı Habeı cenubunda olmuştur. 
kuvvetlerinin lngiliz mamulatın • Mamafih en modern orduların 
dan mitralyözler, modem tüfek • bile geceleri taarruz değil, ancak 
ler ve dağ toplarile mücehhez ol - küçük baskınlar yapabilecekleri 
duklarını elıemmiyetle kaydedi • dü,ünülerek bu haber tiiphe ile 
yor. 

Stef ani ajansı fu malumatı da 
veriyor: 

At iyangi gölü yakınlannda Ras 
Kassa'mn kuvvetleri toplanmıılar
drr. Cephedeki Habeı kuvvetle • 
rinin içerisinde imparatorun ve ve
liahdın da muntazam kuvvetleri 
bulunmaktadır. 

karıılanmaktadır. 

Taarruza baılamamış olsa bile 
kuvvetli bir Habeı ordusunun Se
miende toplaımnş olduğu, daha 
kuvvetli bir batka Habe§ ordusu· 
nun da Makalleye doğru ilerledi-

Alman 

yor. 
Habeşlerin planı hakkında §u 

iki tahmin yürütülüyor: 
1 - Habeşler Semien üzerine 

hücum ediyor gibigörünerek İtal
yan kuvvetlerini tatırtarak ve on. 
farı Makalle mınta.kasmdan uzak 
laıtıracaklard11·. 

2 - Makalleye hücum ediyor 
gibi görünerek Setit iatikr.metinde 
bir çevirme hareketine teşebbüs 

edeceklerdir. 
Habeı kuvvetleri daha ıimdi -

den ani ve küçük baskınlarla 1 -
talyan kuvvetlerini ve bilhassa 
Italyanların daima en tehlikeli 
yerlerde en ön saflarda kullan . 
dıkları yerli askerleri yıldırmıf bu
lunmaktadırlı.r. 

ordusu 
Muhtelif menbalardan gelen s k l d • ••. J 

haberler ltalyan ve Habeş ordı1l~· . Q Q O sun . llJe vucuue 
rı arasında alqama sabaha çok cıd 

Sütlicede bir 
ev yıkıldı 

Istanbul havası pek 
değişti( manzaralar 

glisterJyor 
Birkaç gün lodostan, ıiddetU 

fırtınadan ıonra dün ıabah hava 
açıktı. Aktama kadar süren bu ilk 

getirilmemiş ! 
Müstemleke istiyen 

bir ses yükseliyor , 
Bir gen loy neticeSina ~ille Jer 

Cemiyeti idaresinden Almanlara geç· 
miş olan Sar'da yeni kurulan rad • 
yo istasyonunun açılış töreni müna· 
sebeti ile verdiği bir l!!Öylevde Göbels 

Almanya mUatemleke istiyor 

Ba,·yera vali i general Deperih 
de Hamburgda yapılan bir gösteri sı· 
rasında Almanyanın müstemleke ih -
tiyacına temasla şunları söylemiştir: 

"Almanyanm müstemleke iste . 
raeğe hakltr olduğunda bütün Alman 
milleti müttefiktir. Yalnız meselr, 
bu müstemlekeleri nerede ' 'e nasıl bul 
maktadır. I 

bahar havası saat altıdan ıonra Alman ordusuna temasla demiştir ki: 
birdenbire değiıti. Rüzgarın ıür' · "Bir ordumu:t nr, fakat bu or . 
ati birdenb?ıe 22 metreyi bularak duyu milletimiz aleyhine kuUnnacak 
tiddetli bir yağmur yağdı. Gece değiliz. İhtimal bu ord.uyu hiç kullan 
yarısından sonra rüzgar gene ha mıyacağız.. Fakat herhangi millet bi _ 

• * "' fiflemiş, yağmur durmuıtur. Bu zi uçaklar ve bombardımanlerla me • 
Fransız meclisinde şiddetli hü · sabah hava gene açıktı. denileştirm~e kalkışırsa. böyle bir 

"Diğer devletlerin ellerindeki mü~

temlckelerini alamayız .. Şira:ıl kut • 
bundan, cenup kutbuna kadar her 
yer işgal edilmiştir. Fnkat eski mii0 -

temlekelerimiz iizcrinde bir hakim cum1ara maruz kalnn Lfıvn1in mevl-f. Rasathaneden ald "' ıgmıız ma orduya malik olmakla bahtiyar ola · 
inin sarsılması ve istifa etmek ihti · IUınata göre, barometre dütmek . malik olmakta berclevamız. Biz eski 
mallerinin belirmesi de İtalyayı pet. tedir. Dün sabah yediden bu cağız. müstenılekelerimizi ele geçirmekle 
rol ba-~u kadar m" .. -~..ı .., Ordumuz, bize çok pahahya mal am ·e-- u~r eue • b h d' k d 5 l kuvvete müstenit bir emperyalizm si. 
cek mıı.hiyettedir. sa a ye ıye a ar ll, mi imet oluyor. Çünkü bu ordu, şaka ot~un dl. 

re yağmur yajmıtbr. yasası takip etmiş olmıyacağız. Diz, 
Yalnız içişlerinde değil Milletler ye vilcude ıetirilmiş bir ordu değil - iş ve ekmek istiyoruı. Bunları müs . 

Cemiyeti hakkında kararlannı balta . Sıcaklık dün ı9,5 dereceye ka· dir.,, temlekelerde bulmak fikrindeyiz.,, 
ı~~ai~~editm~~~~~u du~~~~ Rh~~~n~·-----------------------------
Musoliniyi esash ve itimat edilir bir titlemeden esmektedir. ) l J 
dosttan rnnhrum bırakabilir. Lavalin Dün gece denize açı1amı~an apon arın ue n 
yerine Milletler Cemiyetine ve lngiJ· vapurlar bu sabah Karadenıze 

tereye daha yakın bir hükumetin geL k 1 d dı b kl d 'kl • 
mesi İtalyanın durumunu bir kat da- çı ~~~l~;e~: Badem sokağında G ransın an e e l erz •c 
ha ağrrlaştrrabilir. Petrol ambargosu 
korkusu, Habeşistanda mühim güç • sayılı ev, yağan yağmurların te•İ· 
Iükler 'doğuracağı gibi son günlerde riyle dün gece ansızın yıkılmıı
ban muvaffakıyetsizlikler karşısında tır. Hüseyin isminde birisine ait 
kalan İtalya harbin en nazik anlannı olan evde kimse bulunmadığın .. 
yapmaktadrr. Bunun içindir ki Muso~ dan nüfusça zayiat olmamııtır. 
)ininin kendisine T..Aval tarafından ya- -------------
pılan son sulh ,artlarını kolayca red· 
dedeccğini zannetmiyoruz. Ve uful<tn 
ciddi barış alametlerinin belirdij;ıine i. 
nanıyoruz. 

,. 
ı 

Raif N.METO 

lngilir - Yahu, burada eskiden ra
hat ralıat oturuyordum •• Şimdi ne ol
du.?. 

(İtalyan karikatürü) 

Acem Alinin 
köpeği 

Bir çocu§u beş alt:ı 
yerinden ısırdı 

Dün gece saat onda Şehremini 

karakoluna başı kan içinde bir çocuk. 
getirilmiştir. 

Şehremininde Arpaemini mahal • 
lesinde Hastane caddesinde oturan 
Nurinin oğlu olan bu çocuk ayni ma· 
hallede Acem Atinin köpefi tarafın.. 
dan ısmlmıştır. 

Köpek evde bağlı iken kurtul • 
muş, yandaki bahçeye atlamış, o sıra
da bahçede bulunan Ali ismindeki bul 
çocufu beş, altı yerinden ısırmıştır. 

Yaralı çocuk hemen kuduz tedavi 
hanesine götürülerek yatmlmrştır. A· 
cem Alinin köpefl de yakalanmı~. mü. 
şahede altına alınmak üzere tedavi • 
haneye gönderilmiştir. 

1 - Inglltz - Fransız, Anıerikan, Japon 
anlaşması 
2 - İngiltere ve Amerikanın gemileri 
kadar gemi? 

Şimdi Londraya gelmiş bulunan Ja· 
pon murahhas heyetinin hükumetle • 
rinden ne gibi talimat aldıklarına 
dair bazı ifşaatta bulunuluyor ve de _ 
niyor ki: 

"Japon drşbaknnhğınm düşünce · 
sine göre, deniz konuşmalarında bir 
neticeye \'arılamasa bile bir İngiliz -
Fransız - Amerikan - Japon anla~ 
ması yapmak mümkündür. 

nız öıribirlerinin haklarına riayet et. 
mesini amirdir. 

2) 1922 deniz muahedc._<;inin 19 un· 
cu maddesinin tadili ki, bu madde 
hükmüne göre, İngiltere \'e Japonya 
garbi Okyanostaki deniz üslerinin 
tahkim \'eya takviye · edilmemesine 
ı.arar ,·ermişlel'dir. 

3) FiJipin a<lalarının, bu adalar · 
da bulunan Amerikan bahri ve berri 
kuvvetinin de çekilmesi suretile tnm 

Bunun için, istenilen şeylerin şu müstakil bir hale konulması. 
neviden bir tnkım teklifler olduğu an· 
laş1lıyor.: 

1) 1921 de bu dört kuvvet arasın.. 
da yapılmış olan muahedenin yenilen
mesi ve tadili. 

Bu muahede tadil edilmiş şekilde 
bir ademi tecavüz muahedesi halini 
alacaktır. Bu muahedeye göre dört 
devlet blrlblrlne büyük Okyanosta 
saldırmamafn söz veriyorlar. 

Bugünkü muahede ise, bu devlet • 
lerin büyük Olcyanos d~nizJerinde yal 

Gerçi Filipin!ere Amerika, istik -
lallcrinin itle devresini bahşetmiştir. 

Fakat Amerika, hala orada ordu, do
nanma ve hava kuvveti bulundurmak 
hakkını muhafaza ediyor. 

Bunlardan başka, Japon delegele . 
rinin aldığı talimat, konferansın de • 
niz kuvvetleri kısmına aittir ki, Bu 
talimata göre de, İngiltere ve Ameri· 
ka ile ayni nisbctte deniz kuv\'eti Is -
temekte - geçen ~enekt glhl - ısrar 

edeceklerinde şüphe yoktur.,, 

/ G lLKKANUN - 1935 

Hanife kızı 
kaçırmak 
istiyenler 

Evvelce de kaçır"' 
mışlardı. şimdi de 

'tekrar et:mek 
istediler 

Beşiktaıta amcasının yanırıd• 
bulunan bir köylü k12ını, eV"elc' 
köyünden kaçıranlar teluar kaçır· 
mak istemişlerdir. 
Vakayı ba,mdan anlatab111: 

Alucrenin Köroğlu köyündeP 
Ömer oğlu Hüseyin çavu~la Jest• 
deşi Ali, köylerinden lsınail ~j 
vuşun kızı Hanif eyi iki ay ev~.e 

d b. di"IP tarhı a çalışırken ata ın · 
dağa kaldırmıtlardır. 

Sebebi de; iki kardeşten Alirıill 
Hanifeye tutkun olmasıdır. 

Ali, kızı birkaç kere baba••;· 
dan istemİf, Hanifenin lıtanbu1 • 
nişanlısı olduğu söylenerek red '~' 
vahı verilmİ§lİr. Ali de bunu~t 
zerine kardeıiyle bir olup HaP1 ~ 
yi ka.çırmıf, dağlarda. yirıni bC 
gün kadM gezdirmi~lerdir. 

Hanife, bir gece iki kardeş dl' 
rin bir uykuda iken yanlnrır.dJ1' 
kaçmıs, köye iltica ederek iki ktit' 

'defin ;~klandıkları yeri haber ~e~~ 
mittir. Bu ihbar üzer:ne Hüsef' 
çavu~la Ali yaknlanmı§, ınuholt~ 
me edilmi ler ve bir müddet et 
vel de serbest bırakılmıtlardıt· 

Hanifenin köyde kalması tel1; 
likeli görüldüğünden kız on ~~,. 
gün önce htanbula gelmiş, Be{' 

\f\J' 
taşta oturan amcası Ahmet ç3 

şa m:safir olm\!ştur. 

O.. ·· ' Ah t r.Jf\Jf ort gun evve1 me 'J' jt· 

evinden çıkıp su doldurma~&. ~o· 
tiği zaman mahallede iki kı~1 i
laşmaya, bir fır-atını bulup f{ştl 
feyi kaçırmnya savaşmışlardır el 

Krna bır zaman sonra Ahfi1 µ 
çavuş evine dönünce karşısı~ , 
H .. · 1 k d · · "0 ' useyın çavuş a ar eıını ., .. , o 
müstür. Bunlar Ahmet çnvu§U " 
lü~le tehdit etmişler ve kızı 1<.'

11 

dilerine vermesini istemi§lerd•':11ı 
iki kardeş tekrnr geleceıdcrı 

söyliyerck uzaklaşmışlardır. ıı• 
Ahmet çavuş, iki karde~in ıı;.,. 

disini tehdit ettiğini zabıta)'~ ,ıtı 
her vermiş. tahkikata ba§Inn~,. 
suçlularm Zincirlikuyu nıı:ıt~ • 
smda bir evde saklandık1;ırı __ ;,, 
her alınmış, jandn:-ma tc.refı·· 
dün ikisi de~ 

Eor 
çarı 

Romen 
yann ilk 

takırııı 
oyurıLI 

oynuyor .J• 
Bir müddettenberi tehr~ıf 

bulunan Rcmanyanın ta ıJ1' 
takımlarından Trikolor y•rırı eıı 
maçını akalliyet takıanlarıuııı ilş 
kuvvetli ve en me~huru peri' 
yapacaktır. . te\1' 

• atı Bu hususta tertib heyetııı 

liği ~udur; rctjtl 
Trikolor maçları tertip }le) 

den: 
1 

t1l -
1- Romanyanm Triko ot 1~ 

t tn.ıtl • 
kımı ilk maçını yarın aaa }ci'11'• 
de Taksim stadın<la Per:ı te. 

le yapacaktır. t ~ -
2 - Maçın hakemi A~~ '(ı! 

dem ve yan hakemleri saııı• 
lu, Bahaattindir. iıd"~i 

3 - Trikolor takımın~ e'1•1' 
ve son maçı, pa2:ar günü yatt1.~· d G•... ·t ıim stadında saat 15 e .. tJı.I' 
rayladır. Bu maçın hak~1111 ' ,.telı' 
Ezgü, yan hakemlerı 
met Ali Bahaettindir. 

r. 
r 



.. lelefon bir 
Urat vasıtasıdtr 'li . ~· • llıze niçin telefon alırsınız? 

HABER - J\.ICıam postuı 

Evkafla Belediye anlaşamayınca 

/ P.3 

Manevi ve ahllkl 
bakımdan apor 

Bugünkü gazetelerin en cazip y~ 

ij 1liı ?lduiu için, değil sni? ... 
U~!ntıdi Avrupa ile, §ehir dışr 
~llUtınalar da vardır. Çok ' 
~Ş-. ~-falanca yerdeki ahbabına: 
~n zarfında fU iti yapmam: 
) Yapmamam hakkında §U 

~telefon et!,, diyor ve evinde 

Olçü ve 
ayar 

aletleri 

nlan •pora, Galatasaray - Güne1, 

S. h J k . t an me•elesine taallUk eden makalesidir. 
lŞ aneue l apar ım - Pegamlnlndünkühaşinyazuıüzerin• 

d
üştu•• Cumlıurlyet gazetesinde üç aki8 birden 

P 'bekliyor ... 
1\ lie)e biz gazeteciler için, son. 
fo l!leaeli. tüccarlar için, bir tele · 
~' ıwıubavereıi hayatidir, kat'i-

t . ., 

~lt~elki gündenberi, semtimizi?" 
tforılan bozuktur. 
8o)\ına müracaat ediyoruz: 

~ ' .\nza kabloda!... Çalıtılı-
1otı 

ı:: 'cev~bını alıyoruz. 
~ lltat, elektrik hakkında herke
~ ~iı yukarı fikri vardır. Kab· 
~ kı bir bozukluğun tamiri, gün
!\~ ıni sürer? ... Bilhassa kosko· 
~-~tın birkaç saat içinde ya-

1 -'"bıl "'' b f b . d 1 eeegı u en tu esın e .... 
~Verilen ve verilecek olan iza 
~t' belki makul görecektim. Fa· 
\bundan evvel de bir tecrübem 
~~ l' elefonumda on dakika süre· 
,/~~n bir tadilat yaptırmak is
\!tırn. "Pek aceledir,, diye mü 
I . t ettim. 

~ij ~1 IÜn sonra, yazıhaneme gel
tr. 

t~: ~rnan ! Burada ne itiniz var? 
~~ uğruyacak.sınız ! • dedim. 
-......ı.- ı~ . -=-\?Ve a parayı verın. 

\ f:'atura gönderiyorsunuz ya ... 
)l ilave edin. 

''l'ıı. . . 
~ retın vermezsenız yapma-

Pc 
V fi'! verdik. 

t beklemeğe ba§ladık. 
~ilniklerini görünce acele _et
~ııi rica için telefon ettım. 
~ , ıikayette bile bulundum. 

'lrırı cevap §U oldu: 
~~Bugün cuma... Vakit geç ... 
~ da cumartesi ... Erken kapa
\'"· Öbür gün malUın ya, pa-... 
"1J' ~llzartesiye mutlaka adam 
~~k mısınız? 
~ Ornit ederiz. 
'that ! Bizim ufacık tesisat 
~Gtacaatımızdan bet gün son 

~t~~dıl.d k b1 d . .. ' t 
~·qa e a o a aynı sura · 
~ lt ediliyor. 
~efon bir sür'at vasıtasıdır. 
b " unutuyoruz ! 
'~letin eline geçen bu tesiıa· 
\ dtl'letleımit diğer itler gibi 
\.' doğru inkipf etmesini ister-

Milfettfşler tarafın
dan teftiş edtlmeğe 

başlandı 
Bütün mıntakalarda olduğu gi

lar garip vazi1Jele 
Apartımanların satllan arsaları 
Evkafa mı, Belediyeye mi ait? 

bi lstanbulda da ölçü ve ayar mü· Evkafla belediye arasındaki 
fetti§leri ile memurları ölçü ve a- pürüzlü meseleleri tetkik eden yük 
yar aletlerini teftite ba,Iamıtlar· .sek hakem heyeti tam kararını Vf!!" 

drr. receği sırada iti çok miifkül bir 
Belediye zabıtası tetkili.tı da safhaya ıokan çetin bir mesele ile 

bu teftişlere yardım etmektedir· k&l'frlaflllıttır. Bu çetin mesele 
ler. Tef tiılerin ilk bet günlük kıs- Şithane karakolundaki Beyoğlu 
mmda bir hayli yasak ve damga- kaymakamlığı bina.at ka11umda 
Ianmamıı ölçü ileti görülmüt ve bulunan ve üzerinde son zaman -
müsader~ edilmittir · }arda apartımanla.r yübelerek ıeh 

Metre esasına dayanan yeni öl· rin en kalabalık bir mahallesi ha· 
çü ve tartı aletlerinin memleketi line gelen eski mezarlıktır. 
mizde kullanılmasına baılanalı- Belediye bu mezarlığın kendi
danberi henüz iki yıl 1reçmi§· sine ait olması lazım geldiği iddi
tir. Bu iki yılda yeni ölçüler mem asındadır. Evkaf ise bunun mül • 
lekette tamamen yerlqmittir. Yal- kiyetinin tamamile kendisine ait 

Bu mezarlık vaktile parçala • 
narak arsa halinde apartmıan sa· 
hiplerine satılmıflı· Şimdi eskime· 
zarlığın üzerine yapılmq olan ko· 
ca koca apartımanlar da garip bir 
vaziyete düşmüşlerdir. Bu ada ü
zerindeki apartımanlann yarım 

milyon lirayı atkın bir kıymette 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Hakem heyeti timdi evvela bu 
araalarm vaziyetini ıonra kayıtla

rını tetkik edecek ve kararını bu 

ayın ortalarına doğnı verecektir. 

