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Musoliniye bildirilen 
lngiliz - Fransız teklifinde 

neler vardır ? .• 
M SOLiNi 13 l:.J T-EKl::iFE 

'Nıaspet cev-Sp 
- - -

~ verdiği takdirde: 

l~lh müzakerele
~il'le başlanacak 

- - -
Menfi cevap 

verdiği takdirde : 

Petrola ambar
go konacak 

t\rta.ris, 9 - Havas Ajansının diplomatik rnuhahirine Yalnız Negüs Uluslar Kurumunun ekonomik yardımını 
~~ar lıabe;; ihtilafının halli yolunda Fransa ve İngiltere istem eğe mecbur sayılacaktır. 
. 

1 
'lldan yapılan teklifin esas~-ırı şunlardır: Bu Fransız • lngilizt teklifleri bugün Musoliniye 

•ı~t ;: Habe:. istana füzıldenizde serbest bir liman Ye. verilecektir. :\lusolininin cevabını bu ayın 12 sinde, 18 ler 
"~h; tır. Hu limanın Eritrenin Assab Jimanı olması Komitesinin toplantısı tarihine tesadiif eden günde ve. 
'ı~ 'llleJdir. İtalya bu limanın verilme.<ıini kabul et. rcceği beklenmektedir. 
'is~ İngiltere, lngiliz Soma1isinde Zcila limanını Ha. İtalyanın cevabı müsbet olduğu takdirde Aloizi mü. 

~ na terkedebilecektir. 7.akerelere ba~Jamak üzere Ceneneye gidecek ve Fransa 
'~tİ - ~figre·nin en büyük kısmı 1talyaya terkedilc. ile İngiltere komiteden petrol ambargosu hakkındaki 

I', a kararını tehir etmesini istiyeceklerdir. 
~I ot - ltalya, Habe-:;istanın cenubunda Ogaden de da. Jfransız • İngiliz teklifleri etrafında verilen bir ha. 
~- altın.k ~ere geniş bir arazi şeridini de alacaktır. bere göre Musoliniden cernbını bu ayın on ikisine kadar 
."l~~l\dan ba~~;a ltalya için Ogadenin şarkında bir bildirmesi rica edilecektir. Bu teklifler müzakere zell'ini 
~~ ~ll\Jeke havzası,, ayrılacaktır. Bu mmtaka ismen açtığı takdirde La,·aı ile Eden zecri tedbirlerin daha 
~\\r~l.stan idaresinde olncak, fakat İtalyan memurlar ağır.laştırılma.sı hakkındaki kararın bir müddet için te. 

4 l\dan idare edilecektir. hir edilme.ı;;ini 18 ler Komitesinden istiyeceklerdir. 
~ ...._ l:labeşistanın C'imhar kısmı mü_:takil kalacaktır. (2 nci sayfadaki lıabcrlcre bakınız) 

HABER 1~ıatasaray, Trikolor-ı ~ 1-1 berabere kaldı ; 
~~şiktaş - Güneşi 2 -1 yendi ••••• 

ıst:anbulun en çok sat:ııan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilAnıarını HABER'e 
verenler kar ederler. 

peşin isteniyor 
Şoförler lllfl1 

ütn ıra~ e<dl n'1'cırDaır I il 
anaD<a<dlaıır 

maı~aımllaır~ 
~ aı ş"' lYJ ır <dl lYI u aı ır 

Belediyenin bunda 
yanlışlığı mı var'! 
İstanbul şoförleri işsizliktr J 

kıvranır, plaka resminin fazlalı -
ğmdan ~ikayet ederlerk~ yeni bir 
dertle karşılaşmıtlardrr. 

Üç gün evvel bütün şoförler 
plaka resmi hakkında yeni bir ih· 
barname dağıtılmıştır. Bu ihbarna 
mede, kanunuevvel, kanunusani 
ve şubat aylarına ait plaka resim
lerinin on gün zarfında verilme· 
diği takdirde yüzde on ceza ile 
tahsil edileceği bildirilmektedir. 