Gerek evkaf gerek belediye bu 
mühim itin kendi lehlerine halli 

nız son teftiıler iki vaziyetin olduğunu iddia etmektedir. 

bu harekete aylnrı tekiller yarat· ----- -----------------------
için çalıtınaktadırlar. 

tığım göstermittir. 1 o o o o 
Bunlardan birincisi halkın ar· 

ıma kartı göıterdiii ahıkanlıktır. J 
Bunun için gene metre ile ölçüle · 
rek 68 santim üzerinden satıılar A k 
yapıldığı görülmektedir. Esnaf ~- P O C U 
müıteri kaçırmaktan korkarak, y ı( 

hal~ bir a_tı,ka?lıiın tesiriyle. bu Kendllerlne yardım için elinden gelen 
garıp ıek!ı tercıh etmektedırler. her şeyı· yapmıya çalışan 
Buna kartı kanunen pek de yapı-

lal~~n~::i ~::ı0r::· seyyar aatıci- "Kızılay ,,ın son teşebbüslerinin 
~~ ~~= =.~ıa: bi::: netlcesmt beklfYOr 
kım tedarik edemediklerinden ba
zı gramlar yerine tat kullanmala
rıdır. 

Damgasız ölçülere gelince bun· 
ların biraz çokça olduğu görül. 
müttür. Marmara mıntakası ölçi: 
ve ayarlar batmüfettiıliği muhte
lif sosyetelere ait olan elektrik, 
su, havagazı saatlerinin yenileri 
geldikçe bunları kontroldan ge
çirerek kullandırmaktadır. 

Eğer saatinden tikiyet eden -
ler olursa bunlar da derhal tetkik 
edilmektedir. Ölçüler talimatna 
mesi saatlerinin bozuk olmaması 
için kontrol vazifesini sosyetelere 
vermittir. Müfettitlik istediği sa -

Kızılay kurumu latanbul tet • 
kilitı ·gıdasız çocukların doyurul • 
ması için aon bir tqebbüa yapmıt
tır. Bu teşebbüş te bir netice ver • 
mezıe ilk mekteplerdeki öğleleri 
yemek yemeden aç duran 10.000 
talebenin kendi haline bırakılma· 
sı mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Kızılay lstanbul mümessilliği 
belediyeye son bir mÜTacaat ya • 
parak gıdasız çocuklar için veri • 
len bet bin liranın çoğaltılmasını 
dilemittir· Kızılay belediyenin 
"Muhtaçlar ve kimaeıizlere yar -
dım,, faaıllarmdan bu yardunı ço
ğaltabileceği kanaatindedir. 

atleri m~ay~~e ederek yüksek kon Memleketimize gelen 
trol vazıf esını yapmaktadır. hl F lft --o- r ransız ccar 
Fırtınadan bozulan heyeti 

Diğer taraftan tehrin bir çok 
yerlerinde kurulmU§ fıkar•perver 
tetkilatı ve daha bazı tetekkiiller 
vardır ki bunların bütün faaliyet· 
leri Cmnuriyet Bayramında bir 
miktar elbise tevziine inhisar et. 
mektedir. Bunlardan da fakir ta
lebenin doyurulması i§ine hiç ol· 
mazaa kendi mmtakalarında iş . 
tirak etmeleri istenmiştir. 

Geçen yıllar bu talebeye gıda 
verilmeıi için bir kaç bin liralrk 
teberru yapıılırken bu yıl bir tek 
hayır sahibi çıkıpta bu yemebiz 
yavrular için on para vennemit • 
tir. 

Alman beykeltraşı 
Torak 

rıhtımları Kadıköy 
"--.. (Vl-nO) iki gün evvelki lodoı fırtınası 
l'---~~~~~- 1 b 

Memleketimizden tiftik, yapa· 
ğı ve pamuk almak üzere bir 

Fransız heyeti ıehrimize gelmiş • 
tir. Heyet Türkiyedeki bloke pa -

ralar karıılığı olarak bu malları 

Atatürk köprüsünün iki yanı· 
na yapılması dü9ünülen meydan· 
lar ve heykeller ile lstanbulun en 

~.... esnasında dalgaların tesiriy e o-
t' konservatuarda zulan Kadıköy ile Haydarpata a· 
l.ı 'ldyo stlldyosu rasındaki rıhtımın tamiri için be
\~debaıında yapılacak kon· lediye tarafından dün tetkiklere 

l. t"•ar binasının en üst katın· batlanmıttır. 
\ lllt -d Fen heyeti mühendislerinden 1tl. · •cı. Yo salonu yapılmaaı ka· 

göze çarpar bir yerine yapılacak 

büyük bir inkılap heykeli için 
lstanbul vali ve belediye reiıi ile 
temasta bulunmuı olan Alman 
heykeltraı profesör Torak bugü :ı 
Ankııraya gidecek ve projelerin; 

~ı.ı•ttır. bir kaçı dün kqif yapmıtlardır. 
~~~.eyi yapacak mimar Följiğ ---------------------------------------

~>Q toıönüne alarak modem bir [ :. • l 
alacaktır. Dün heyet azası piya . 

sada bazı tetkikler yapmıtlar ve 

Türkofisle temas etmitlerdir. hazırlamağa bqlıyacaktır. 

~~dYoıunuprojeyeilivee- ~- ş:E H R 1 N. ;. D ER DL ER 1 < _:; 

~~ ~ -
'-kluda yapılan 

~~t .. oı depoları 
'f~elldikat tarafından Çu- Son günlerde daha dofrusu son aylarda f evka • 
'll Yapılan gaz tanklarının Jlde şık ve modern otomobi11erin taksiye çıktıklan gö' ı: tetkik etmek üzere bele- rülmektedir. Şehirde bu gibi taksilerin çoğalması hiç 
• •

11 
heyeti dün Çubukluya de iyi bir şey değildir. Çünkü bu şekildtı modern ara -
~ Gaz tanklarının bütün balar bütiin müşterile.ri cezbetmekte -.e bittabi diğer 

tı taııdığı görülmüıtür. taksilerin müşterilerini alarak onları mtişkül mevkile-
~ulunduğu ıahanm de- re dilşürmektecUr. 

·Lüks taksi 

' a. bir de nhtım yapıl· Bu vaziyet karşısında diğer şoförlerin de yapa-

otomobilleri 
le mukabele etmek isin lüks arabalar tedarik etmek o
lacaktır. 

Bunun neticesinde şehirde lüks taksi arabaları bU.s 
bütün çoplacak bu yüzden bir çok paralanmız dışa • 
nya kaçacak, ve rekabet imkAnrnı bulamıyan bir çok 
zavallı da mahvolacaktır. 

var. Fakat çok manasız olan şu has~ 
ôdete gene tabi olunmuş: Rakip ga .. 
zetenin ce muharririnin adını zikret· 
meden kinayeli "bir gazetede,, diy• 
balı&etmlşler -

Bu cihet hariç bırakılırsa, Cumhu .. 
riyettekl yazıların hayli doğru taraf. 
lan oordır. Bunlardan bir tanesi "G<I" 
latmaray., başlığı altında Ercüment 
Ekrem Talu'nun fıkrasulır ki~ Galat• 
saraylılann bu memlekete neler yap. 
tığını sayıcor. imzasız olan ikinci ma
kalenin mevzuu, diln bu sütunda bi • 
zim Peyami Safaya yazdığımızın Clftl
ğr yukan benzeridir. 

Abidin Daver ise, "manevi aTı • 
ldk bakımından spor., meselesini ba,.. 
makalede tahlil ediyor: 

Bizde sporun ıralnız maddi değil 
manevt cihetten de çok fena l:a:iyette 
olduğunu anlatıyor. 

En canlı cümlelerini aşağı!.ıa nak. 
lediyoruz: 

Teşkilatımız amatör olduğu hal 
de, sporda para kazanmnğa, mevki 
kazanmağa uğraşanlar az değildir. 

Jyi futboJcolann bir hay1ısi profes -
yone1dirler. Kendilerine, ilmi luymct· 
teri için değil, meşin topa iyi tekme 
vurdaklan için epey yüksek paralar 
temin edilmiştir. Üniversiteyi b1tfr -
mlş bir genç, kendine kolayca iş bu • 
Jamazken filan kulübün filan futhol • 
cusu, orta mektebi bitirmemiş oldu~'ll 
halde, iki Üniversite mezununu doyu • 
racak maaş a1makt:ıdır. Do gizli pro
fesyonellik bazı futbolculara -kendile
rini müzayedeye koymak cesaretini 
\·ermiştir; öyle ki arttıran kulübün 
üstünde kalmaktadırlar. Açık profes.. 
rone1lik ayıp değildir. Bir ütnbaz • 
nasıl prendelerile geçiniyorsa lıf r pF'o- ., 
f esyonel futbolcu da öylece hayatını 
~üt1erile kazanabilir. Cirkin obn, pro 
fesyonelliğin bu şeklidir. 

Abidin Daı·er, bu şekildeki spor • 
culuğun ne gibi zararlar doğurduğ11. 
nu da şöyle anlatıy<>r: 

"Bunun en yeni ve lmn·etli rnisaıt 
de Galatasaray - Güneş mücadele • 
sidir. Yıllarca ayni mektcbde okumuş 
ayni müeRSeselcrde ç:ılışmış, ayni 
yurtda spor yapmış, ayni heyecanla 
yürekleri çarpmrş insanln.r, bugün bi
ribirlerine hasıın olmuşlardır. Bu. biz 
de başıboş spor rekabetinin nasıl tch. 
likeli yola döküldüğünü ve daha da 
dökülebileceğini gösterir. Biribirine 
bu kadar yakın ruhlaıı bu kndnr teh
Jikeli bir şekilde a),rmnf,a yanyan 
spor, memlekete faydası değil; zaran 
dokunan bir şeydir. · · 

Mektep mea'uldUrl 

Peyami Sala, dünkü yazımıza c~ • 
vap veriyor. Meseleyi anlattıktan son
ra ezcümle diyor ki: 

"HABER gazetesinden ayrıldığını 
nokta, bu çirkin l"ak'ar.ın alelade bir 
tesadüf telakki edilmesi ,.e bir me\c • 
tebin ruhuna, terbiyesir.c maledilmc
me.sidir.Ha),r ! Avva ve çakıl rezaleti 
Galatasaray mektebinin içinde hazır • 
lanmıştır. DuY2rlara tahrik edic;i ka. 
ğıtlar yapıştmlmış ve talebeye be •. 
yannameler da~ıtılmıstır. Böyle ol • 
masaydı bile bir mektep talebesinin 
ytğın halinde yaptığı bir hadisei!en o 
mektebin mes•uı olması kadar tabii ne 
vardır? 

Bizim dü,üncemi:: 
Mühendis mek"iebi talcbeei;:den 

bazılan aclık gTevi ya_,,tı diye bu nwlı· 
terem müenesenin ruhunda ve tcrbl· 
yeıinde börıle bir mahi.uet var mı dl. 
11eceğiz? Galatasara!J kulübüne ya -
lıut talebesine mensup bazı gençler de 
bir ~kınlık ya1H1rlarsa, buna, - en 
kabadayqı - bir idare ve di&folin 
Bllrrmesi deriz_ O da: !tlcıarif müfet • 
tişlerlnin tahkikatı neticesine kadar 
sabretmek ıartUe- .... 

Zaman'ln lcarlkatorU 
ZAMAN gazeteılnde bir karika. 

tar oardır: Bir ~di, ciğer ıeklindc 

havaya uılmlf Galataaaı:.....ag_ _~P._loma ~ 
rlaınuttı.r. cakları en tabit n en zaruri if __rekabete gene .rakabet.. 
~---=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lüks arabalarda seyahat etmek ştiphe yok ki iyi 
bir şeydir. İyi bir şeydir ama, biraz düşünülürse bu 
iyiliğin ne derece aldatıcı l"e fena neticeler doğurabile..J 
fefi kendillfinden me~dana çıkar. ı ...a .,,,.,,. dillor. 
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ıs~:r:rr:~ye Güne~ .. a atasaray ihtilafı 
yn~::~:~~:ıd~:!:!;:or Ortaqa mue sif bir mesele çıkarıqor 

D~niı yolları idareıinin elinde 
ige :rttrar pek az ~pur k~ldıiı i,in. 
lekenderiye v.apur ıefcrleri bu haf~ 
tadan itibaren yapılmıyacaktrr. 

Maam.afih yeni vapurlar teda· 
rik edilince bu seferlere tekrar 
ba9lanma.sı mubrrerdir. Ekono
mi Bakam Celal Bayar Ankara.ye& 
d3niince bu itle me§gul olacak 
yeni vapurların inıaıı muamelesi. 
nj ı:ıür'atfendireceldir. Bu arad~ 
kira ile vapurlar tedariki de düıü· 
nülm~lttedir. 

Galatasaraylı ar yarın akşam kulüplerinde 
toplanarak areketlerini tayin edecekler 
Gençliğn Bugün üniversitede toplanarak Peyami 

Safayı protesto edeceği söyleniyor 

Bütün Gaıa asarayhlar Peyami Safayı 
dava mı ediyorlar? 

Diğer tar•f tan deniz ,.olları İ· 
dare:sinde genit mikyasta ıslahat 
yapılma11 mevzuu bahistir. Eko
nomi Bakanlığı emrindeki ecneb · 
mütehassıslar, kabotaj i~lerhnizin 
istenildiği kadar muntazam yürü· 
mediğini tespit etmiılerdir. 

&ki Haliç pasoları 

Son Galatasaray - Güneş maçın
dan çıkan h!ldtse yatışmak üzere iken 
muharrir Peyl'lmi Salanın Galata.sa • 
rayhlara şiddetle hücum eden bir ya.. 
zı: ıı~retme!i, meseleyi yeniden l'C 

büıbütün aJe,·Jendir.mi~tir. 
Galatasaraylılar bu yuıyı doğru 

dan doğruya Galatasarayı \'e Galata
sarayrn mane,·t şahsiyeti~i tahkir ma
hiyette görmektedirler. Ve bu işi tet
kik etmek için ~·arın saat altıda Bey
oğlunda Sar.ay sinemasının yanındaki 
Galatasaraylılar cemiyetinde toplan. 
mağa karar ~·ermişlerdir. Bu ağır 

tahkire karşı ne şekilde hareket ede • 
ceklerini bu toplantıda kararlaştıra -
caJdardır. 

Bundan başka bugün öğleden son -
ra üniversitede de bir toplantı ya • 
pılacağı ve GaJatasaraylılan bu ir • 
fan müessesesine karşı yapılan ağır 

hakareti protesto edecekleri söylen -
me~dcdir. Bu yazı ile yalnız Galatasa 
rayhlara değil, gençliğe karşı da ha
lmret edildiği iddia edilmektedir. 

Diğer taraftan Peyami Safanın 

bir mecmuada evvelce Galatasarayın 
çok lehinde yazılar neşrettiği, ve 
hatta Galatasaray lisesindeki imza 
defterine de "ne yazık ki burada oku. 
yamadım,, mealinde yazılar yazdığı 
söylenmektedir. 

Şehrimizin muhtelit yerlerinde ve 
muhtelif işlerde çalı§an Galatasaray· 
hJarla yaptığımız ~ma.5tan öğrendiği_ 
mize göre Galatasaraylılar bu haka • 
retten dolayı Peyami Safayı ayn ay· 
n, yahud da toplu bir şekilde dava 
etmek fikrindedirler. 

Ayni zamanda memleketin difer 
taraflarında bulunan Galatuaraylı • 
lann da gazeteler Yasrtasile h~dl -

~yi öğrenir öirenmez Peyami Safa 
aleylıindc hakaret davalan açacakla~ 
rını iddla etmektedirler. 

Güneş kulübünün taşlanması hl
disesi etrafındaki tahkikata gelince 
p:>lis henüz hadiseyi kat'i surette tes· 
bit etmiş, ve Galatasaray li-,es,i talebe.. 
terinden hanlarını bu işte flUçlu bul · 
muş değildir. 

Halbuki Gür,c~Uler hldisenin maç 
tan evvel mektebin f~inde tertip edil· 
miş oldufunu, hatt.4 duvarlara afiş . 
ler yapıftınldığınr, talebeler aruın . 
da propagandalar yapıldıfını ileri 
sürmektedirler. 

Üçüncü MyfamIZJJt beşinci eütu • 
nundaki sabah ı:azeteleri hülasalann. 
dan diğer arkadaşlamnmn bu mev . 
zua dair bugUn neler yazdığını toplu 
bir ı5urette btılacaksmız ! 

Eski Haliç aoısyete.si tarafından 
verilmit bulunan pasolarla abone 
man karnelerinin yıl batına kadaı 
muteber ıayılmaaı yeni idare tara 
fmdan kararlatbrıhnıştır. Esasen 
bu p~solarm müddeti yılbaıma 
kadardı. -------------~---~--~--------------------------------------------------~ 

YUNANiSTAN 

Yenicelerden çıkan Macar Kralı mı Balkan paktına 
ikramiyeler olacak? "' 

OTTO 

lnhis:ırlar idaresi tarafından ve m an ev 1 
verilen malumata göre, Yenice ci- Avusturya P~!91~. • dOSİIUkl8fln8 
~aralarından bir ay i~inde bir ta· mentosunda buyuk 
pe 101 bir tane 50, sekiz tane 20, bir fırt:ına koptu b "'1 k 1 k 
on tane 5 liralık ikramiye çıkmıı, Avusturya tahtına getirilece~: ag 1 a 8C8 
bunların hepıi jnhiıarlar idareıin- hakkında türlü tefe'üller yapılan ı Başbakan Demirci& 

~ aen alınını tır. Ar§idük Otto'nun, Macaristan tah· böyle söylüyor 
Bafra ve Serkldoryan cigara- tına da gelmesi gibi bir ihtimai Yunanlst.an batbakanı Demircis, 

larma da ikTamiye konulup konul ba§göstermiştir. ecnebi gazetecileri kabul ederek bil -

maması hakkında henüz bir karar Macar parlamentosunda yapı· hassa dış siyuaya tem.u etınlı ve de.. 
miştir ki: 

verilm~ınytir. lan bir münnkap.da, Habsburg 
"Dı~ siyuaya aelince, evvelki be. 

Evkaf ambarlarındaki 
tarihi eşya 

tnrafhıı ıaylavlar, Arşidük Otto· yanatımı tekrar ile iktifa ederim.: 
nun Macaristan kralı olduğunu i· Şimdiye kadar takip edilen ve 
leri sürerek bağırmı~lardır. bir parti siyasası olmayıp miJJI siyasa 

Bunun üzerine parlô.mento baş olarak beynelmilel taahhUtlerlmize 
lıtanbul Evkaf anbarlarında kanı, Macaristan& gelecek kralm Ye bilha&S<ı Balkan paktına ve anane· 

ba,ında Sen. Etyen tacı bulunmal.c 'i dostluklarınuza sadık kalmaktan cami ve medreselerden gelerek bi 
rikmiı e!f& arasında tarihi vaziyet 
bakımlarından değerli olanların 
müzolere konulma11 kararla1mıt· 
trr. Bu eıyayı ayırmak üzere bir 
komiıyon kurulmuıtur. 

CamekAn lara konulan 
rekU\mlardan vergi 

iharet olan dı;ı siyasaya devam edece. 
lazım ge!diğini söylemi,, proteo. ğiz. Bütün deYletlerin ve bilhassa ka· 
tolara uğramı!tır. rada n denizde komşulanmmn dost

Sonra Macar İçbakanı söz ela Juğunn muhafaza etmek istiyoruz.,, 
rak "Kralın tahta getirilmesi, rı~ Aff edflenlerln s1yaaal hakları 
~ynelmilel vaziyet, ne de ekono- Yunanistanda çıkan genel afdan 
mik vaziyet dolayısiyle mümkün sonra bu affedilenlerin siyasal hak • 
olmadığını,. beliğ bir lisanla söy· J:ırmm iade edilmesi meseleai ba~ 
lemi9 ve büyük bir ekseriyet ken. göstermiştir. 

Affa. uğrıyan eski subaylardan disini alk?ı;!c.mıştır. 
Bazı eanaf, dükki.nlarmın ca - Gonatas, Havrinls ve Grigoryadisin, 

mekanlarına koydukları reklam- afdan sonra siyasal haklannı iktisap 
lardan belediyenin verıi alınak İS· Halkalı ve Kırçeşme etmedikleri anlaşılırn~tır. 

Adliye bakanı gaıc~cllere verdiği 
temesinden tiki.yet etmekteydi. Be suları tehlfkelidf r bir diyevde, şimdilik bütün mahpus. 
tediyeden salahiyetli bir zat bu hu- Sağlık direktörlüğü lstanbuJ Jarın tahliyesi işile uğraşıldığını, Bun 
ıuata twılan ıöylemilltir: Iarın siyasal haklarını tekrar al -

:ı sularını tahlil ettirmiş, §U feci ne· 
' "- 928 , ..... eaı·nde çıkan "ı.mtı" _ Ş h b. k malan mc.selesile ilerde meşgul olu • ' - ticeye varmı§lır: e rin ırço 
_,lann ıqreti inhisarı,, hakkın· nacağını söylemiştir. 
,,_ ıemtlerinde halk tarafından içilen Affa uğrayantann heps( tekaüt 
daki kanuna göre, duhuliye ile gi- Halkalı ve Kırkçe§me sulan tifo ayhkl:ınnı a.lııc:ıklnrdıl'. 
rilmiyen her yerde yapılan tethir. hastalığının sebeplerinden biridir. Yunan krah topçuların 
afi§ ve reklamlardan belediye res· Bu sebeple bu suları ~çmek tehli. bayramında 
mi alınacaktır. Sokağa bakan ca· kelidir. Yunau kralı ile Yeliaht, dün Ati· 
mekanlardaki reklamlardan bele · nada topçuların bir ba)Tanunda hu· 

diyereımialınmasıbuitibarıa ka. Kadıköy su sosyetesiı ıunmuşıar, giderken, gelirken a. 
nunidir.,, • kışlıınmışlardır. 

Maliye memurları tarafından Venlze:os niçin kralcı olmuf 
Kadıköy su !03yeteni hakkında ha- Amerikada çıkan bir Yunan ga
zı incelemelere ba~lanmıştır. Ay- zetesine Yenizelos bir mektup gönder 

Hayvan 
ihracı 

Şirketlere verilen 
müsaade 

hakkındaki karar 
Ankaradan büdiriliyor: 
F aiı; ve kazanç hi11eleri karııh

ir olmak üzere dlf memleketlere 
hayvan ihracı için tirketlere veri
len müsaade hakkmda BakanlaT 
Heyeti yeni bir karar kabul etmit · 
tir. 

Bu kararnameye göre: 

l - F ai: oe kazanç hinelerI 
rnukabili olmak üzere muhtelif 
kararnamelerle alakadar fİrkef· 
lere verilen ceman bir milyon be~ 
yüz dok•an bq bin liralık hayvan 
ihracı mezuniyetine müsteniden 
1936 takvim sene•i iptidaaına ka· 
dar yapılacak ihracat bedelleri bu 
§irketlerin harice ödemek mecbu· 
riyetinde bulundaklan im ve Ji 
vidantlar. mah:sup edilecek ve bu 
tarihe kadar i•timal olunmıyan 
mezuniyetler iptal olunacakhr. 

2 - Alelitlak laiz ve diviJam 
mukabili olarak yapdacak mal İ~ · 
racatının kıymetlerinin takdiri 
takas tetkik h•yetleri tarafından 
icra olunacaktır. 

3 - Muhtelif kararnamelerle a 
lakadar ıirkeclerin ihracına me
zun bulundultları luı)"Oanların 
menıelerinin cenup vilayetleri ol
duğunun alakadarlarca Merıin 
takaı tetkik heyeti nezdinde teı1-
.tk ettirilmeıi lazım ıelecektir. 

4 - Muhtelif kararnameleri.-
verilen mezuniyetlere mü•tenidert 
yapılacak ihracat bedellerinin tak· 
dir kıymeti, tahkikatı M er•in ta· 
kaa tetkilr heyeti tarafından yapı
lacaktır. Ermeni kilisesinde 

bir hadise 
Gal~tada Ermeni kiliıc:ainde 

bazı hadiseler clmuı, eski müte· 
velli heyetinden dört ki§i kiliseye 
giderek mütevelli heyeti batkanı 

Ohaneı Keıiıyanın vazifesine ni · 
bayet vermek istemiılerdir. 

ni zamnnda be?ediye de kendisine miştir. Burada, cumhuriyetçi Yeni · --------------
verilmesi icnp eden hisse üzerinde zelosull, kralı niçin tanıdığı anlaşıl. fzmlrde bir esnaf bir-
tetkikler yapmaktadır. maktadır. llğl bankası kuruluyor 

Sosyc~o: 
0

:1, maliye ve belcdiyr 
hisselerini tamam verip verme
diği gözd:;:l geçiriliyor. 

Dr. Muhtar Fuat 

Vrnizclos demektedir k\: 
"Kondilisin, krallık tacı altında 

kurduğu diı.tııtörlüğün ilgası için bu 
yolu tuttum,, 

Vcr.izelosun gayret1nl takdir 
lçln 

İzmir, S - Partinin tqebbüı 
!eriyle burada 150 bin lira ıenna · 
yeli bir "Esnaf Birliği Bankuı,, 
kurulması için ha~ırhklara bat · 
lanmqtır. 

Banka tamamiyle Partinin hi -
mayesinde bulunacak, eınafa u · 
zun vadeli ve az faizli krediler a -

Seyyah 
gemileri 

Bunlardan aıınan. 
resim terden bit 
kısmı kaldırıbYOr : 

bll 
Ankara, 6 - Kamutayın 

günkü toplantısında }İJJSıl~ 
gelecek seyyah ıemile~~~~ 
ha az resim alımna11 tıaı'K 1.-

liyiha da ıörüt ülecektir. iıssP" 
Uyibaya göre; Türkiye 1 ... 

)arına aelen huıuıi yatlarla 111w;i. 
hasıran seyyah nakledip ba-JP f' 
cari muamelede bulunmıyan 'fe. , 