Bir §Of ör ve otonwbiller 

ta bir yanlıthk olduğu muha.k .' 
kaktır. ltittiğimize göre, belediye 
plaka resimlerinin bundan ıonra ihbarnamelerde ayrıca geçen 

aylara ait birikmit borçlarm da _______ <_D_e_ı·_amı __ ,_ü_·n_c_ü_de_)_ 

ayni müddet zarfında ödenmesi 
bildirilmittir. 

iki bine yakın toför, bu ihbar 
nameleri alınca ıatırıp kalmıtlar
dır. Çünkü plaka resmi timdiye 
kadar aylık olarak ve İ!ledikten 
sonra 'alınıyordu. 

Yeni ihbarnamede ise geçen 
ayların parası değil, gelecek üç 
ayın plaka resimleri peıin isten . 
mektedir. ltlemi! ayın pli • 
ka resmini eremiyen bir şoför 
den hem bunu ve hem de gelecek 
üç ayın resmini istemek bütün şo
förlerin itirazını mucib olmuı, 

Atatürke 
Suikast 

muhakemesi 
Yakında 

ba•layacak 
Ankara, 8 - Atatürk' e su . 

kaıt yapmak suçuyla yakaian 
mıı olanların muhakemesine 
yakmda Ankara Aiırceza mah
kemetinde baılanacaktır. 

İddia makamının, iddianame 
sini hazırlamıf olduğu habel 
verilmektedir. 

işini gücünü bırakan şoförler, ce· ,_ ___ .....,,... _______ _. 

miye~lerine giderek yeni tebligat
tan idare heyetini haberdar etmİ§· 
tir. 

Sö,mikok 
fabrikası 

Bir kısım şoförler de seyrüse .. 
fer merkezine başvurmuş, gelecek Bu sabah 
üç ayın resmini kazanç temin et - tö ıre ını Be ca ç o Od o 
meden veremiyeceklerini bildir - Zonguldak, 9 (Özel) -Ekono• 
mişlerdir. mi Bakanı Celil Bayarla ıaylav. 

Evvelki gün şoförler cemiyetin· lar ve bazı sosyete direktörleri bu 
de bir de toplantı yapılmış, yeni sabah Zonguldağa gel4iler . . f1alk 
istek etrafında görii!ülmüş, bele- ·tarafından karıılandılar. 
diyeye resmen müracaata karar Celal Bayar geçen sene ~emelf 
verilmiştir. Cemiyet idare heyeti atılan ve bir ay evvel işlemeye 
azaları bugün belediyede alaka - batlıyan Sömikok fabrikas~nrn a
dar şeflerle yeni vaziyet etrafın • çılz:na törenini yaptı , ~e . kısa bir 
da görüşeceklerdir. söylev söyl~di. 

Bu sabah görüştüğümüz bir çok -------------
şoförler ceplerinden hemen ihbar- , Cinayet mi; 
nameleri çıkarmışlar, yüksek ye. mu·· dafaaı· 
kunlu olan bu ihbarnamelerdeki 
paraları, değil on gün zarf mda, f • ? 
bir iki ay içinde bile ödeyemiye· ne s m 1 • 
ceklerini söylemişlerdir. Havva dört çocuk 

Cemiyet idare heyeti azaların - babası Meh medi 

' .; 

dan bir zat da şunları söylemiş· 
9· b k · öldDrdU 

ı 1 r ş e e e hr: "-Şoförlere yapılan tebligat· Bahkeıirde Sındırgı kazasına bağh 
~tYJStif 

~Ql 
cttcıs 

Cltay • Trikolar maçından evı·el seremoni yapılıyor 

<Yazısı spor sayfalarımızda) . . 