ilmi hususlarda kullanılan geıl'd 1 

• ,, e 
ler "viıe,, , "müruriye,, , f-• 
mir ve ;amandra,, reıiınlerile kı \l' 

vuz ve romorkör ücretlerin.de~ ıs:"' 
aftrr. Böyle aemilerden 11hh11e , 
rrhtmı resim ve ücretlerile fe~e~e 
ler reımioin hazine hiueıi yuı 
elli indirilerek alınacaktır~ 

Tohumluk tçfıJ 
tahsisat arttırdı)~ 

Ankara, 6 - Bu yıl ~. bt' 
yüzünden buğday rekoltetı sııf (lı' 
ten ~aif olmuttur. Bir çok yer1'1' 
de köylü tohumluğa, bazı yer~ 
de iae hetti yemekliğe ısıuhd , 
vaziyettedir. Diğer ta.raftaJ' 

1 
, 

f&l'd&n ııelen ıöçmenlere dcı tO 

humluk vermek lazımdır. ~ 
HükUmet bunları düıiiıı~retı 

elindeki bir milyon lira ıahıı•' 1' 

kifi ıörmemiı ve yeni bir 1'~,,aı ~ 
lıiyihuile Ke.mutaydan bir n'l1~t· 
lira daha tahıiıat istemiştir· •fi 

.. . b 'k d 1" çe encumenı u mı tarı • bİf 

görmiyerek munzam tahait&t1 
vr· 

buçuk milyon liraya çıkaJ'lll1f 0-
Uyiha bugün Kamutayclıt 1 

rii§ülecektir. ~ 

lii~·~i.t!!) 
Fide hırsızları · 

Kuzguncukta Gazhane ~, 
ğında bahçıvan Bodos oğlu l'~_, 
ginin dört gün evvel tarla•'!' ~. 
50 bin fide.i çalmmı§tır. Jdd1

' j( 

zerine Muatafa, Ali, HaJil İ1~,ıı 
de üç ki§i yakalanmtf, fidel•r 
yirmi bini bulunmuftur. dl 
Merkep yaraıatt.d,

Kadıköyünden Modaya ~--
373 numarah vatman f~r ~d· 
idare ettiii tramvay Bahar1f~, , 
desinde kalaycı Şabanm ısı ,rt' 
bine çarparak ayaklarınd•ll 1 
lamlfbr. ti · 
Çocu~un marif" d• 

Galatada oturan 14 1-"" V 
Şükrü, bazı idari ıebeplerdd e~' 
layı çıkarıldığı 29 uncu ilk ~rıP' 
lehin önüne aitmi§, arkad•~ ll"'fı 
döğmii§, zorla paralarını • 
yakalannuıtır. 

VO k taşımak 
yüzünden ı,f11i 

Kadıköy i•kelesi hansa:! ~·· 
dan Şerif, Hasan, öıner ~ter ' 
ma.k yüzünden kavga et:., 1•' 
dir. Bunlardan Ömer haf 11' 

ra.la.nmıttır· 

DolandırıımuJ d 11'1 • 
Aksaraylı Safa Galata ~-11t1' 

tım caddesinde Bahriye ı; di ~' 
aında otururken B~ikta~h :ıı b'' 
Baha tarafmdan ite koııd' dırrtl ' 
ha.nesile 90 lirasının del•" ;flif 
dığını zabıtaya §ikayet elıı" 
Suçlular yakalanmt§h1'· 

Ekmek bıça§ll:Ud•r' 
Ekmek almak ijzere O ddelitı' 

da Hakimiyeti milliye ~ ... _ıAıt1' 
~o~-." 

de f rrıncı Hacı Osrnannı d\jtef1 
r · p 1' na giden Mehmet A ıyt c;ağilC 1 

para yüzünden eknıek b~e1e 1" 
rala.mıttıT. Yaralı h_.tah 

Ohaneı Ke§İ§yan lıu hadisenin 
ehemmiyetsiz olduğunu, gelenle
rin kendilerine vaziyet izah edi · 
lince ıeri döndüklerini söylemek
tedir. 

Denl:r. hastanesi göz mütehassısı 

Köprilba§ı Eminönü Hıını kat 3. No. fı 

Saat 15.1.9 arasında hru;talarını 
ta.bul eder. 

Pirenin bazı hürriyetperverleri 
Venfaelosunt milleti hanştrrmak fçln 
sarfettiı?i ı;nyreti takdir etmek üzere 
yapacakları bir toplantı için izin ve
rilmesini hilk1lmetten istemiılerdir. çauktır. "I dırılmqtır. 
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BARBAROST 
• • 

Ornıanıarın 
kralİÇfaSİ 

INTIK 
Gazetelerde okuyorsunuz: 
Falan yerde ormanların içinde 

lcoıan çıplak bir adam görülmüş. 
8u ani Tarzan yakalanmış. Mü,a
lıede altına ahnmı§. Hiç konuşma· 
111ıı bilmemekteymit··· Çiğ et yi
J'orınuı. Ağaçlara bir maymun sü
l'•tiyle tırmanıyormuş .. Vesaire .. 

Geçen gün de mini mini bir ço
cuğun ayni suretle T arzanhk etti· 
ii bizim gazetede ismiyle, resmiy
le basılmıştı. 

Zaman zaman bu gibi hatl;se
lere raılanmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel Ce
nubi Amerikada, zannederim ki, 
lnlatılanların hepsinden dah:ı şa· 
lılacak bir vahşi insan nümunesi 
IÖrülmüttür. 

ıı: "" "' 
Cenubi Amerikanın orman kı-

J'ılarında, yaban öküzleri 'otlamak 
t.dır. Bunlar, tehlikeyi görünce, 
ç.Ytrlardan ağaçlıklara dalarlar, 
Ornıanlarda gizlenirler... Fakat, 
l>ek de kimseden korktukları yok
tur ya ... Çünkü bu yabani hayvan
i~, ehlileımiş öküzlerden, inek
lerckn çok farklıdır. Bildiğimiz 
lığm boğale.r, onlara nazaran sol· 

Q .. ••fır kalır. r 
~haettiğimiz vahti mahli'ıklann 
eıkin boynuzları, seri hareketleri 

\:dır. Hele yüz, iki yüz, hatta da-
fazlurnın birlikte dolaı

~ı İnsana büsbütün dehıet ve
lit ... 
~ ~~leri çok lezzetlidir. Bahusus 
• la ınek ve öküz cinsini ıslah i

~•n, bunlardan birkaç çift yakala
~k kadar faydalı bir ıey lasav
~I' olunamaz. 

lıte onun içindir ki, Cenubi A
~erikanın avcıları, bu hayv<lnla
~ •ürüleri etrafında, atmaca gi

t fır dönüyorlardı. 
:{. :{. :ı(. 

h Fakat asıl onları meraka ve 
ç~)rete düıüren cihet, sürüniir.l i
~ 'ilde, 9 • 10 yaşlarında bir de kız 
~u bulunmasıydı. 
~Ormanların kraliçesi,, is.nini 
t kları bu kız, daima yabarı bo· 
Ôn "e inekleriyle birlikte gezerdi. 
ç ların memelerinden sütünü İ· 
d.~~· 0~anların yemiılerini yer
liJt Vucudu çırılçıplaktı. Bir tf:h
--: &Ördüğü vakit, derhal en ya
'- ,,.boıalardan birinin sırtına us
ltrd tt •üvari gibi zıplar, ıslık ça

lali '· Bu 11lıklar, çe~it çeşitti. Ki-ı 
llıun ki · Ki · tek ki· 

mi çift ... Kimi dördü:zlü, kimi be
şizli ... iiefırDka ınHYJmaraıso : 87 : (VA· NQ) 

Sürü, aldığı bu kumz.ndaya gö
re, mütearrıza kartı saldırır, ya
hut ormanın içine dağılırdı. 

Barbaros kardeşler, artık Şimal f ikasını 
Kız, hayvanların arasına nasıl 

katılmış? Anası, babası kim? .... 
Meçhul... 

Halkın dilinde bir sürü efsane
ler dolaşıp duruyordu. Fakat hiç 
birinin doğru olmadığı fÜphesiz
di. Sözde, kraliçe ecinni imit ya
hut bir inekle bir çobanın ev~adı 
imiş ... Tabii hepsi laf... Saçma, 
uydurma ... 

kasıp kavurmıya başlamıştı. uz r erine 
gönderilen dor:"anmada çenber kal ve 
kıyafetini değiştirmiş küçük düşes vardı 

Avcılar, tabiatiyle, kızı avhya
mıyorlardı. Zira, bu cinayet olur
du. Kementle yakalanmasına ise, 
imkan yoktu. Hücumun sökmedi
ğini ve tehlikenin büyüdüğünii an 
lnr anlamaz, kız: 

- f iuuu ! - diye ıslığı bas,yor
du. 

Haydi efendim, sürü, ormanın 
içine ... O da, en hızlı kotan boğa· 
nın sırtında ... 

:{. .y. .. 

Bu hal kraliçenin on altı yaıma 
kadar devam etti. 

Avcıların merakı, gittikçe artı-

yordu. Civarda toplandıkça top
ianıyorlar, pusular kuruyorlar, il
le kızı yakalamak istiyorlard(. O. 
nun rehberliği olmazsa, sürüden 
de daha ziyade istifade edilece
ği, pek çok avlar avlanacağı fÜp· 
heıizdi! 

Oeçen kısımların hUlaaaaı 
Düşes Cülyeto, Gazarfer reisin 
hazinesinin anahtarı olan kita • 
bı ele geçiriyor. Bundan çem • 
ber sakallı Marki Fernandoyu 

haberdar ediyor. 

Yıllar sonra ... 
~ - Cülyeto .•. 
~-

- Suı ... 
- Affedersin, "Küçük tayfa,, 

diyecektim sahi! 

- Ha §Öyle ... Sana kaç kere, 
beni ismimle değil, likabunla ça
~ ' d d' gır.,, e ım. 

\i - Fakat memnumun ya ... 
' -Çok. .. 

\ - Sabrın ,sonu aeli.metmit der
ler-. itte, seneler sonra, maksa • 
drmıza eri:ronız ... Barbaros kar • 
de,lere doğru yola çıkıyoruz ... Ye-
tilkaplı kitap da yanımızda ... El -
bette Gazanfer rei..in hazinesini 
ele geçireceğiz ... 

- Ne mütkülit çektik, değil 
mi? 

- Öyle, sevgilim ••• Benim ki· 
ta'b( çalmam l&zun seldi·. Ertesi 
gün, mahud kaptan gelip amcana 
can sıkıcı ifp.atta bulunacaktı. 

Binaenaleyh, kendisini öldürme -
miz ica.b etti... Sonra amca~n te" 
li§ı .. Kütüphanenin bütün kitapla· 
rmı teker teker araması ... Derken, 
benim üzerime ııç.rıyan ıüphe .. Bu 
~üpheyi ortadan kaldırabilmemiz .. 
Komik tarafı da bikiTe diye beni 
evlendinneğe kalkmaları ••• Senin 
beni saklaman. .• 

Çenber sakal: 
- Bütün o heyecanlı günler, 

gözlerimin önünde canlanıyor! ... 
Fakat, itte bu titmiı yelkenler, bi
zi sevinçli maceralara doğru gö -
türüyor! • diyerek, gözlerini mavi 
denize ve yelkenlere çevirdi· 

Erkek kılığına girmiı kadın tay 
fa, elraf ına hırsızlama bir göz a • 
tarak kimse tarafından dinlenme-

dan birini son derece hiddetlen • 
"' • • dirdi. Gözleri kızan hayvan, bir 

Avcıların içinde, uzun boylu, hamlede Jösenin atını boynuzla . 
siyah saçlı, esmer tenli ve derin dı. Delikanlı, ıersemlemit bir au -
bakıtlı pek yakışıklı bir lspanyol rette yere diiftü. 
delikanlısı vardı ki, ite daha yeni 

Bu sefer, şiddetli bir ıslık ... 
başlamıftı. Pek acemiydi. Bu • 
nunla beraber, _ garip tesadüf! _ Sürü, kraliçesinin son ve kat'i 
diğer avcılardan kaçan sürü, 0 • emrine itaat ederek geri kaçt•. 
nun yanından geçiyor; adeta "av - lspany!>l delikanlısı, düıtliğü 
la beni,, diyordu. yerden doğrulmak isterken, tam 

İtin tuhafı, toyluklar yapma - yanı batında bir çıtırdı it iterek ba
sına rağmen, öküzler Jöseyi yara. tını kaldırdı. Vahti kız, sürüsün-

lamıyordu. den aynlmı§"· Merak ve endite 
Bu sayede, lspanyol delilta.nlı- içinde ona yaklatmıt ... Üzerine e· 

ıı, büyük bir §ii'hret ve para kazan- ğilmif ... Atından bulaşan kanları· 

dı. na elini sürüyor ... Yaralanıp yara
Bundan cesaret alarak, bir gün lanmadığınr anlamak istiyor .. 

sürünün ortasına kadar daldı. 
Jöse, bir hamlede, onu bileğin

Kız, uzaktan, elleriyle, kCJlla-
den kavradı ve esir etti. 

riyle i~aretler etti. Hayvanlanna 
ıslıklar çaldı. Fakat, eski tecrÜ· Fakat kız, kurtulmak için çır
beleri sayesinde kendi nefsine kar pınmadı bile ... İkinci bir ıslıkla aü
şı itimadı artan avcı, bunu dinle- rüyü geri çağırmadı. "Dütmant,, 
medi. ezdirmedi ... 

diğine bir kere daha emniyet ge
tirdikten sonra, devam etti: 

- Çok aksilik oldu değil mi? .. 
Ha bugün ha yarın derken, hare
ketimiz tam dokuz sene gecikti. 
Bu müddet zarfında beni evlendir. 
diler ... Kocam umumhanede hana 
baskın verdi ..• Fakat senin sa yen· 
de ortadan kayboldum.. KaçtıLl, 
saklandım .•. Ve nihayet itle bu 
gemiye tayfa olarak girdim .. A -
dun da Küçük tayfa ... 

Çenber sa.kal: 
- Aksilikler bunlardan ibaret 

mi ya? •. - dedi. • Asıl aksilik si • 
ya.si vaziyetin kararsızlığında ol· 
du ... Bir müddet, Türk memleket
lerinde karıtiklrklar meydana gel
di. Hanedan, taht kavgasına gi • 
ritti. Şehzadeler biribirine girdi ... 
Biz de, "Ne olacak?,, diye bekle
mek mecburiyetinde kaldık ... Şa
yed Selim tahta -geçerse, Akde • 
nizdeki korsanlık hareketini bas . 
tmnak üzere donanma göndermi
yecektik. Çünkü onunla bir anla§· 
ma yapılmıştı. Yavuz Selim, bü . 
tün faaliyetini Şarka lalam alemi
ne çevireceği için., Garphlarla ar.· 
laşmalar yapacak, korsanlara filan 
kendi sularında barınmak imka
nını vermiyecekti. itte, bunu bek
ledik .• 

"Biz: 
"-Ab, Selim galebe çalmasa.· 

Akdenizde korsanlık devam etse· 
de donanma çıkarılsa .... diye he
yecan geçirdik. 

"Venedikli kumandanlar ise, 
bunun aksini istedi. 

"Her ne kadar onların arzula· 
rı yerine geldiyse de, netice, yine 
arzumuza vardı. 

"ltte, do~nma sevkolunuyor 
ve biz, onun içindeyiz .. 

"Ümidimizin zıddına olarak, 
Akdenize doğru değil de, Şinıali 
Afrikaya doğru gidiyoruz ... Çün
kü, Yavuz Sultan Selimin Padi -

uyandıiı için, genç ve güzel rr -

kek, onu cezbetmiıti... llk temasla 
sihirlendi, kaldı... itaat etti... Sa-

hibine tabi bir kuzu gibi, Jösenin 
pef İnden yürüdü ... 

Hayretten donan diğer avcı)a. 

rın yanına kadar birlikte, iki ah
bap gibi sakin sakin yürüyerek 
gittiler. 

• • • 
Hayır, daha da ileri vardılar ... 

Zira, birkaç senelik uğra!ma, 
ormanlar kraliçesinin tamo.miyle 

medeniletmesi için kafi geldi. Jöse 
ile evlendiler ... 

Sonraları, avcılık yapmak is-

ıah olması üzerine, Barbaro. 1:n • 
raderler, artık Akdenizde bartna
maz oldu. Buraya hicret etmeje 
mecbur kaldılar. Bizimkiler, ev -
vela, onları mahvolmuı aanclı. U 
kin, Afrika sahillerinde, eıkiıi gi• 
bi eskisinden de daha canlı ol3rak 
faaliyete geçtilr.. Ortalığı yakıp 

yıkıyorlar .•• B\lnun üzerine onları 
ezmeğe gidiyoruz ... Fakat bizim 
asıl maksadımız hazine! 

Cülyeto güldü: 
- Bütün bu bildiğim 19yleri 

bana ne anlatıyorsun? 
- Sen ne kadar olsa kadınem.· 

Entrikalara, insanlarm maceTala • 
rına taalluk eden cihetlere iyice 
aklı~ erer amma, siyasetten anla
mazsın ... Bir kere daha tekrarlı • 
yorum ki zihninde iyice yer etain ! 

Küçük tayfa, gülerek: 
"- ll~hi ... Sen öyle san!,, di

ye dütündü. 
Ve kendi kendine mırıldandı: 
"-Benim aklım aııl ıiyuet. 

te !,, 
O esnada bir takım borular ça• 

lmdı. lıaretler verildi. 
Cülyelo: 
- Ne oluyor? • diye aordu .• 

Sn, kumanda heyetindeıin, biHr • 
sm. 

Çenber sakal: 
- Bizim bindiğimiz bu aemi, 

esas filodan ayrıla:ak.. Daha ile
ri gidecek ... Dütman donanması 

üzerinde keşifte bulunacağız .. 
Küçük tayf awn gözleri ıtdda

dı: . 
"-- Bu da benim ıansım .. Ek • 

meğime yağ sürülüyor ıaliba ... ,, 
diye dü§ündü. 

Bir aralrk bir kapı açıklı. 
Lostromo haykırdı: 
- Nerdesin, Küçük tayfa? 
- Buradayım... , 
- Haydi •. Nöbet aırau aau 

geldi... (Devamı 11ot) 
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vahti sürü, eski kraliçelerinin e -

mir veren ıslıklarını artık dinle · 
mez oldu! 
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Kendilerine hiyaneti mi anladı

lar? 
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Pirinç pilAvı 
iPEK halkımızdan Sineması sayın 

ve umumi arzu üzerine 
aldıQı yüzlerce mektUP 

bugünden başllyarak 

Bugün pfrinç plli,'ının nasıl pişi -ı . SiNEMANIN YARATTIGI 
riJeceğini yazıyoruz: ı 

''- Pirinci evvela temizleyip bol 
su ile sekiz, on defa yıkamalı, eğer ı 
yıkanmazsa pişerken lapalaşır. 

En büyük ıki şaheseri birden göstereceaini 

Kleopatra -Sonra pirinç sıcak suda bir saat 
kadar tutulur. Bu suya bir avuç ka _ 
dar da tuz atmak lazımdır. Bir kilo Seans saati erine dikkat: 

müjdeler. 

Şen· D u 1-
pirinci hesabına göre, tencereye !!,:J·:3 ! BugUn saat 2,30 da Kleopatra - 4,20 de Şen Dul - G da Kleopatra - 7,45 do ŞEn D:..11 - 9,25 da Kl2opztra. 

kilo su konur, su kaynar kaynamaz ! Yarın saat t de Şen Dul,. sonra aynen buızUnkU pro\;!'ran1, 
hemen, sıcak sudan ~ıkarılrp süzülen llı•••••••a•••••••••••ı•lilllllllı••••••••••llİIİll••••llİııill•••11tiııl•ııiı••lll••••••ll~ 
pirince he.~abına göre, tencereye 2,:;.3 --------

iyice kaynar, suyu tamamen çekilir ve {;igggggggggg~, Naşit - Ertuğrul Sadi Türkiye de: 
üstü gözgöz olunca indirilir. 00 T c· R K 00 il A L ı D E 

120 _ 130 gram tereyağı bir tava- ıl fOJ I Şelı::adebaşı 1'Ul!A ı\' Tiyatrosunda te nıaşa 
da .rnkrlarak pirincin üzerine dökülür. Si neması ~~ Bu gece saat 20.~o d:ı 
Plav pişip ateşten indikten sonra \'a· Bu akşam tam saat 9 da '~ uu·· LI .Ecı· 
f·it g"cirı"Jı'p d - .. · h ı ~I 1 .. Ev\'elki akşam Saray sineması ~a . • ~ . e .rag uzerıne aş nnır. gala müsamcre:-;i olarak 

· · b - · ı · d t · Jonunu ağızlarına kadar temiz bir s_a, pır· ın·ç u yagı ıçmez H! P •.n.· a t~· ' 'I Sinema dünyasında mL<;li görül : Komedi 4 percll' 
k b ki o - ~ 1 1 halk kütlesi doldurmu~tu. Uunlur, bu. aç gı ı yumru · a~ır. nun ıçın yagı miyen lıüyük bir şark filmi gö~-~ Yazan: Reşat i\uri 
h h 1 ı d rada musiki konseri \'erecek olan şe · 

emen aş ama ı rr:... I tcrecektir. , Cumartesi - Pazar 
hir konservatm·an sanatkarlarını de . 

~ P E P O yalnız matinelerde ğil, onların sl'nelerdenberi de,·am e . 
~: ........ ,.· Perakende 'X iM HAMLET ::. ~ - - - , '"' den gayretlerini, bıkmak bilmiyen 
~ ..: En az j f:n ÇO· ı L' • k 

1
. ~ Her tarafa tramYay. Telefon: 22127 çnlr~malarınr alkışlamak için toplan-

• ~ K rş. 1\ rş r,rı\"an operasının ıymet ı ar. mışlardı. 

lJ 11 K K A /_, ; l' /~ tistkrilc çenilmi~ ermenice O· İmnbuf Btlediql!Sİ 

percttir. 1 
1 

Sehir1Yyatrosu Bu ak~am rı h~~1~:e~~;1,r~:;:::ur~:~!e~~:t:~.!~~ 
12 :ı"'8!,5 ~22 00 p E p o l'Xl lllflfllllllllf saat 20 de 22-12,35 ., 00 SAZ, CAZ turnnnrn deJil hatta yüksek musiki 
15 00 üstadlarının konserlerinde bile böyle 

105 14 115 ıV\ (\adar nc:.cli, zevkli bir film ( 111111 Yazan: ke.o;;if ~inleyici saflarına rastlama!i 
Mercım<'k 20 22 25 lAf Ekreın Resit 'mk · d ' B d A nadiren görülmüı:tür. ( • ı anı rnr mıy ı. azan nr ı. ma 

::::: natürel :,5 35!~:~ ~~,S P E P O l 111 Ce~!~~i~~şit ~;r;~:::u:ı:~::~~ob~:u::~!:~~~r~:;!~: 
ı•eynlr B. yağlı 26 40 ~ 111111111 (Arkası t'ar) ders alan, ilham \'e kunet alan baş . 

Kaşar y:>:lı 50 60 80 lfa§tan başa eski şark mll!;ikis i, Fransız iiqatrosu kalarıydr. 
Kıııar ikinci 40 50 7() Hüzzam, Suzinak, Hicazkar ilh. Dört beş sene enel bir liaç Tür!. 
Ze)11nyafı ekstre 37 - 39.5 ~ ı.) 4.t,50 fasıllarına uygun olarak beste. l IIALK OPERETJ sanatkarı ile başlarında Cemal Reşit, 
Yemeklik 32 - 36 40 50 lcnmi~tir. garbın ölmez musiki üstadlarınr ta · 

\'af Trabzon 55 - 65 70 80 p E p o Bu akşam 2o,3o d :ı nıtmağa, eserlerini dinletmeğe çalı • 
Tereyağ 120 -200 1-10 220 SEVDA OTELi şırlarken adeta lakaydi ile karşılan -
l'af ~emeklik 50 - 60 75 90 f Büyük fantezi mı!ilardr. Salonların boşluğu i~inde a· 
l 'at blrtncl Urfa 70 85 100 nun çeşit, çeşit rakısları emsal-~ Operet a perde deta bir kenarda kalmışlardr • 
l•ı '1 8 • 35 l:;. 48 1 sizcftr. z · ~ nç u .. aman, yenı ülküler, bunların do-
:;\lakarna 15 - 18 22 26 00 p E p o ; Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 ğurduğu yeni ruhi ihtiya~lar bütün 
zeytin l5 _ 29 11 _ 45 ~ · lı'iyatlar:2:>-50-7:">-10J Loca 400-.100 güçlükleri yendi. Ankara n lstanbul-

00 Pek yaktn"ft TrT T/ TURNA da sarfedilen ga .. ·retler bosa gitmedi. --,...,......-r---,,,......--------- 00 Zundukyanza'nıa .-erinden re ,.~ a,11~ B " • 1 
' 's E 'if!z E TJ E n ~ jisör BEKNAZAROFF tara ·OO Yaza~1:. "!kafi

8
mut ~caa8ri d . En yük~ek e~erlerf anhyarak raııı -

f d f'I 1 "k' . X 1T UZ1 ": ezm ı·e eyf e dın Asaf cak orkestralar vücut buldu. Musiki 
ince b!b~ r 8 - 10 10 12,5 ı ın an 1 me a ınmrş, musı ·ırı \ - -------------- üstatlarının eserlerini ze,·kle dinliyen 
fürmız.ı biber 3 5 t Amo Hacadoryan tarafındanOO Veni neşriyat bir dinleyici kütlesi doğdu.Bütün me.. 

noımatık 6 - 7 7,5 10 ~ tertip edilmiştir. ~l Hukuk gazetesi deni memleketlerde olduğu gibi bu _ 

:~~:~ 32 ~ : 4 ~ p E p o ~J Türkçe ve fransızca olarak Ccnat gün Türkiyede de yalnız bir garp mu· 

4 5 7 
Hakkı özbey tarafından neşredilmek- sikisi değil bir güzel sanatlar merakı, 

Uhnna 3,5 ~ 1 ~ı k k taşan, ortalığı kaplıyan ve bütün 
15 _ l8 5 20 nun şarkrlarını yakında bütün IXI te o an ı: u u gazetesinin on birinci 

::~~asttlya 
10 

~;· 
20 

lst.anbuJ ze\'kle söyliyecektir. 00 nüshası intişar etmiştir. Bu nüshada :.~;.küJleri yenen bir ihtiyaç halini 

Patates 4-5 - 6,5 9 l2,5 p E p o lX\ Morg müdürü profesör Saim Ali Dil-
Sotan 6 7,5 ~"I cmrenin adli trbba. profesör Mustafa Bu merak ve ihtiyacı karşılamak 

65~.>~·
5 Re5it Belgesay Fransız istinaf mah _ mecburiyetindeyiz. Günün işleri bit • 

Kereviz 7,5 12,5 tı'ktn s t 1 - k ] k 
Ye,ll domates 

115 
_ 2 3 5 s Yıldızları. 11. Mersesyan, Malt-( kemeleri kararlarına, profesör Ali Ke ~n onra or a ıgı ap r:1an sı ın · 

3
,
5 

_ 
4 15 

muryan, Malyan ve Hasmik'dir.00 mal Elbirin Anonim şirketlere, Cevat tı Ye merareti gidermek artık bir ''azi 
7 ,5 't'~88888X88Y Hakkı Özbeyin adliyede yeni kanun 

ı\1 :\ il I>~. r.F:R 

r.uıgur 

Fasulyu ~alı 
ra.aulya horoz 
J.'aııulya ufak 

(Olgun domateıı) 

musiki ve 
ihtiyacı 
redir. DünYanın her tarnfında işltf 
bittikten s~nra yeni bir hayat bıışl~t· 
En kücük şehirlerde bile ruhu ti • 
lcndir;cck güniin gar.1larile yorul•llf 
kafaları di:ılendirece!\ harck<'tıer 0

0: luyor. Bu gibi hareketler ynlnıZ b 
11 

yük memlel\etlerde cle]'il Yun:ıniJtJ t 
gibi, Bulgaristan gibi küçük mc:nle"~ 
lerde de göze ~arpıyor. Her tarıaC 

1 
~·alnız 1·ücud değil ruhlar da bld:ı.-~ 
alıyor, herkes erte~i gLinü i~ine şt' . 
le, hevesle dönüyor. Çalışmanın h:ı1' 
tın bir ga) esi oluyor. 

ı·•f Son senelerde g iizel .<:anatı:ır:ı 
11
• 

~ı Türkiyedc derin bir al.ika vf.f· J3 rf 
hassa son günlerC:c !:icnelerdeııbt ıa 
dinliyemediğimiz garp musiki ,.e tell' t 
~ üstatları lehine umumi bir hare"' 
,·ardır. 

Razı ruhi ihtiya;İ:mn ya,·aş y•; 
rnş her tarafta hisse " ilme~i bir fi' 
mühim şahsiyetlerin hunlarla al~: 
dar olması ~ok hayHlı bir alforrıett 

1 
Hele bu şahsiyetlerin erl;fm ur.ıuırı1~. 
nin arzusunu tatmin e!mek lüznıtt" 
nu hissetmeleri, gazetc'crin işe ~rıŞ' 
ma;:;ı rok ümit nricidir. 

E~·velki akşam :;:uray Pir.em~: 
dolduran kalabalık, l:onscrde mull fi 
rem başbakanın hazır bulunmaŞJ • 
d~rin alfıli:alan yeni bir devrin "'' 
lnngıc •na bir iş:u·ettir • 

Tenkidini müteh~<;ı cı larına br~; 
ğım konser. Türk mus iki illem!1' '-" 
yeni bir Türk musikisinin dot;~ 1• 
,.e lstanhul konscnatuvarının ~it 
maz sanatkarları i~in büyük ı1 
zaferidir. Bu zafere konservatu1~,. 
kuran ve ilerlemesi içi:l elinden gtt • 
ni yapan İstanbul ~~l.ırini iştir:ı1' t 111 
tirmek de bir vazifedir. Bu himt: ' e;;. 
kuvvetle de,·amını temenni etme!• 
zımdır. 

I'.ai f N. tll ETO 

- - - ....- projelerinin tetkikine clair makalele -
---- • rile, profesör Hasan Tahsin Ayninin, 

-~~ 
~\~fRAvA "' Cc,·det Feridin , .e diğer kıymetli ze _ 

4LATURll~ rntın etütleri ,.e teYhidi içtihat, Şura
ÇAPA MARKA YE: .'1/ŞLf,'R 

15 10 6 - 8 !Ay\·a t•kst. ekııt. 

A l \'ta birinci 

,\ .} vu tı.ln<'i 

5 - 6 6 
3 . 3,5 5 

Nar ı>kst. t>kst. 6 7,5 
~!r ikinci 

ı:·n1:ı Karadeniz 

Elma Sapanca 

J:lı:ı:ı Cn~e 

rz~m siyah 
Uziim mUş1'-Wc 

M :ı.n :!alin :ı 

r .. r~c!u:ıı 
<':•. iz 

4 
4 - 5-6 
5 
4 . 5-3 
6 • il 

11 - 2-l 
1,5 5 
1,5 5 

11 . 18 
&3·10 
3-3,5 

.U AH R U KAT 

Odun (çı:-ld) 250-385 
füi :n\ir 2,5 3,5 
l\ o:ı 

:iv :ll imle 21 

ı:v geçindir:mler: 

5 
5 
7,5 
5 

12,5 
15 

2 
2 
12,5 
10 
5 

1,5 
2,5 

1,-
7 

10 
7,5 

12,5 
10 
15 
15 
3.5 
7 
9 

20 
15 
7,5 

4 
4,5 

Gazetemizin hu sütununda hergün 
höyle bir cehel ve işinize yarryacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı bir mahimat bulacaksınız! 

Ev sahibi. 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmit bir san

atkar keman deni vermek istiyor. 
Den almak iıtiyenlerin her gün 

1&bah saat 11 • 13 arasında 
(41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) nİ istemeleri 
kafidir. 

yı De"let kararlarr ve sair istifadeli 
.'f ~ M E l!c yazılar vardır. 
T ii L 1 Her nüsha.qında daha ziyade te _ 

kemmül eden bu ilim gazetesini alaka 
JcİTA.EI darlanna tavsiye ederiz. 

1 )f4N8.ıı 

Afil.ARA CADHS 1 ıt! l S'[ ___ _ 

Fiyatr 100 Ciltlisi 12:> 

lstanbul a- liye altıncı hukuk daire
sinden: 
Şeref tarafından ideal Iliskü\'it fal>_ 

rikasmda ht m5ire.iii Sabahat nez -
dinde iken elyevm ikametgahı belli 
olmıyan Melfıhat aleyhine açılan bo -
şanma da Yası sonunda: Boşanmala • 
rına müddeaaleyhin bir sene müddet
le başkasile evlenmemesine Ye küçük 

Bediinin babasr yanında bırakılma -
sına anası ile haftada bir gün bir s a-

' ate mahsus olmak üzere şahsi miina · 
sebet teminine YC feragate binaen 
müddeinin tazminat talebinin reddi _ 
ne 23-9-931 tal'ihinde karar \'erilmiş 

olduğundan ilan tarihinden itibaren 
on beş -gün zarfında temyizi da Ya ey. 

lemediği surette müteakip kanuni mu· 
amelenin yapılacağı tebliğ ye.~,inde ol-

Holivut 
HoJiyut'un 207 numaralı sayL'll gü

zel resimler Ye haftanın film haberle
ri ile ~ıkmıştır. 

, 
Baı ağnlan in 
sanı itinden 
alıkoyarlar • 
Ve vücudünüzde ufak bir ağn 
hissederseniz derhal bir kaıe 

NEVROZiN 
alınız. 

mak üzere ilan olunur. iıııııl-------------• 

HU3U6Ar I 
· · UNLAlt 

S,hhat ve 
kuvvet verf r 
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Gazeteciler nasıl KIŞ SPORLARI 
\'alış~r,_~asıl _atl~tır? isviçreden sonra başka mem
Havad~~ ıçm tevkıf ed~lmeyı leketlerde de spor ilerliy·or 

goze alan gazetecı 
Bir ıün Paris ıx:ıisi Argenteuil bir fotğrafı uzattı. Ve kendisine 

1'lahallesinde ihtiyar bir adamın srdu: 
~engiz bir !fekilde öldürüldüğü- - Bu adamı tanıyor musun? .. 
ll\i haber aldı. Bu adam kimsesiz Meçhul adamın gösterdiği re • 
;e fakirdi. O semtte kendisini sim bir gün evvel kulübesinde öl -
er Fidel diye çağrırlardı. dürülen Per Fidel'in resmi idi. 
Bazı çabulcu serseriler her ne - Fakat gazeteci bir anda bunu an

dense bu adamı zengin sanmıflar. lamadı. Kaçmak istedi. Fakat 
!lir gece birdenbire kulübesine meçhul adam buna imkan bırak -
tİrerek adamcağızın üstüne atıl - madı. Derhal cebinden bir dü -
~1tlar ve bir kaç bıçakta kendisini dük çıkarıp öttürdü. Ve: 
01dürmüşler. Fakat adamcağı- - Polis! Diye bağırdı. 
ıın üstünü batını ve kulübenin her Gazeteci arkasından kovalayan 
larafını aradıkları haldıeşlarara adamın sivil bir polis memuru ol
~raf ını aradıkları halde iki üç duğunu tanımıftı: 
franktan faz'a para bulamamış - _ Neden dolayı, ve ne hakla 
1-r. f k beni tevki etme istiyorsun?. 

Polis cinayeti gayet gizli tutm~- ' _ Onu sonra öğrenirsin! Kı
t• kıırar vermişti. Çünkü yakala - mıldama ! 
dığı bir iki serserinin daha bir kaç 

k · Polis ayni zamanda tabancası -'r adatı olacağını tahmin ediyor-
du. r.ı çekerek gazetecinin göğsüne 

dayamıftı. 
Gazeteciler bu cinayeti haber 

'ldıları fakat polis müsaade etme- Gazeteci 0 azman evin bir po • 
dili için hiç bir tafsilat elde ede - lis kordonu altına alınmıı oldlğu~ 
!nediler. Bu işe memur olan bir nu ve cinayet yerine girip çıkan -
taıeteci cinayetin vukua geldiği ları takib etiklerini anladı. 
kulübeye g~tmeğe karar verdi. Ve Katillerin eberiya cinayetten 
'bir gece hiç kimseye belli etmedn sonra gizlice vak'a yerlerini ziya -
kulübeye girdi. • ret ettiklerini dütünmüf!t!rdi. Ve 

Bu yıl Almanyada kış sporları
na ba,ka memleketlerden fazla e
hemmiyet verilmektedir. 

Hitler:n: 
"- Harbi, daima sıhhatli in

sanlar kazanır! ,, sözü Alman 
genclerini harekete getirmiftİr. 
Bundan başka gelecek yıl kış spor 
!arı olimpiyadımn Almanyada ya 
pılmasma karar verilmiş olması 
da bu işe ayrı b!r hız vermiştir. 

Her yıl karlı dağlara koşan 
gençler arasında bu kış kadınla -
rın ve orta yaşlı kimselerin de sa-
yısı artmıştır. 

Kayaklarını omuzuna vuranlar 
karlı dağlara brmanmaktan ve te
peden tepeye uçmaktan geri kal -
mıyorlar. 

Kayak İptilası, genç kadınlar• 
da yeni bir spor modası doğur -
muştur. 

Üstüne kalın yünlü bir ceket 
giyen kadın\ı.r, bu ceketin altma 
erkekler gibi kısa pantalon gıy· 
mektedirler. 

lsv!çreye dünyanın her kö,e -
sinden kış sporları iç.in gelen ec • 
nebilerden bir çoğu bu yıl Alman
yaya geçmişlerdir. 

Bavyerada kış sporları sıkı bir 
kontrola tabidir. Bazı dağların ya Kayak sporları yapanlar böyle çok güzel tabiat leı:halariyle karıılaşırlar . Polis tahkikatı ilerletmek için gece yarıu gizlice eve girip çı· 

1Çeride hiç bir feye dokunmamış - kan gazeteciden de §Üphelendik - bütün spor klüblerinde derin bir 
lı G · k d · )erinden kendisini yakalamı•lar -· azetecı yarım saat a ar ıçe- 'J' alaka uyandırnııf, tipiler dinince 
tide kaldı. Ve gördüğü her feyi dı. herkes kayaklarına sarılıp tepeye 
llot ett:. Sonra gene sessizce ev- Gazeteci bir anda daha ba9ka .çıkmağa başlamııtır. 
'1!n çıktı: Gazete idarehane&İne şeyler de öğrenebileceğini dü - Yazın çobanların ve tavşan av• 
doğru ilerlemeğe ba9laclı. ~ün~üiünden hiç ses çıkarmadı ve cılarınm sık sık gid\Q geldikleri 

gelen polislerle birlikte karakoiun b kı · · d ..ı__ k Birdenbire bir adam tarafın - u tepeye f mevsımın e çnuua 
dan takib edilmekte olduğun his- J olunu tuttu. Karakolda herkes kolay bir it değildir. Çünkü tepe-

li:endisine katil gözile bakıyordu . . ye yaklaoı.ırken acagv ı yuka ıı· Setti. Takipten kurtulmak için ' 't ' 'J' rı e ı • 
tramvaya bindi, meçhul adam da Kendisini nezarethaneye kapattı - şer metre faııla ile bir çok hendek 
'l'ni tramvaya atladı. Biraz ileri- lar. Nezarethanede ayni suçla ]ere, uçurumlara tesadüf edilmek· 
de indi. Öbürü de indi .. Hızlı hız- yakalanmıt daha bir kaç serseri tedir. 
lr Yürüdü. Arkasına bir göz ~tınca vradı. Gazeteci burada kendile- Bu botlukların hemen hepsi de 
llleçhu1 adamın hali. arkasmdan riyle uzun uzadıya konu§tu. Cina- fırtınalı havalarda kar tabakasile 
leldiğini gördü. yetin bütün tafsili.tını, vak'anın i.irtülmüf olduğundan, ıburalardan 

nasıl old.uğunu iyi,4en iyiye 
0

öihen. geçerken bir çok kazalar vukua 
h Gazeteci sür'atini çoğalttı. Meç- di. , 1 • 1 • , r 1 gelmekte idi. 

ut adam da geri kalmadı.. , , ı Ressam (Klopfenltein) in bul· 
Nihayet gazeteci koımağa baş- Bunları iyice not ettikten sonra duğu yollarda bu uçurumlardan 

ladı. O da kocmag~ a ba•ladı. kendisini tekrar komiserin önü-
'J' 't eser olmadığı gibi, taki.b edilen 

B. k.. b d t · ne getirdiler. Komiser sert bir li . 
ır O§e a§ın a gaze ecıye vol dağın şarkına düştüğü için, te-

l'•kl t V h l h 1 b v d sanla cnayeti nasıl yaptıg"' ını ken-~ at ı. e ız ı ız ı agır ı: pede esen sert ıimal rüzgarından 
Ö 1 k k ·d· disine sordu. 

- Y e Ofa Ofa nereye gı ı - da lorunulmut oluyor. 
)'orsun? Gazeteci artık ög"'renecegvini ögv - Gelecek yıl kıc mevsmı· ·n.ı Al '. Harekete hazırlanan kayakçılaı · 'S' ı QC • 

- Evime! renmitti. Komisere hakiki hüvi- manya dağlarının diğer memleket 
- Biraz bekle! yetini ve gazeteci olduğunu söyle- maçlarındaki boşlukları kapıyan 1 ' dağlarına niıbetle daha çok sey • 
Yolunu değiıtir ! Sen kimsin ? di. kar tabakaları hafif tazyiklerle yah çekeceği timdiden umulmak·- '. 

l' anımıyorum seni.. Komiser bunu duyunca afalla. büyük çöküntüler husule getirdi- tadır. Bu itle seyahat acanlaları ve 
- Tanışmak kolay.. dı. Şaıırdı ve kendisinden uzun ğinden, kazaların önüne geçmek ! 1 spor klübleri de meşgul oluyorlar. 
Gazeteci ciddi bir korkuya uzadıya özür diledikten sonra ser- için, kayak mıntakaları mütahas- Bir lsviçreli grupla temasa gelen 

düıınüştü. Bütün kuvvetini ba - best bıraktı. sıslar tarafından tesbit edibnek - ı bazı acentaların tetebbüsleri üze-
~klarına verdi ve kaçıp kurtul - Gazeteci de büyük bir nezaket- tedir. rine lsviçreden Almanyaya sey • 
lllak istedi. Fakat meçhul ada - le komiseri selamladı ve ayrıldı .. Geçenlerde bir dağın yamacın- yah geldiği takdirde Almanyadan 
lllın bacakları kendisinden daha Ertesi sabah çıkan gazetesi de Ja kaymakta olan iki delikanlı da İsviçre dağlarına seyyah kafi • 
ku•etli olduğundan kaçamadı. Bir cinayeti en ince tafsilatına kadar birdenbire derin bir boşluğa uça- leleı·i gönderileceği temin edilmiı 
dakika geçmemifti ki adam ken - yazarak diğer gazeteleri atlatmış rak kaybolmuftur. v~ bu esas Uezrinde ilerliyen mü•:, 
diıine yeti!tİ. Cebinden çıkardığı oldu. Bu hadise kayakçıları korkut · zakereler iki tarafın menfaati , 
...___ _____ ----------------------~ ınuş, bir müddet bu sahada kay - ,. 1 gözetilerek net!celenmiştir. \ 

maktan vazgeçmişlerse de, yeni Alman spor klübleri hu işin re• 
1 mıntakadaki kayak işaretleri üze· kabet tarafını da dütünerek dağ 

rine herkes tekrar emniyetle kay- sporları hakkında broşürler ha· 
mağa başlamıştır. znlamakta, Avrupanın büyük ~e-

Tepeden tepeye kayanlar için - 'ıirlerirıe ve Amerikaya gönder • 
de sürat ve atlama rekorları ya- mektedirler. Seyahat acentala.rı• 