1Namus1 u kad 1 n ve ------------- Türıümler köyünde bir cinayet olmut-

k 1z1 an baş tan i n g i 1 t e re tur Bu cinaytin katili Havva isminde bir 

k m tya y d 1 çocuk babası Mehmettir. ç 1 ar una n a a ar 1n1 n kadındır. öldürdüğü adam da dört 
çalışıyordu birini Ü ss Ü ba h rT Havva on yatındaki çocuğu ile gece 

YapmıyacakmtŞ çeşmeye inmiıtir. Bu 11rad~ Mehmetle lzmir zabıtası 
10 kişi yakaladı 
İzmir - Şehirde liazı muhab

bet tellallarının namuslu kadın 

ve kızları baştan çıka'rmağa ça • 

Iı,tıklarmı haber alan zabıta he

men faaliyete geçmiş ve h?n!ar • 

dan on kişiyi yakalamıştır. 

ıırkadatı irfan saklandıkları yerden ça-
Atina1 9 - İtalyanca T evere karak kadının üzerine atılmışlar, ağza. 

gazetesi, lngilterenin Yunanista na mendil tıkamıtlardır. 
na ait Mudros adasında bir deniz iki arkadaş Havvayı dereye doğru ıl-
üssü kuracağını haber vermışti . ı-üklemektelerken Havva Mehmedin elin 
Elefteron Vima gazetesi Yu~ıan deki bıçağı kapmıf ve hemen kendiıini 
bahriye nezaretinden yaptığı tah· 1.nçırmak iıtiyen adamın kamına sap

l~mışbr. Mehmet bıçağı yiyince dütÜP 
kikata istinaden bunu yalanla- CJmü!, arkadaıı kaçmıştır. 
maktadır. Havva yakalanmııtır. 



HABER - Akşam poıtası 
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Deniz 
konferansı 
toplandı 

Du!,filn merasimle 
geçecek, 

konuşmalara varın 

başlanacak 

Bi~ zamandanberi toplanacağı 
hakkında havadisleri sık sık işıtti
ğimiz meşhur deniz konferansı bu 
sabah saat 10,30 da Londrada ln
giliz Dıtbakanlrğı binasında lop
lanmıttır. 

Tôplanh programı şöyledir: 
1) lngiliz Baıbakanmın açma 

söylevi. 
2) Büro seçimi. 
3) Amerika, Avusturya, K~na

da, Fransa, ltalya, İrlanda, Ja
ponya, Yeni Zeland ve Cenubi Af
rika murahhaslarının söylevleri. 

Bugün böyle merasimle geçtik· 
ten sonra yarın, konf eranıın en 
mühim safhaları başlıyacaktır. 

HABER - Londra deniz kon
feraı:ı111 müddeti bitmek üzere o
lan Vatington muahedesinin yeri
ne bir anlaşma temini içindir. 

' Şimdiki halde hemen her mille-
tin deniz silahları hakkındaki -lü
şünceleri başka baıkadır. 

İngiltere 35 bin tondan yukarı 
harp gemisi in9a etmek istemi
yor. Japmıya, İngiltere ve Ameri
ka ile beraber olmak istiyor. 

Amerika 35 bin tonluk gemi· 
nin kendisine lazım olduğunu söy
lüyor. 

İtalya, bu cesamette gem~leri 
zaten tezgaha koymuştur. Fransa, 
ltalyadan a§ağı kalmak istemiyor. 

Konferansa ittirak eden Ce
nubi Afrika ve Yeni Zeland gibi 
diğer ı.;nı\er lngilterenin domin-

y~nlal'ı olduğu için lngiliz noktai 
nazarından aykırı bir tey ıöylemi
yeceklerdir. 

Bu konferansta gemilerin. teç
hizatı hakkında da konuşulacak
tır. Eğer bu konferanstan bir neti· 
ce çıkmazsa, denizde bir ıilahlan 
ma yuıımm alabildiğine gideceği 
muhakkaktır. Bu takdirde 50 veya 
60 bin ton cesametinde gemilerin 
yapılması muhtemel olduğunu bir 
kaç gün önce yazmııtık. 