prlmaktadır. Geçen ay içinde sür- 'lm mütemadiyen lsviçre dağları• 
at rekorunu Amerikalı bir kadın nı reklam etmeleri yüzün.den bat• 
kazanmıştır. ka memleketlerdeki dağ sporlan 

Atlama rekorunda da Bavyera· l\adınların yeni dağ sporu modası 1 klübleri sönük ve hareketsiz kah• 
lı bir mühendis muvaffak olmuş lunan bir tepeye kayaklarla çık • ı yordu. ' 
ve yedi metrelik boşluklardan ko- mağa muvaffak olan biri kadın Buı1d ;:ı:ı sonra dağ sporları yal• 
}aylıkla atlamıştır. ı olmak üzere üç ALman genci şeh - ıu~ Akuiuı,..:fa ~efH, Belkan 

1 Ressam (Klopfenste'n) in çek - re döndükleri zaman, tepede ne - memleketlerinde de inkipf ede • 

l tiği bir resim üzerine karlı dağla - ler gördüklerini anlatmı~lardI . -;:-1 
: • • • 

rın 1800 metre yüksekliğinde bu - Kayakçıların bu müşahedeleri Darısı bizim Uludafın batına .• ' 
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ikinci mabeynci lakırdıyı açtı. 

"Demek Tevfik hali kimin ken

disini postahaneye gönderdiğini 

söylemiyor. Belki de kendi hesa.. 
hına ıitti." 

Selim paıa batını salladı. 

''Tanıaanız böyle demezdinİ7. 

Aklı birıeye ermiyen bir Karagöz. 

cü, cahil bir mahalle bakkalı. Ha-

kü sadrazamdan daha dirayetle "işte, plakada görülen çizgiler bir eşti. Arsla~ 
i~are eder. F~k~t bir de vazife. Turgut davasını kazandı imdi polis hafiyesi 
sıyle analık hıssı kar,ı kartıya • ' ı 

gelsin, değil idare ettiği devıeıı. Tomson'un yaşadığını ka . etle iddia edebilirim',, 
kainatın bütün devletlerini eliyi"! 
yıknr." 

Mabeyncinin dudaklannda, bi 
raz Vehbi Dedeyi hatırlatan de· 
runi bir gülümseme belirdi. 

"A!k ahlakı! Kim bilir belki iı-

Mühendis Grift (tarassut maki 
nesi) önünde oturuyordu. 

- lıte timdi uzun bir yoldan 
gidiyorlar .. diyerek, polis hafiyesi 
imi de yanma oturtmuştu. 

Mühendis, geriye dönen çizgi· 
nin ıüratle gerilediğini görüyordu. 

Cim ciddi bri tavırla mühendi
sin yüzüne bakarak: 

ıuna doğru ilerlemiş.. Fakat, bl~ 
il 'k k k ~et ı yo arda hava taeyı ı ço u I 

olduğundan göğsü §İ§meğe ba§ .~ 
mı§ .. Suni hava makinesi gönderı 
mesini istemi§. . 

yır, hayır ... Arkasında baıkaları tikbalde insan müesseselerinin 
Cim birdenbire plakanın üzerin 

deki gölgelere bakarak: 

- Bir tehlike ile knr~ılaf!I11Ş 

olmasınlar? dedi.. Gözünü plaka
dan ayırmıyordu: 

Cim bu sözleri işitince knediıt' 
tı:tamadı: 

- Meslekt&§ımıza yer altırıd• 
hayaletler görünmüş. Hiç olrııaıtl 
onu gidip kurtaralım! 

var.1' 

'·Zati bey onun, (hayal) oyna 

tırken büyükleri taklit ettiğini, ef. 

kirı tqviı eden ince imalar yap
bğını ıöy]edi. Bu, onun çok kur

naz olduğunu göstermez mi? Bel
ki sadece hilekar, zeki bir anar . 
tist." 

"Zati bey mezmum adetlere da
ir kim bir ima yapsa üstüne alı . 
nır ... Yapanı sürmeğe kalkar. Altı 

yüz senedir (hayal) oyununda bu 

taklitler, bu imalar olagelmiıtir.'' 

Bir zaman ikisi de sust~, sigara 

dumanlarını seyrederek kendi 

kendilerine dütündüler. Sonra Se 

lim paıa son günlerde adet edin
diği tefelıüf e baıladı: 

"Herifin kalbi kadın gibi ... Ka
fası da öyle. Devlet, hükU.met, si-

yaset, paditah ... Bunlardan birşey 
anlamıyor. Kar§ıma aldım konuş

tum. Karınca kadar ehemmiyeti 
olmadığım kafasına sokmağa ça

lıftım. F crt bir buğday tanesi, hü
kilınet ve devlet bir değirmen ... 

Onlar her taneyi ezer, iıtediği tek. 
le ıokar. ( Garb) ı taklide batlıya. 

Jr, çürük fikirlerini kendimize mal 

etmeğe yelteneli bu hikmeti unu. 

tuyoruz. Sözüme (mim) yapıttı

rın, beyefendi. Farzı muhal ola. 
rak Genç Türkler bir gün hüku. 
mete geJaeler onlar da bizim ka. 
dar, belki bizden fazla ferdi eze. 
cekler!" 

Pqa terini sildi. Gözleri uzak
lara daldı. Kendisiyle beraber

1 

göçmeğe mahkfun muazzam fa . 

kat köhne bir devlet makinesinde 

hayalini seyrediyor gibiydi. f 11.
1 

kat bir dakika sonra aynı mevzu:ı 
başka bir cepheden girdi: 

"Kadınlar ... Kadınlar isabet ki 
devlet işine girmiyorlar. Çünkü 

hiçbiri bu hikmeti anlıyamaz. A

kıl eksikliğinden değil ha! O ka

dar perde arkasından İcrayı hü . 

k6met eden kadın geldi geçti. 
Hepsinde bizim Tevfik gibi hiaai. 
ne mağlup olan bir §ey var. Me . 

sela Tevfik adi bir soytarı olsa 

çoktan itiraf ederdi. Kuvvetli b;r 

erkek olsa bir kadın gibi ağlamaz. 
dı. İkiıi de değil. (Göz patlatan) 

ın yumruklarına dayanıyor, ağlı. 

yor, kendinden geçiyor gene sev

diği bir adamın sırrını elevermi-

yor. Kadınlar da böyle. Meseli 

bizim hanımı alın... Sadrazam ol

du f arzedin ... Emin olun bugün-

nazımı o olur ... lntallah olıun.,, 

Sustu. ihtiyarın içini yiyen kur

du çıkarmak istiyordu. Doıt ve 
ilk defa teklifsiz bir tavırla: 

"Niçin mutlak oğlunun müc· 
rim olduğuna inanmak istiyorsun, 
a birader?" dedi. 

Pafanın 11on günlerde bir kar
tal iskeletine benzeyen kuru yüzü 

üzüntüden, uykusuzluktan adeta 

yeıil bir renk almı§h. Fakat ma . 
beyncinin son sözleri elmacık ke 
miklerinde iki kırmızı humma 
mıntakau uyandırdı. 

"Beruttayken ben de masumi
yetine inanır gibi olmuıtum. Ah 

gene inanabilsem! Bilseniz timdi 

nasıl iki can düımanı olduk. Fır

sat buldukça T evfiğin istintakta 
çektiklerini anlatıyorum. Zerre 

kadar erkek vicdanı olsa itiraf · 

eder, diyorum. Di§leri kilitleni

yor, gözleri dönüyor fakat itiraf 

edecek yerde beni tahkir ediyor. 

Hatta bir defa el hile kaldırma. 

ama ramak kaldı ... Bana ... Baba

sına! Bilseniz artık evim bir ce
hennem. Kırk senelik ayalim, o 

ıakat hatun yüzüme bakmaz ol
du. Kahrından ölecek. T ev fiğin 

kızı, kendi evladım gibi büyüttü
ğüm çocuk konağa ayak baımı· 

yor. Ben ne yaptım? Dünyanın 

ummacısı oldum. Dine, devlete 
hürmet için evladını bile fedaya 

hazır bir emektar bu muameleye 
layık mı?" 

Dudaklarını kıstı, suıtu. Devam 
etse bütün metaneti eriyecekti. 

Yüzü eski çetin, yavuz Zaptiye 

Nazırı maskesini takındı. Ayağa 
kalktı. Mabeynci de kalktı. 

- Burada iki çizgi var. Acaba 
T omsonla buluıtular mi?! 

Diye bağırdı. 

Cimin bu sözleri alaydan h&Jka 
bir mana ifade etmiyordu. 

Plois müdürü, bu sözden canı 
nın sıkıldığını manalı ve ıert bir 
bakışla anlattı. Mühendis Grift 
de bu alaya hiddetlenmemit de 
ğildi: 

- Dostum, dedi, bu bri fen 
meselesidir. Fazla alaY. etmek, 
feni ve hakikatı inkir etmek de 
ğildir. 

Biraz dütünseydiniz, bu çizgiler 
den birinin su yolcusuna ait oldu 
ğunu keffetmelrte güçlük çekmez 
diniz! 

Gazetecilerden biri bu ııkıcı ha 
vayı değİ-ftinnek kastile söze ka
nftr: 

- Affedersiniz! iater Cim, 
Türk poliıinin yanında bir de ıu 
yolcusu bulunduğunu unutm~ 
olacak. Hakkı da var .. O, Mister 
T omsonun kaybol · günden be
ri, zembireği kırıl.. . ..r saat gibi 
itliyor ! ... 

(Tara11ut makinesi) o kadar 
hauaı aletlerle mücehhezdi ki, bu 
ıırada plakada taki:p et.lideri iki 
çizgiden birinin gerilediğini bile 
gösteriyordu. 

Poliı müdürü hayretle: 

- Bu ne demek, Mister Grift? 
diye sordu· Mühendisin katları ı 

çatılmı§h. Hiç tüphe yok ki bu, 
iyi bir İ§Aret değildi. 

- ikisinden biri yarı yolda kal
dı. Öteki ilerliyor. 

Diye mırıldandı. 
Gazetecilerden biri: 

- Su yolları bekçisi ilerliyor 
zannederim. Çünkü bu yolları on
dan iyi kimse bilemez. 

tiye ilave etti. 

"Mevkuflar için ne dütündüğü. fikri sükun bulmıyacaktı. Devlethı 

nüzü padi~aha arzetmek zamanı 
geldi, Selim paıa. Tevfiği itiraf 

ettirmek için daha fazla uğra§· 

mak beyhude ... " 

Pata bir zarf uzattı. Kısaca: 
"Maruzatım" dedi. 

Mabeyinci paditahın mevkuf

lar hakkında iradesini çarıamba 
günü Selim pn§aya tebliğ etti. 

Büyük rütbeli, küçük rütbeli 

memurlar, bu sefer sayıaı çok olan 

talebe karmakanıık sürülüyor, ya

rısı Trablusn, yar111 Yemene gön-

deriliyordu. Gerçi tahkikatta, mek 

tupta isimleri zikredilenlerin, k,. 

yama hazırlandıklan tebeyyün et

memi§tİ. Fakat bunlar Istanbul· 

dan defedilmezlerae paditahın 

temel taşı, din ve devletin biricti< 
mümessili olan bu zatı alinin süku
nuna varsın birkaç, hatta birkaç 

yüz fert feda olıun ! Selim paıa 
böyle düıünüyordu. 

Tevfik Şama ıürülüyordu. Şe

hirde serbest bırakılacaktı. Paıa 

memnun oldu. Fakat onu öteki sÜ· 
rüden ayıran atıf etin nereden gei
diğini merak etti. likinci mabc-

yinci: 

"Paditah oğlunuza kartı aldığı-

nız bitaraf vaziyetten mahzuz o • 
du. Hem vicdanınızı müsterih kıl-

mak, hem de Hilmi beyin muzir 

edebiyata kartı nabeca hevesini 
kırmak için bir çare düşündü.,, 

(Devamı var) 

Mühendis, polis müdürüne dö
nerek: 

- Menfezdeki polislere tele
fonla emir veriniz: birisi yola İl!· 
sin .. Gelnein kim olduğunu aüratle 
bize bildirsin. 

Polis müdürü telefonla o mm
takamn polis amirine emir verir
ken, mühendis kendi kendine söy
leniyordu: 

- Dönen adamın su yolcusu ol
duğuu ve ıüratle haber getirdiğini 
zannediyorum. 

Polis müdürü sordu: 

- Bunu nereden 
Mister Grift? 

anladınız, 

- öteki gölge yavaş yavaş iler
lemekte devam ediyor. 

Parmağının ucile, plakada çizi
len gölgeleri gösterdi: 

- Bakınız bu hatlar gittikçe 
hafifliyor .. Türk polisinin hava.sız 
bir mıntakaya düştüğünü tahmin 
ediyorum. 

Polis müdürü meraktan çatlı

yordu. Mütemadiyen sönen pipo· 
sunu yakıyor•. Ayakta dola§arak: 

- Elimizde böyle bir makine 
varken bile takipte güçlük çekiyo
ruz, dedi, f ennii vasıtalara müra
cat etmesek, itin içinden çıkamı· 
yacağız. 

Mühendis Grift birden bağırdı: 
- Telefonu bir dah açınız! 

Gölge, menfezin ağzında durdu. 

Poliı müdürü telefona sarılır
ken, telefon zili çalmağa b&Jla-
mıştı. 

lıte bir garip haber! 

Polis müdürü kulaklarına inan· 
mıyordu. Heyecanla telefonu bı
raktı: 

- Su yolcusu geri dönmüı. Jfa. 
desine göre, Türk poiisi Arslan 
Turgut, yolun ~on dönemecinde 
T omsonun ynttığmı görmüş .. Ya-

G ·ı h . ·~ .J .. tit· azetecı er eyecan ıçıtıDv 
reıiyorlar, hadiseyi, not edfterle
rine kaydediyorlardı. 

Poli's müdürü, polis laborat\J· 
varma telefonla emirler veriYo"' 

du: - •I .. ~.1J 
- Su yolcusunun yanına gc>J 

• w 1 · k l' 'k' eırı\l' ve cıger erı uvvet ı ı 1 aı . 
' o B' 'A h akiııe•' verımz. ır sun ı ava m 

ile birlikte hemen yer altına İJ1' 
sinler .. Ve Türk polisine yardıJJlllo 
kopunlar. 

Polis müdürü, mühendise d<W 
dü: 
-T omıonun cesedi bulundu'1J' 

nu cumur reisine telefonla ı<>ylt" 
mek istiyorum .• Siz ne dersiniz 1 

Cim atıldı: 
1 

- Mahcup olursunuz, Mittet · 
İşin sonunu öğrenmeden, bu ıı'e; 
sele hakkında kimseye maI(ıı11' 
vermemenizi rica ederim· 

Grift polis müdürüne cevap ~et· 
di: 

- Türk polisin plakada götter· 
diği çizgilerin yanında yeni bir jıb• 
timal belirdi. 

Yüzde seksen br ihtimal ile "11' 
liyebilirim ki, T omson yaşıyor!·· 

Gazeteciler hep birden hayretle 
ağızlarını ve gözelrini açtılar: 

S h . . .. ı· djıtet - a ımı soy ıyorsun ı.-ı 

Grift? Sahimi? ... 

Mühendis makineden kaldrr11'; 
yordu. Plakadaki gölgeleri tet1' ., 
ederek, biraz daha ümit verici b• 
seıle şu sözleri ilave etti: 

- ikisinin çizgileri biribir~ 
1 cı•• 

karııtı·. Ve bri noktada toP ao . 
Şimdi, Tomsonun ya~adıığıru }tali~ 
yetle iddia edebilirim! . . ) 

( De-vamı .,ar 

1 ol· 
Geçen lıalta Fransanın Avinyon şc hri civarında büyük bir su taını"~ ıa:· 

muş, birçok /;öy r:c kasabalar su altın da kalnu§tır. Aradan bir haltad°/:cstlf'• 
la zaman geçtiği halde eltin sularla m alısur hir şekilde köyler vardır. ~ 
de, sokaklarında sandalla dolaşılun A vinyon sular altında görülüyor. 



te~ • l~nına giren bir yerli 
t~-~ııı beraberinde diğer bir 
t ~İnin kaptan ve yolcularını 
;:ittir. Bunlar bir kılıç balığı 
tetlı ı tarafından batırılmıı olan 
~ .. Et Kahir yelkenlisinin yolcu-

"lt. Veni bir 
•e \'e~~lilerin ikisi de iyi hava propaganda usulü 
~~ın denizle Aden limanındnn M ac3.rİstan timdi yeni bk 
~luğa çıkmıtlardı. Geceleyin siyasal propaganda ıiıte-
' n batında duran nöbetçiler- mi takip etmektedir. Üstlerinde 
~ ba!ka her iki gemide de bü- "Fransızlar! Adalet için olan ıa· 

Yolcular uykuya dalmışlardı. vaıımızda bize yardım ediniz., 

ıı.:. 1.Bir·d· en.bire. Feth El Kahir ge· sözleri yazılı bir takım kartpostal-
"" - h lar Fransaya gönderilmektedir. 
te ·••Ut ıı hır sarsıntıya uğradı 
~~eniz sulan içeriye girmeğe Kartpostallara ilitik iki harita 

dı. vardır. Bunlardan birisi Macaris-
~lraıntı Şapdenizinde yatıyan tanın Veraay muahedesinden ev
~ inan kılıç balıklarından biri· velki sınırlarını, ikincisi sonraki 
~masiyle olmuştu. hudutları göstermektedir. 

l~\'olcularla tayfalar bağırarak, Gözçnç toprak 
~-~t ederek güverteye kottular. doyursun 
,"lt\ilt"I · d .. k' · K ahirede bizim paramızl& ıl.. • u erı uyan ote ı gemı im-
~, Y f k b ı ku 35.000 lirası olduğu halde .,. e •tere un arı rtardı. 

C\Urt I B b l dilencilik yapan bir adam iki ay tetir. arı an ve er ara imanına 
ı. ılenler on bet kitidirler. hapse mahkfun olmuştur. 
"•vın babasına Polisler dilenciyi sokakta ya-

'Varan kadın kalamıılardır. Karakolda üstü 
J:ransız evlenme kanunları- ba!ı arandığı zamanda belinden İ· 

~ b· nın tuhaflıkları ötedenbe- çi altın liralarla dolu bir kemerle 
~ 1~S<>k fevkaladeliklere sebep koynundan her birisinde 15 er ln
~~taydı. Son yıllar içinde bun· giliz altını olan bet küçük torba 
~en tuhafı Fran.sanm Roubaix çıkarılmıttır. 
:'Qf J~ •1nde oturmakta olan genç bir Mahkemede müddeiumumi bu 
tdiı kadınının baıına gelmittir. suçlunun Kahirede bir evi ve vi· 

\eli~ a~ın zamana kadar bu kadın li.yetlerden birinde de 50 hektar 
~b~ısıni Fran11z ordusunun sabık topralr oldujuma .eyliyerek her~ 
~ ıtlerinden Gilyom Raux'un k.es! h~~~~te dütü~mü!t~r. Dilen
fı~!tu karısı sanıyordu. Kadınca· cınm butun ıervetı hızım par~· 
ıu UJnumi harp esnasında Fran- mızla 35.000 lira tutmaktadır. 
'qa 1 T d h tıı ngı ız or usunun astabakı- Tirbuşon ne vurulan 
\ 1~lara~ hizmet ettiği sıralar- adam 

Qu ~~bı.tle tanıt~~ftı. p arisliler alnının orta.ama br 
iil aun ısc, sevdıgı adamın de· bnlmıt bir tirbutonla so . 
~d~~flkat onun babasının karm kakta kop kota gitmekte olan bir 
lıı-. gunu anlıyarak !a~aka1mış- adamı görünce, gözlerine inana · 
~ttt l\a.dın Fransaya yerletmek Ü· mamı9lardır. 
\t Reldikten bir sene sonra bu B d 1 k '--d kafasına bu Q' "I .. .. u a am o anl.A a 

o muştu. · ·ı~h k t acayıp 11 a ı yer yemez en ya m 
~ıu~ra.~a~d~ . doğum, evlenme ve polis karakoluna yollanmak üzere 
~tı aıhı sıcıl vukuatının kayıt- hemen yerinden fırlamı9tır. 
~:ı.~dece nüfus kağıtlarına ba- K k ld d p 1 N . 1 ""' k . ara o a a mı au urı o · 
~lı opya etmek suretıyle ya-

duğunu ve lokantada bir ;araon· 
la kız kardeıi hakkında münaka· 
şa ederken, tirbu9onun kafasına 
saplandığını söyledikten sonra dü 
§ÜP bayılmııtır. Kafuı tirbutonlu 
adam hastahaneye kaldırı1mıf, 
guson da tevkif edilmiıtir. 

' l'; hadiıe katiyen tahkik edil-

~~ lı~e İng.iliz kadınının düt
ı~ l&np vazıyet de bu yüzden 

1( aelmektedir. 
~,. •dının koca11 ile kayın baba· 

")tf d, d 1 adı taşımakta ve ayni yer· 
t~ 0iınuı bulunrnaktaydılari a
~li~~lldaki yegane fark · doğum 

1l'di, 

~laa~Y111 baba evlenme merui ~ 
~ e tahit sıf aliyle belediye re -
t, dil lcartısına çıkmıt ve defte 
~sıfatla imza etmiıti. Sonra 

~ e -~itibi hadiseyi bu def -
~d· llufuı kütüğüne geçirirken ''il ~dmı yanlışlıkla kocaya 

il \&a haneye kopya etmiıtir. 
'it ı_ "-'Un neticeainde qe Mi11 Les· 
~. 'ttrıd· • 
.~ ı~ıni genç Gilyom Raux'un 