\merlka murahhası donanman1n 
Uçta bir azaltllmasın1 

latlyecekmlş 

Loıtdra, 9 - Deyli Telgraf ga
zetesimn bildirdiğine göre, Ame · 
rikan murahhası Morınan Davis 
bugün donanmalarm üçte bir nis~ 
betinde azaltılmas:cnı istiyecektir. 
Fakat bu teklifin lngilterenin tah
telbahirleri kaldırma. teklifleri gi· 
bi kabul edilmiyeceği s-Oylennıek
tedir. 

Riket Romada 
ne arıyor 

Geçen a&-larda Habeşiatandaki bütün 
maden irntiyazlannı almışken, sonra 
işi bozulan tanınmış İngiliz iş adamı 
Riket'in şimdi Romada hulunması bay
ii merak uyandırmaktadır. 

Riket kendi tayyaresile Romaya gel
miş ve kendi söylediğine göre havanın 
lıozukluğu dolayısile mecburen yere i.n
mi§tir. 

Her sene gittiğ gibi bu sene de yine 
Bağdada gittiğini ıöylemektedir. 

Fakat Riket'in mühim ltalyan şahsi
yetlerini ziyaret ettiği ısrarla dillerde 
dolaşmaktadır. 

Hatta Muso]iniyi bile gördüğü söy
leniyor. 

Stavtskl işinden blrl 
-,ak olandı 

lluenos . Aires, 8 - - Staviak1 

itiyle ali.kalı bir Fransız burada 
yakalanmııtır. 

Dış bakanları konuşmalarından sonra : 
~ ......... .-. .-. ~ .,_,,, ~ .-. --~-- zwww:ı---zıwa--. --. r""t --. ._.. ---== ·~ 

Son söz Romanındır ! 
1 • '' '' MlYl$@Onınlft lQ>alırnş t~ll<DD'ifUlfll® m<elflllfô v®ırUır$® ıp>@tlt1r@Oaı - -
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Sir Samoel Hor Musolini ile görüşecek mi 
Pariste lngiliz ve Fransız Dış Ba. 

kanlarrnın yaptrğı konuşma bitmiştir. 

Anlaşıldığına göre hazırlanmış o. 
lan sulh şartlarına Muso1ini cevap 
vermediği veya menfi cevap verdiği 
takdirde petrol ambargosu tatbik e . 
dilecek tir. 

Bir gazetenin yazdığına göre de 
petrol yasağının tatbik tarihi 1 kanu
nusani olarak tespit edilecektir. 

İngiliz ve Fransız Dış Bakanları, 
konuşmalarını müteakip gazetecilere, 
"Artık son söz Romanındıı·.,, şeklinde 
bir bevanat vermişlerdir. 
Fransı::ı: gazeteleri ne diyor? 

MusoJininin, fena tesir bırakan, 

dünkü söylevini Fransız matbuatı te. 
e~lirle karşılıyor. 

Pöti Parizyen diyor ki: 
"İngiltere ve Fransanm noktai 

nazar birlikleri, uzun müddettenberi 
bu kadar kat'i bir şekilde tezahür et
miş değildi. Bu hava içinde Muso1ini. 
nin nutku gerek Londrada. gerek Pa . 
riste biraz can sıkıntısı uyandırmış . 
tır. 

Bununla beraber müzakere' kapısı 
açık duruyor.,, 

Eko dö Pari ise şöyle yazıyor: 
"l\lusolini 16 birinciteşrin teklif . 

]erinde ısrar ediyor. Milletler Cemiye. 
ti bir ayhk iktıı;ıadi tazyikten sonra 
bunları kabule yanaşamaz. Bu sebep. 
ten dolayı Sir Samuel Hor'un usule 
ait tezi kabul edilmiştir. Bununla be
raber Muso!ininin miizakerata yuna. 
şacağrnı ummak gerektir,,, 

Bui;idaya zecri tedbir 
konmaması için 

Musolini Romada milli buğday 
müsabakası mükafa.tı verilmesi sırn • 
sıncla söylediği bir nutukta şunları 
rlemiştir: 