,~ '-nırken hakikatte ihtiyar 

\' lın nıeıru karısı olduğunu 
J:' 1ftır. 

,_.•naız kanunlarının bu hu· 
\ ~ aa.yet sıkı davranmasına gÖ· 

'iıı:•ll~ kadın temyiz mahke . 
~ .ı·~uracaat etmedikçe yanlı.t 
ı •'"- -;:eıtemiyecektir. Çünkü, 
ttı_l't l a nüfus kayıtlarının yan· 
~-- ~ca.Jc temyiz mahkemesi-

riyle düzeltilebilir. ı. 

umulmadık 
zenginlik 

A vusturyanın İnn ırmağı üs· 
tündeki Hubel'§tayn kö

yünde orta yaıh bir kadıncağız, 

mutfağının bir kötesinde duran 
koskocaman un sandığının niçin 

bu kadar az un aldığını bir türlH 
anlıyamadığı için, onu söküp tek
rar düzeltmeğe karar vermiıtir. 

Sandık vidalı olduğu için ko
laylıkla ıökülmüt ve iki kısım ol· 
duğu meydana çıkmııtır. Meğerse 

sandığın arka kısmı ailenin gizli 
bir kasası imiı. Kadın burada 
hepsi yirmi kilo ağırlığında gelen 

be~ tane torba bulmuıtur. T orba-I 
ların içinden t 770 den 1804 tari
hine kadar olan gümüt sikkeler 
çıkmıttır. 

Tahmin edildiğine göre, bu ka
dının dedelerinden birisi parala
rmı Napolyonun askerlerinden giz
lemek için bu sandığa koymuftur. 

iki 

Pariate Fransız - İngiliz eksper
leri, Habe§ - ltalyan davasının 
muslihane halli hususunda, her 
9eyden önce, Habeı hudutları bo. 1 

yunda bazı taahihat yapmak ve 
ltalyaya, itletilmek üzere açık bir 
mıntaka vermek muvafık olacağın• 
teslim etmiılerdir. 

Fransız ve İngiliz eksperleri a
rasında çok ehemmiyetli fikir ay· 
rıhkları varsa, bunların Laval -
Hor mülakatında giderileceği U· 

mulmaktadır. 

İngiltere, Adua ıebrinin ve bu· 
nunla, Eritre arasındaki Amame 
bölgesinin ltalyaya verilmesini ka. 
bul etmektedir. 

Gene İngiltere, Danakil ilinde 
ufak bir hudut değitikliğine de i
tiraz ebniyecektir. Kıymetsiz bir 
çölden ba~ka bir §ey olmıyan O 
gaden de, İtalyan Somalisine bağ
lanacaktır. 

İtletilmek üzere ltalyaya açık 

bulundurulma11 tasavvur edilen 
bölgenin hudutları, Doğuda Oga 
den ile İngiliz Somalisi arasında
ki ıimdiki hudutlar ve Batıda Ta· 

na gölünden haılıyarak lngiliz 
Kenyuiyle ltalyan Somaliainin 
birlettikleri noktaya kadar devam 
eden bir çizgidir. Bu plan ltal -
yanların, Sudan hudutları boyun
daki Habet topraklanna sokul -
mamalarına itina edilmit olduğu 

kayda fayandll'. 

Böylece tayin edilmit olan böl
geni°'Jıudutlan içerisinde İtalya 
göçmen yerleıtirmeğe ve ticaret 
ve ziraat yapmağa mezun olacak 

lakin buralarda siyaıal otorite 
Habeı imparatoruna bırakılacak 
tır. Buna karıılık, Habeıistana [ . 
ritre içerisinden bir geçit ve Kt
zıldeniz üzerinde Asabda bir mah 
reç verilecektir. 

Franıaya gelince, o, İtalyan 
kuvvetlerinin bugün İflali altın. 
da bulunan bütün Tigre bölgesi
nin ltalyaya bağıtlanmasına taraf. 
tardır. Ayni zamanda Danakilde 
ltalyanın lehine yapılacak hudut 
tashihinin, İngilizlerin teklif et . 
tiklerinden daha geni§ ölçüde ol -

masını istiyor. Ogadenin de ltal • 
yaya verilmesine razıdır. Fransa 
bundan baıka, iıletilmek üzer~ 
İtalyaya açık bulundurulacak böl
genin hudutları hususunda lngil

tere ile ayni fikirde ise de, bu böl . 
genin, Habeı imparatorunun siya
sal hakimiyeti altında bırakılmak
la beraber, Adisababada oturacak 

bir İtalyan vali muavini vaaıtasiy 

12 kanunuevvel tarihli toplanh·ı 
sını tehir etmek meselesi yoktur. 

Eğer durum, gerçekten ıulh?t 
giden bir tekil alırsa, o zaman he 
yeti umumiye toplanbya çağırt · 

lacak ve mevcut teklifler, henü.z 
f eshedilmemit olan betler komi · 
lesine sevkedilecektir. 

Betler komitesinin bir azası da 
Türkiyedir. 
lnglllz ba,bakana tallmat verdi 

Londrada lngiliz Başbakan! 
Baldvin Dııbakanını kabul ederek 

'Fransız Batbakaniyle yapılacak ~· 
mülakat hakkında talimat vermiıJ 
tir. 
lnglllz gemUerl ati•• denizine 

açı . dı 

Cebelüttarık'taki İngiliz harp 
gemilerinden bir kaçı Atlas deni· 
zine doğru açılmıfbr. 

Fakat bunu, Akdeniz gerginli· 
ğinin azaldığına bir itaret aaynu
yorlar. Bu, İngiliz gemilerinin he
yıl yapması mutat olduğu bir ce
velandır. 

Hood ve Denown kruvazörleri 
Mader adasını ziyaret edecekler, 
bu ayın on betinde Cebelüttarığa 
döneceklerdir. 

? • 

kartı alınan ekonomik tedbirler 
kafi gelmediği takdirde ne yapıl· 
ması lazım geldiği hakkında bir 
tavsiye kararı almıttır. 

Bu karara göre, İtalya ile Do .. 
ğu Afrika arasındaki muvat>alanın 
kesilmesi için tertibat alınmalı -
dır. 
ınglllz dıf bakanının söylevi 

İngiliz Dııbakanı Sir Samoef 
Hor, son vaziyeti lngiliz hük\ıme. 

Hor, son vaziyeti ve İngiliz hüku
metinin takınmıı olduğu tavrı an· 
latan bir söylev vermiştir. 

ltalya - Habeş, Mısır, Uza1' 
Şark ve Almanyaya da temas e. 

den bu söylevde, İngiliz Dııhakanı 

daha Habe! meaeiesinin ilk günle• 

rinde ıulhu korumak için çalıt· 

maya baıladıklarını ve birçok fır .. 

sallarda Musoliniye ve arkadaıla• 

rma müracaat ederek bir sulh yo• 
lu aranılmasını teklif ettiklerini 
ıöylemiıtir. 

Dlf Bakanı §Öyle devam etmiş• 
tir: 

"Fakat bütün bu müracaatlar 

cevapsız ve neticesiz kaldı. Muso-
Buraıı boğazdan pek uzak da · 

değildir . !ininin tah•i durumunu zayıflaı • 
Ekonomik tedblrler kiti tırmak ve faıiıt rejimini devirmek 

gelmezse istediğimize dair yalan §ayialar 
lngilteredki "Milletler cemiye· çıkarıldı. Halbuki biz, ltalyanm 

tine müzaheret birliği,, ltalyaya dahili işlerine karışmayı zerre ka• 

Kayıp arayanlar 
On seneden be 

ri Konyada bulu 

1 nan ve timdi ls
tanbulda Balat -
ta Drağman cad 
desinde 41 nu . 
marada oturan 
Hasan matbaa • 
mıza gelerek de 
diki: 

-329 sene· 
sinde Sırbiıtan -

Bayram da Kosuva vi -
!ayetinde Fratuva kazasm • 
da polis babam Manastırlı Bay
ram harp üzerine lstanbula gel -
di. Beşinci ıubede çalııtı. 332 ıc· 
ne!lindc de istifasını verdi. Biz o 

zaman Konyaya gitmittik· O za
mandanberi babamdan haber a -
lamadım. Kendisinin arkadatla -
rından biri babamın Arnavutlu • 

ğa gittiğini ıöylüyor. Babamı arı

yorum. Bilenlerin Balatta Drağ • 
man caddesinde 41 numaraya mek 
tupla haber vermelerini rica .ede
rim.,, 

dar aklımızdan geçirmiyoruz. Hat. 

ti bundan dolayıdır ki İtalya ile 
F ranaanm arasını açık görmeği 
arzu etmiyoruz. 

"Bütün hadiseler, hükUmetimi
zin, vazifesini hakkile ve layikile 
yaptığını gösterir. 1 

Mısırdaki hadiselere gelince, ' 
İngiltere Mısır kanunu esasisini 
ktiyen lağvetmek istemediği gib 

eıki kanunu eaasiyi yeniden tadil 
ve ihya etmeği istiyor. Mısır ka • 
nunu esasisini kaldırmak i&tediği
mize dair çıkan haberleri tekzil:j 
edebilirim. ; 

"Uzak Şarktaki dununla da 
alakadar oluyoruz. Çinin timdi 
tatbik etmekte olduğu Finaıual si-

yasetin, Uzak Şarktaki lngiliz 
finanaal delegesinin teıvikleri ne" 

ticeai olduğu katiyen yalandır. Çi

nin iç itlerine karıpnadığımız gibi 
ıon hadiseler dolayısile Tokyoda 

elçimiz vasrtaıile Japon hükUmc-
tinden izahat istedik.,, :ı 

1 

le İtalyan idaresine tevdi olun 
ması mütaleasındadır. Asab li 

manının Habeıistana terki bu teı ' 
viye planının muvaffakiyetle tat 

Sultan Selim 
Çıtlrur bostanda 
kahveci Halidin 
evinde Ayte de, 
Cidenin Emirler 
öyü ahalisinden 
olup çoktan beri 
bir haber alama· 
lığı Osman Baş 
of,lu lsmaili ara. 

İngiliz Dıı Bakanı ailahlarm a• 
zaltılmuı için Hitler nezdinde de 

yeni teıehbüalerde bulundukları • 
nı aöylemiıtir, 41 

ltalyanm drıındaki İtalyanlar 
ana yurtlanna yardımlara devanı 
etmektedir. \ biki için en eaaah bir tart telakki 

edilmektedir. 1 

Pariste hazırlanmıı olan sult-
projesinin İtalyan elçisine verildi 
ğini dün de yazmı~tık. 

Buna rağmen ltalyaya karş. 
petrol yasağı koymak meselesinit 
görütecek olan 18 ler komiteıinin 

lımail maktadll". 

Nevyorktaki yarım milyona ya• 
km ltalyalı Amerikahlar, ltalyaya 
pamuklu ve sair menaucah ihtiva. 
eden paketler göndermiıle•dir. ~ 

Gümrükte bakıldığı zaman bun 
larm "Eski e!Jliıe.Jer,, olduğu K.Ö !'! 

rülnriiftür. ( 
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Badem Yağı Kreını HASAN Acı 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ede~~ 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkada~ıdı.r. ihtiyarlan gen~leştirir ve ~ençleri güzelleştirir. lNMLn.a ebedi bir taravet veren Hasan !.r,.ca 
dem yağiyle ya.isız gündüz ve yanm yağh gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Tilrkiyede yapılıp ta .Avrupa etiketi yapı!ttlrılaa ve halkı aldatan kremlere veaalr 1 

aldanmayınız. HASAN ismine ve mar kaaına dikkat ediniz. 

- . -
Hem kendisi ıstırap çeki-
yor, hem de başkalarını 

•• • • uzuyor. 
Devasız bir derd mi? 
Hayır birkaç kaşe 

Gripin 
ile geçeeek şiddetli 

bir baş ağrısı 

Gri pin 
BfltUn ıstırapları dindi rlr. 

• 

oı., adela, bel •Drllanm, u,uımekten mUtevellld sancı ve 
•ızıları kes~r, Orlpe, nezleye karfı çok müessirdir. 

G e e Radyolln dlf macunu fabrlkasınm mU· 
rı pın • teha•••• ktmya~erlerl tarafından lmel 

• edllmaktedtr. - - • • 

HASAN DEPOSU ı Ankara - İstanbul • Be~ 

Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler dağıtan 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
6/12 / 985 de çekiliyor. 

»ikramiye: 15400 Lira 
f Bir bilet bir liradır. Btlttln piyango satıcılarında bulunur. ?l264 
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Türkiye 
MERKE 

Cümhuriyet 
Z BANKASI 

3011111936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kas11. Lira 

:~~~~;'.'. ... ~-~~~~: .. ~.~~~-~~~~~ 1~2!:!:.3~: ~ 
Cfaklık ··· · ···· ··· ·· ··· ·······---···-····~ .. 644.386. -

Ser111•r• --··-·-----···············- ---········ 
.Ilıtiıı.t ati!!i ............. - .... - ........................... _ ....... . 

T ectavlllcl•kl B•11knotları 
3().348 650 24 

Dahlldekl Muhabirler ı 

Deniz Levazım Satınalma rürk lirHı - ·-··---- ıt S6T.348.i9 

t111rlçtekl Muhablrler : 

.567.34829 

Deruhte edflaı evrakı u~tiye 

Kaıımıon 6 Ye 8 incl madde· 
Jeriue tevfi kan hnlae tartı 

flndan •ıki tedinı J0.801.578 -

Komisyonundan : .Atun !'Safi kilogram 4.401,!63 6.190.1a ı 6 
ı\ltına tahvili kabil Serbest dö'ffzle 6 492.149. H ıı.OM89190 

DCJUbte edilu fffat> ı nıı.. tlyt 

bıtı:ıycsi ---···-··-······ .. ·········- )47.946 985 -
Milttarı Tahmin M. temi- Eksilt. ıün Haaine Tahvlllarl: Karşılığı tamıaıen altın olarak .. a._C; 

Heybeliadad&ki Bd. nat me Saah DeruhtC' edilen nrakı nakdr• ı 
Süt talebe ye erat 10.000 Kı. 1200 Lira 90 Lira 17) 12/ 935 14 arşılığı LtSS.748.563.-
• • Kanunun o ve 8 incı mad· 

tedavüle ilt veten vazedilen iL 14.000.000. - r 6 r 946·~ 
TUrk Llraaı M~vduata: 

ıçııı. delerine ıcvfHıan. Hazine tar•· ı I0.80f.!i?8.- J47.946.98S -
1:•·mbuldaki t ı ndan vaki tediyaı ""·· ...... ----

Vadesiz --·-·····-·- ··-·· .. ··• J 6.~39 831.42 ,sı '' 
Vadeli - ··-·--·- -· J6.Ss0 

5 "'ti talebe ve erat 20.000 ,, 2400 ,, 180 ,, 17/ 12/ 935 ıs Senedat Cüzdanı : • 
• . • Hazine bonolan ·-······ ···---····· ·ı. [. ı 8!0.000.-
~~ ,. 
Yoğurt 10.000 2100,, 157,60,, 17/ 12/ 935 15 icar1 senetler --········-····-···· .. cı240S. 6ıo 9 1 U288.6l0.9J 

Bvlz Mevduatı : -~----ı 
Vade!liz --.. ····--· .. -········ ı (2 363..l599.45 
Vadeli -----·-··-·-·· .182.77021 için. E'sham ve Tahvlllt Cüzdanı~ 

Mahtellt --................................................ - .. . 
Yokarıda yazılı süt ve yoğurt hizalannda yazılı günde açık ek· !\ tiyenin karıılıAı esham •c 31.7!1.706 ?3 

{ 

Deruhı t> cdılen evrakı n•k· ı 

ıiltme ile alınacaktl1'. Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve tahvil~t ı itibarf kıymedel 
eksiltmeye girecekeler işbu gün ve aaatta teminat makbuz veya B) Srıbest Eıham v«-TahvilAt ~ 4.429.06285 86.f,50.169.58 

mektuplariyle Komisyon bqkanhğına müracaatları. (7592) Altın ~e döviz üıcrlne ~nns 33.104.53 

f ahvi14t üzerine avım • S.001.0:'i!-'i 96 S 034 I 58 49 

Nafıa Vekôleti Hla•edarlar············-····-·-····················-······· 4500000 - ~ 
H-35137160 ~~ 

Şose ve Köprüler 
Başkanhğından: 

muhte:it 
YekQn 275.87078601 Yekin ~ 

2 Mart ,933 tarihinden itibaren -1 
Fıl<onto haddi ,uzde a 1•2 - Alhn Uzerlne avan• yUzdo ~ 

lktısat VekAletl: İç Ticaret UoıdOI 
istekli çıknıadığmdan dolayı ihalesi yapılmam11 d an Bursa • 

Karaköy yolunda 57 inci kilometre üzerindeki 40,000 ı;ra keşif be. 
delli betonarme köprü intaab kapalı zarf usuliyle ekıiitmeşi 18 -
12 - 935 Çarp.mba günü saat 16 da Nafıa Vekaleti ~ose ve köp . 
rUler Reiıliii eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 200 kurut 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 
isteklilerin yapanı oldukları itlere aid vesikaları ihaleden en az 

Oç gün errel aöttererek Nafıa V ekiletinden ehliyet vtdkası ahn · 
I A d ff uıası azım 11. 

Teklif mektuplan 18 ........ 12 - 935 günü saat 15 ~e ka~ar An. 
karada Şoae va ~prüler Reiıliji ne verilmelidir. (3518) (7628) 

Devlet Demiryolları ~E Limanları ·:· . . . . .. 
işletme Umum .idaresi ... Danları, · · 

. r. '\ 

J>ektorin 
·J>ektprin 
Pektorin./ · · . 

, · .:. · .Öksürü;~nüz .mı.i var "! 

Nezle ıni c.ıldunuz? 

· Br'on"site mi tutuldunu;? 

Pt:/d,,~in'dt•n ~-'illl:lf/ı;ıi:!! 
. . ' ~ . : . 

Pek'torin 
.P.ektorj.ıı · -. :·. .. · 

. , 

. Pekt<>rin_ 
·-- ~ • ' •. : .a..uıµ~U "3& ~URlJŞ' · ., 

, mtt.~lMtt-MANri~t~mı fC lWSL sım c ı , 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonları yedek ---.. ----••••--•! 
abamı 16 - lkinciklnun - 1936 Pe11embe günü ısaat 15,30 da An- w w Göz Hekimı 
lmrada idare binaıında kapalı zarf usulü ile Mtm alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2067,30 liralık ı "' :Jvakkat teminat ile Dr. Şükrü Ertan 
14 30 Babıa li, AJıkara caddeıi No. 60 

kanunun tayin ettiii veıikalan ve tekliflerini e..;n; gün saat , a Telefon: 22566 
b.dar komisyon reisliiine vermeleri lazıınd ıı . Sa! ı günleri meccanendi.r .. 

Şartnamelor 135 kuruı uıukabilinde Ankara ve Haydarpa§a ı•-•-•••••••••I 
yeznelerinde satılmaktadır. .( 7580 >. 

MftdUrlUğUnden: ,, , 
30 lkiMi Tetrin 1330 tarihli kanun büki.imleri daireı1iod• • J1 

cil edilm~ olan ecnebi !İrketlerin den (Viviyana Borina en~ 
re1yon Kompani Limitet · Vivian' ı Boring en Exploration . ,'f 
ny Limitet) Şirketi bu kere ıuüracaatla Türkiyedeki faaJiyetıalfit' 
hayet verdiğini bildirmit olmakla bu tirketle ilaiıi bulunaıil::,. . 
kete ve icabında vekalete müracaat etmeleri~ 

• • 
Istanbul Belediyesi lliinJarı 

. ~, 
Çartambadan Sultan Selime gi elen caddenin · ıeniıletiln>e•~ ,_,e • 

nünden yola giden Kaıukerlerd en bazılarının l'öınülü old':':i" )7lf' 
zarlık kaldınlacajmdan ilişiklileri nin Mezarlıklar MüdürlüJi.i114' 
vurmaları. ''B.,, (7701) ~ 

İstanbul Tapu müdtlrlflftndtn: 
Beyoilanda Ferikö7 ikinei kısım 

nıahaJlesind• Cifte Cevizler aokaiın • 
da eski 60 nunaarah bir kıta arsa ba 
hüsceti şer'iye MuhJddiıı :ııhtesinde i · 
ken mumaileyhin 340 tarihinde vefa • 
tile bu kere yegane l-arisi ve km Şe.. 
kftre Ltltffye intikalinin icrasmt ta· 
lep eylemi§ bu yerin ise Tapada kay
dı oJ.adıjmua Maıt.Bb taarrafat 
ıaua1114ttlti JaPJJam ,. .... ,a.:n • • 

,, "' 
clll1em lera edlleeeğfad•• b• ~~ ' 
kında tasarruf iddiasınd_a bU ,,ırtil>~~ 
lar varsa taarruf i,feJerıle ~ J1I 
tarihi illndan en afhayet on 110ot• 
zarfında 935/ 52.13 nnıaınel• 0,ı~,: 
rufle Beyoğlu Tapu baŞmeJO •"" 

1
,. 

na •eyahut ma]ıa1thtde baJGll f1lt' n 
pa meınuruna mftraeaatlaff .,.. 
nar A--12-93:> tO 

BeJoilu tapu ...,..-• 



, 
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X.9 ONU ... ~~ 
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.,,.. J 

X :9 Yahut Dckster, e\·velce müthiş bir haydut olup bilahare ıslahı hal etmiş olan Mişelden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun ' evyorkta bulunan ve 
dünyanın en zengin adamlarından biri olan Prens AbduJJahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X:9 daha fazla izahat almak için kendiaini bul. 
duğu bir sırada l\faroninin adamları Mişel öldürüyorlar. Ye kız kardeşi Şilayı öldürmek için de tertibat alıyorlar. 

X:9 Buna mani olmak için nhtrm boyu serserilerinden sarışın Liri kıyafetine giriyor ve Maroninin adamları kendisini şef Maroniye takdim ediyorlar. 
Maroni kendisine işin ehemmiyetini ve bunun tarihte en büyük hırsızlık olacağını söylüyor. Sarışın Liri, yahut hakiki ismile X:9 bu işi yapmayı kabul ediyor. ~ ....... -·-· 

Bu sırada şişman Jorjln Şilanm zenci hizmetçisi Meri, Şilayı götürmek için gelmişlerdi. Şila buna ehemmiyet nrip gitmek istemiyordu. Tam bu sırada Maroninin adamları da Şilayı ka~mnak ~ 
Çin onlann bulunduklan otele geliyor.Jar. 
Şişman Corçla hizmetçi Mari Şilanrn yanından ayrıldılar. Fakat tam bu sırada Mari bir gürültü işitmişti. Şişman Corç korkmamasını söyledi ve l\farinin başına bir örtü koyarak sıkıca bağladl. 
ŞiJayı kaçırmak istiyenler 1\lariyi ahp götürmüşler ve Corcu da kuvvetli bir yumrukla yere yuvarJamışlardı. _..,; . .( ... 
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Radyolin 1 
En büyük · sergilerde 
18 diploma 48 madal

• ya kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 
Dit tabipleri diyor ki: 

RADYOLiN 
Kullananların 

dlslerldlr. 
Diş tabipleri 

İstanbul asliye ikinci ticaret malı. 
kemesinden: 

Mustafa oğlu Mehmet tarafından 
Taksimde Feridiye çorbacı sokağında 
S numaralı hanede mukim Şükran n 
Muazzez aleyhine ikame olunan ala· 
cak da,·ac:;ınm cari muhakemesinde İ
kametgahları meçhQl olduğundan ya. 
pılan ilanen tebligat üzerine muayyen 
olan günde mahkemede bulunamadık. 
larmdan haklarında gıyaben muha -
kemeleri icra edildiğinden müddei 
Mustafa oğlu Mehmet ,·ekili Halil ta. 
rafından müddeialeyhler Şükran ve 
Muazzeze borçları bulunmadığına da
ir yemin teklif eylediğinden yemin i 

VAZfK Kİ, ONUN AŞK 
ROMA 1 ' N SAHIFASI 

KAPANOI •••• 

Genç ve ıozel . • • N • 
yazık ki, cAzlbesl yok. 
yQzQ parlıyor ••• 

"::;
Kendinizi bOyle bir tehlikeye 
kaptırmıyınız; ve unuımayıoız 
ki, cUdlnlıln na turası ne olursa 
olsun, L. T. P l VE A · in 

MATITE 

• 
diyor ki: 

"Dişlerin ve ağzın sıhhati sa
bş.h ,.e akşam günde 2 defa 
di leri temizlemekle im bil _ 

çin mahkemeye gelmeleri ,.e gelme -
dikleri takdirde yeminden imtina vu· 
kunda müddeibihi kabul etmiş addolu 
nacaklanna dair bir ay müddetle ilL 
nen tebligat icrasına ve muhakeme -

fiiullik pudrası sıze büttın erkeklerin boruna giden kadife man
l.aralı mat çehreyi temin edecektir. 

dir.,, 

MATITE fevkalade aıat bir pudradır; çünku, kendisi talksız 
•·c ıçindekl maddeler de JD•ttu. 

Radyolin, bil kimya saf kalayll nin 7-1-936 saat 14 de bırakılması- ParfQmöri L . T. P 1 VER A. ş .. Is tan bu 1 Şubesi 
Şl~ll Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 43044 tü blerded ir. na karar verildiği ilan olunur. <17359) 
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420 P A R D A Y A N J. A R -- ------------------------.·~~~-----------------------
- Gel! dedi. 
Bunun üzedne her ikisi de aşağı 

ya inerek kapıyı açtılar. 
Kalkıştıkları f edakarlık1a Jan dö 

Piyenin iki Padayam nasıl kurtarmış 
olduğunu yukarıda görmüştük. 

lki kadın yaralıları içeriye ala -
:rak kapıyı iyice kapadıktan sonra 
hemen bu zavalhların yaralarım sar. 
mağa koştular. Yaraların hiç biri teh 

büyüktür. llunu size söylemekten mnk 
sadım da, minnettarlığımızın son ne. 
f esim ize kadar devam edeceğini \'e 
kurtarmış olduğunuz iki hayatın bun
dan sonra emrinize hazır olduğunu 
arzetmektir, dedi. 

- Mösyö, yaptığım hareketle teşek 
kür duygularımı göstermekten başka 
bir şey yapmış olmuyorum. 

- Anlıyamndım madam. 

JiJceli değildi. İki Pardayanın halsiz. - Beni tanımıyor musunuz? O u. 
Jiği fazla kan kaybetmiş olmaların _ ğursuz gecede Parise giderken km • 
dan ileri geliyordu. Baba ile oğul bir mın göğsiine bıraktığınız şu elması da. 

hatırlamıyor musunuz? Monmoransi
nin cimnndaki ormanda rastlamış ot 
duğunuz zavalh kadını unuttunuz 
mu? 

şey söylemeden kadınlann ·yaralarını 
temizlediklerini, sardıklarını seyre • 
diyo.:r lardı. 

- Bu küçük kızın elinde tedavi o· 
Jımmak için her gün ynralanmağa ra. 
Zı),m diye düşünüyordu. 

Oğlu ise kendi kendine: 
- Cennetteyim! diyordu • 
Terbiye icabı olarak Jan dö Pi • 

yen şövalyeye ve Luiz de ihtiyar Par. 
dayana bakıyordu. Şövalyenin evin L 
~ine girdiği andan itibaren genç kız 
neşesini bulmuştu. Bir çok kereler 

bakrşı şövalyeninkine rastlamış ve o
na bakmaktan -mzgeçememişti. Şö -
"alye ise ciddilikten ayrılmamıştı. 

Yaralan temizlemek ''e sarmak 
sona erince ihtiyar Pardayan otur • 
duğu koltuktan kalkıp kadınlan ne · 
zaketle selamhyarak: 

- Madam. şö,·alye dö Pardayanı 
•e kendimi, Hanri dö Pardayanı size 
takdim etmekle iftihar duyarım aile
miz, Longdokda yüksek hareketlerile 
dalma şöhret kazanmış olan Arman· 
Yak ailesinin bir koludur. Madam, 
gerçi biz fakir isek de kalbimiz pek 

- Tamamen aklımda madam. 
Maksadım,minnttarhğımzı anlamadı
ğımı söylemekti. Çünkü benden nef • 
ret etmeniz Iazımgeliyordo. 

- işte ben de bundan dola), hay. 
ret ve heyecan içinde bulunuyorum 
ya, Siz çocuğumu bana geri '\'e.rensi ~ 
niz, isminizi hiçbilmiyorum. Kuliibedt!, 
çocuğumu bana getirdiğiniz z...ıman 

söylemiş olduğunuz isim, J.uiıi kaçı • 
ran adamın ismi idi. 

- Şimdi hayretinizi gidereceğim, 
Hanri dö l'ıfonmoransiye itaat ederl'k 
çocuğu kaçıran ve onu size tekrar ge. 
tiren adam yalnız bir kişi idi. Ve o da 
işte şimdi karşınızda bulunuyor. E -
vet, doğrudur madam. Ben bu cinaye. 
ti işledim ve sefil hayatımda bundan 
başka fena görUJecek hiç bir hareke. 
tim yoktur. 

Şunu da ıııöyJiyeyim ki, bundan 
dolayı çok acı çektim. Ve ancak ço · 
cuğu size teslim ettikten sonra rahat 
rahat nefes alabildim. Bununla bera. 
her çocuğunuzu getirmekliğim, işle • 

. 
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duymuş olduğumdan dolayı beni aff e. 
diniz. Istemiyerek dinledim. Bu da 
bende fena bir huydur. Etarnfımda 
g<'ı:en şeyleri öğrenmek maksadile 
söylenenleri dinlemek adetimdir. Bu. 
na mecburum dedi. 

Bu sözleri söyler söylemez. Casus 
kızın sararan yanaklarından aşağıya 
gözyaşları akmağa başladı. Jan, bu 
zavallı kadına, bir nevi korku ile ba
kıyordu. Etrafı dinlemeği Adet etme· 
ğe mecbur olduğunu söyliyen bu tu. 
haf kl\dın kim oluyordu? 

Alis dö Lüks sözüne güçlükle de • 
vam etti. 

- Her ne ise, söylediklerini duy -
dum. Elinizde avucunnzda bir şey 

. yok. Ben bunu düşünecektim. Ma -
dam, ben isetediğimden fazla zengi • 
nim. Pariste iki üç evim var. Otur • 
mak için bunlardan birisini kabul 
etmek lqter misiniz? 

Jan dö Piyen tereddüde kapıldı. 
Alis: 
- Ne kadar bedbahtım. Bu kadın -

)ar, şu teklifimin altında bir tehlike
nin bulunduğunu dilşünmeğe mecbur 
değiller mi? sözlerini kekeledi. 

Siyah elbiseli kadın: 
( - Hayır madam. Böyle fena bir dü. 
şünceye kapılmayacağıma emin olu. 
nuz. Bizi serhe.;;t bıraktığınız için bir 
çok fenalıklara uğrıyabileceğinizi an
lıyorum. Size son derecede itimadım 
vardır. diye bağırdı. 

- O halde bu tereddüt? Oh, bana 
uf ak bir minnettarhğa mecburiyet 
duyuyorsanız hıralonızda biraz da iyi. 
lik edeyim. Mademki evlerimden biri. 
sinde oturmağı istemiyorsunuz, ma -
demkf ben de size itimatsızlık duygu· 
tııu "erecek höyJe bir tekllft,. b•ılun -
mak hak~ızlıhnı işledim, o halde şu. 
nu kabul ediniz bari. 

Bu sözleri söyliyerek Alis, masanın 
üzerine içinde yüı. kadar altın Ekü bu 
lunan bir kese bıraktı. 

Jan dö Piyenin yüzü kıpkırmızı ke
sildi. 

Luiz de üzüntü ile arkasını çevirdi. 
Alis diz çökerek son derece yeiall 

bir sesle: 
- Madam, bu seYimli ve melek kı· 

zrn ilk günlerini ihtiyaçtan uzak tuta 
cak şu uf ak şeyi kabul etmenizi size 
ölmek üzere bulunan bir kadın takdim 
ediyor, dedi. 

Jan kızına bakarak titredi. 
- Size bir çok fenalıklar yaptım. 

Sizi evimde hapsetmeğe mecbur ol • 
duğum için kalbim parçalanml§tı. 

Size yemin ediyorum. Şu küçUk: hedl. 
yeyi kabul ederek bir talisiz kadının 
ömrünün son dakikalannı ·saadetle 

1 
süsliyeceksiniz. Çünkü bunu almı§ o • 

1 
Jursanız beni affetmiş olduğunuıa i· 
nana cağım. 

Jan dö Piyen Alise şefkat dolu bir 
bakış fırlattı. Son bir tereddütle bir 
saniye kadar durdu. Fakat kalbinden 
taşan duygulara karşı koyamıyarak i. 
ki elini Alise uzattı. Alis ise bu elleri 
hararetle öptü. 

Bunun üzerine Jan keseyi aldı. 
Kendisine karşı büyük bir acıma 

duyduğu hu tuhaf kadına bir kaç ve. 
da kelimesi söylemek istediyse de A • 
lis, ayağa kalkmış ve sessizce uzak • 
laşmışb. 

O vakit .Tan. 

- Gidelim, dedi. 
Sokağa çıktıkları zaman Jan dll 

Piyen: 
- Ne tuhaf kadın! Kiı.1bir, belki 

bu kn<lının hayatı, benimkinden da -
ha müthiş Mr feli"ıkctıc zehirlidir. 
Heyhat! Dünya, feH'iket çiçeklerinin 

1 
ı 
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327 - Ve o km Ejderhaya teslim edin. Ejder. 
haya hiç kimse yetişemez. O kadar hızlı gider. 

328 - Yarasa adamlar Jessi'yi kavradılar. 329 - Ve onu yüksek bir kayanın tepesine 
dular. 

330 - Bu sırada ejderha da göründü. :331 - Ejderha)'._ı görülmemiş bi~· k~~ kovaiııor. 
du. 

lt\\ 

322 - J orj ilmikli iple ejderhayı yakalamağa 
muvaffak oldu. ' 

-:...~-------~. --=---=---- ----- - ------------- . -==-- :._ ----- __ --=:::=~--~ -:--:-: -=~-----~ --==--~-= 
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açtığı uğurı;uz bir bahçeden başka ne
dir? diye düşündü. 

önceleri, serbest bulunmaları ve 
Hanrlnin elinden kurtulmaları kendi-

1 
sini çok sevindirerek mahpuslukla 
},pranan vücuduna yeniden hayat ver 
di. Uçuk dudaklarında bir gülümse _ 
ıne belirmişti. 

Koluna girmiş olan Luiz: 

- Anne, bugün ne kadar güzelsi • 
niz. Uzun zamandanberi sizi böyle 
görmemiştim. Göreceksiniz ya, eski 
halinizi tamamen bulacaksınız. Eğer 

hastalanırsanız, sizi tedavi etmek ve. 
iyileştirmek için yanınızda ben bulu· 

· nacağım, dedi. 
Genç kız, kalbinin acısını gizliye • 

rek şen ve neşeli görünmeğe çalışı • 
yordu. Annesi, tekrar ümitlenmeğe 

başladı. Acaba geçmişi unutmağa mu
vaffak olabilecek mi idi? 

Şimdilik bir oturacak yer bulmak 
Jazımgeliyordu. Monmarter sokağın · 
daki boş bir evi beğenerek tuttular. 
Ye hemen yerleşip yol hazrrlığr gör -
meğe başladılar. 

Luiz annesine yeisle bakıyordu. Çün 
kü onu hiç bir zaman bu kadar ateş L 
çinde görmemişti. 

Nihayet aradan iki gün geçmemişti 
ki Tan yatağa düştü. Sayıklamağa baş 
ladı. Luiz ilk defa olarak böyle bir 
hal karşısında kalıyordu. Bununla be 
raber, şaşrrmadr, Yalnız başına sa . 
hırla çalrştr. 

Bir çok günler geçti. Bu sefer Jan 
ölümden kurtulmuştu. Fakat yatak · 
tan kalkınca ölüme mahkum olduğu -
ftu anladı. Cok güçlükle nefes atryor, 
&'eceleri tıkanmak alametleri gösteri
yordu. 

Bir ırün. oturup konu~u}'orlaı-dr. 

Luiz gülmeğe çalışıyor, annesi ise ar
tık tamamen iyileştiğine onu inandır
mağa uğraşıyordu. 

O gün de, ertesi gün için Parisi 
terketmeğe karar verirlerken sokakta 
bir gürültü duydular. Ne olup bitti • 
ğini öğrenmek için ahalinin konuşma· 
smdan muhafız askerlerinin yer al • 
rnalarmdan krahn Pari:se döneceğini 
anladılar. 

Jan dö Piyen pencereleri Te pan
curlarr sıkı sıkı kapattı. Bundan mak. 
sadı kendilerini aleme göstermemekti. 

iki üç saat kadar geçti. Yanyana 
oturan ve biribirlerinin elinden tutan 
ana ile kız dışardaki gürültüyü ka • 
J,tsrzlıkla dinlediler. 

Fakat sokak kapısının tokmağı -
nın Yuruluşu onları titretti. 

Jan: 
- Kapıyı kim çalabilir? diye mı • 

rrldandı. 

Luiz titr iyen sesle: 
- Anne, bu çalınmanın birisinin 

imdat istediğine işaret olduğunu zan. 
nediyorum, dedi. 

Fakat Jan başmr salladı. Dışar • 
daki gürültü artıyordu. 

- Hayır, kapının tokmağı tesadü
f en ~alındı. 

Okuyucularımız herhalde hatır • 
larlar ki ihtiyar Pardayan istemiye • 
rek evin kapısını çalmıştr. 

Luiz hala titremekte olduğu için 
yüzli sararan annesi: 

- Merak etme yaYrum. Pen -
cere kapaklarını aralık ederek şimdi 
görürüz ve anlarız sözlerini söyledi. 
Ve hemen kalkarak pencereye doğru 
gitti. Fakat bu anda olduğu yerdt 
çivilenmiş gibi kaldı. Pardayan ismi. 
nin sövlendiı?ini duymuştu. Ve bu İ· 
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sım hakaretler ve tehditler arasında 

söyleniyordu. 

Luiz pencereye koşarak kendisini 
göstermeden görebilecek bir şekilde 
pancuru araladı. Annesi de kızının 

yanına gitti. 
Evin kapısı etrafında bir adamı 

kuşatan süvarilerin bir yarım daire 
şeklinde dizilmiş olduklarını gördü • 
Jer. Fakat, etrafı kuşatılan adam ka. 
pınm önünde bulunduğu için pcnce • 
reden görülmüyordu. Gerçi onu gör. 
miyorlarsa da ismini duyuyorlardı. 
Süvarilerin yavaş yavaş ilerliyerek 
sıkıştırdıkları adam Pardayandt. 

Evet Pardayan 1 Luizi kaçıran a.. 
damın ta kendisi! 

İşlediği cinayetin cezasını görü · 
yordu? Bu alçak adamın Luiz ile Janın 
gözleri önünde belasını bulması mu -
kadder mi idi? Çünkü herif öldürül. 
rnek üzere bulunuyordu. 

Bu anda geri çekilerek tekrar pen 
cereye koşan iki kadının ağzından bo
ğuk bir sayha fırladı. 

Jan dö Piyen: 

- Hanri dö Monmoransi ! diye 
mırıl dandı. 

Luize de: 
- Şövalye dö Pardayan ! dedi. 
lki kadın gene bakmağa devam 

ettiler. 
Annesi söze başladı: 
- Bizim uğursuz şeytanımız ora

da duruyor. Luiz kızım, bu mel'un 
Pardayanm yerimizi keşfetmiş bu _ 
lunmadığı ne malum. Belki Damvili 
de buraya getiren odur. Ne uğursuz 
taliimiz varmış? Fakat ne oluyorsun 
kmm? 

Luiz annesinin kollarının arasına 
lı p sıkarak : 

- Anneciğim, oh anneciğim. ~ 
!erini kekeledi. Utanmış olduğu lı 

de: 
- Onu kurtarmalıyız. O ölü 

ben de ölürüm diye ilave etti. 
Jan bağrrdı: 
- Kurtarmak mı·? kimi kurtar: 

ğız yavrum. Kendine gel ..• Bun 

bizim tarafımızdan kurtarılacak ~ 
se yoktur. Bunlar, bizim iki tehm 
düşmanımızdır. 

- Ah anne, onun bizim düşmıı 
mız olmadığına eminim. 

- İyi ama, kimden bahsediyc 
sun? 

- Bakınız anne .. Buraya.. s< 
kapının yanrna bakınız. 

Jan dö Piyen görülmek tehlik 
sini göze aldırarak daha fazla eği 1 

Şövalyeyi görünce krzrnın kalbine 
neler geçtiğini anladı. Fakat bal 
ancak bir saniye kadar şövalyeye 
kılı kaldr. Ve birdenbire AApsarı k 
silerek gözleri hayretinden büyü 1 

I~uizin göremediği birisini görmüş 
Bu adam da bu ana kadar hayal 
hafızasında sakladığı Luizi kendis 
geri veren kimse idi. 

O vakit pencereden geri çekil 
Bu kadının kalbinde ne gibi duygu 
uyanmıştı. Şüphesiz, çabuk bir kaı 
vererek Hanriye karşı duyduğu ne 
reti bu adama beslediği minnettarJ 
la ölçtü. Susmak gözünün önünde : 
pdan bir cinayeti seyretmek, dünya 
kendisine iyilik eden bir adamı terk 
ııek olacaktı. Karışarak onu kurta 
mağa çalışmak ise, bin güçlükle el 
den kurtulduğu bfr vahşi cana,·ı; 

kendisini tekrar te~lim etmekti. 
d•• L'JZ Bu düşünce pek az sür u . .n 

nın elinden tutarak: 