"- lta1yanm bütün toprakların . 
dan teknikle ve bilhassa imanla isti. 
fade edilmei.: gerektir. Jyi bir mahsul 
elde ettik ve edeceğiz de. Cenenede. 
ki beşeriyet muhiplerinin bi~e kar~ı 

bir de ekmek zecri tedbiri tatbik et. 
memeleri için yegant! çare budur.,, 

Demir parçalarına karşıllk 
sinema blleU 

Cenene, (Özel) - ltalyan mil1eti. 
nin Habeş harbı dolayısiyle gösterdi. 
ği maddi ve manevi f edakıirlık kay de 
değer bir mahiyettedir. Yiyecek, içe. 
cek, hararet ve tenvirden başlıyarak 
kadınlar eUerindeki yüzükleri, kulak. 
landaki küpeleri ve erkekler göğüsle. 
rindeki madalyaları eritilmek üzere 
hükumete vermekte devam ~diyorlar. 
Cenova şehrinde toplanan bu kahtı 
eşya yüz otuz kilo sıkletindeymiş. Pet 
rol fiyatının ltalyada yükselmesi yü . 
zünden hususi otomobili.eri olan İtal. 
yanların yüzde altmışı arabalarını 
hükfimete hediye ederek ordunun de. 
mir ihtiyacınr krsmen tedarik etmeğe 
çahşmaktadırlar. Roma şehrindeki si. 
nemalar demir parçası, çivi ve emsali 
eşya getirenlere bir duhuliye bileti 
veı-mektedirler. AçJkgöz bir İtalyan 
da otomobilini bir sinema.ya tespit e. 
dilen bir miktar duhuliye bileti mu • 
kabilinde vererek ve bu biletleri sine. 
maya ~tmek isteyenlere ucuz fiyatla 
satarak elden çıkarmanın yolunu bul. 
muştur. 

Bütün bu fedaltarhklara rağmen 
İtalyanın bugiin çok müşkül bir vazl. 
yette bulunduğu aşikardır. İtalya hü. 
kumetinin zecri tedbirleri tatbik e _ 
den em iki hükômete mukavemete ça. 
lrştığına insanın inanamryacağı geli. 
yor. Herhalde gelecek ayların tevlit 
edeceği hadiseler bunu daha açık bir 
surette ortaya koyacaktır, 

ltalyada işsizlik artıyor 
''Deyli Herald,, gazetesinde okun. 

duğuna göre, Ita1yada, zecri tedbir1e. 
rin tatbikinden sonra işsizlik süratle 
artmıştır. 

Bu hususta resmi ·bir rakam elde 
edilememekteyse de, son birkaç hafta 
içinde 1talyada işsizlerin sayısı 200 
bine kadar yükselmiştir. Böylelikle 
bütün İtalyan işsizlerinin sayısı 900 
bine varmış bulunmaktadır. 

Son defa toplanan İtalyan kabine . 
sinin bu işi de müzakere etmiş oldu. 

ğu samlıyorsa da kabinenin toplantı. 
srnı müteakip çıkan beyannamede bu. 
na dair bir işaret yoktu. 
S1r Samuel Hor Mueollnl ile 

garu,ecek mi? 
Bu sabahki postayla gelen "Deyli 

Miror., gazetesi, İngiliz Dış Bakam 
Sir Samuel Hor'un Paris konuşmasmr 
müteakip tsviçreye dinlenmek üzeı·e 
gitmesinde ve Akdenizdcn altı İngiliz 
harp gemisinin beş on giin i~in ayrıt 
masrnda derin bir mana seziyor. Ve 
Sir Samue1 Hor ile Musolinin konuş. 
maları ihtimalinden bahsediyor. 

Bu gazetenin diplomat muhabiri 
diyor ki: 

"İngiliz Dış Bakanınm gittiği yer 
Isviçre, Fransa ile İtalya arasındadır. 
Habeş ihtilafında hayati surette ala. 
kadar üç Avrupa devletinin adam la. 
n bu şekilde blribirlerine yakın bir 
mevkie geliyorlar demektir. · 
· Gayri kabili ictinap tekziplere rai· 

men, Muııolini ile Sir Samuel Hor'un 
çok geçmeden karşda.,maları pek muh· 
temel görülebilir. 

Sahne ardında sıkı bir di9lomatik fa
aHyet cereyan etmektedir. ingiltere ve 
Fransa tam manasile denktir.Şimdi güç
lük Muıolini için kabulü kabil olabile
cek bir formül bulabilmektedir. 

Böyle bir foı·mül bulunabilirse petrol 
ambargosu da, ~üphesiz hiç tatbik edil· 
miyecektir. 
Musolininin ingiliz dı~ bakanı Sir Sa· 
moel Hor'u beğenmekte ve hürmet el· 
mekte olduğunu herke• bilmez. Bundan 
birkaç ay önce söylenen "eğer evvelce 
Muso]ini ile Sir Samoel Hor beraberce 
bir hafta sonu tatili geçiraeydi1er, Ha
beı harbi çıkmazdı,, sözü hatırlanana, 
ingiliz dış baltanı lsviçrede bulunduğu 
zr.unan zarfında bir ltl:ılyan murahhaiile 
gizli kOtı:uşrnalarda ·bulunabilceği fah· 

min edilebileceği gibi, neticesinde Sir 
Samoel Hor veya Musoliniden birinin 
hududu geçerek haşhaşa konuşmalara 
girişmeleri de pek mümkündür.,, 

Paris, 9 - Sir Samuel Hor, dön ak. 
şam lsviçreye hareket etmiştir. 

Dessi şehrini üçüncü defa bombardıman 
eden tayyareler 

Şişe içinde mektup attılar 
Bunda Roma medeniyetinin selAmlarını getirdlklerioJ, 
imparatorun blskUvilerinl yiyip yemediğini öğrenmeye 

geldiklerini söylüyorlar 
Hastahaneleri bile bombardıman eden ıtaıyanıarın 

böyle Roma medeniyetinden bahsetmeleri 
Habeşistanda asabiyet uyandırdı 

Habeş İtalya harbinin diiukü 
safhasına dair gelen haberler ge

ne İtalyan tayyarelerinin faal~ye
tini bildirmektedir. Cephede koy
da değer yeni bir hadioe bilcllril
memektedir. Büyük taarruzdan ha 
la haber yoktur. 

Günün en mühim hadisesi ltal
yan tayyarelerinin Dessi şehrini 

dün, üçüncü defa bombardıman 

etmeleridir. Beş tayare sabahle· 
yin Dessi üzerinde uçmuş ve bom
balar atmıştır. 

yiyip yemedeğini sormak için ge

liyoruz.11 
Hastaneleri bile bombardımaı. 

eden İtalyanların böyle "Roma 
medeniyeti,, ' nden bahsetmeleri 
halk arasında büyük bir aBabiyet 
uyandırmı§tır. Bu mektubun mil~ 
letler cemiyetine gönderilme.ıi iı 

tenmektedir. 
Diğer taraftan İtalyanların 

Dessi şehrini bombardıman etme· 
diklerini iddia etmeleri Habeşler
ce hayretle karşılanmıştır. 

Habeş İmparatoru Dessideki 
ecnebi gazetecilerden, hakilı:ati 

olduğu gibi yazmalarını istemiş -

kaldığını ve tayyarelere karşı ılİZ 
zat top kullandığım bu sahheye 
şahit olan ecnebi gazetecilerı df' 
teyit edebileceklerdir. 

Cuma günkü have.i bombardı
manın insanca büyük :ıayiat tev 
lit ettiği, fakat ölü ve yaralı mik 
tarının henüz tespit edaemediği 
söylenmektedir. 

Guksan1n mektubu 
Dessi, 8 (A.A.) - Bazı Hahet 

lere yolladığı bir mektupta Raı 

Guksa diyor ki: 
"Memleketimi kurtarmak ıçıtt 

halyaya teslim oldum. Sizi, ~yni 
harekette bulunmaya davet ade-

SiıJasa 
Fr;nS-~Alm~ya ıte 
anlaşabilir mi f dsıı. 
Habeş - İtalyan harbi bir yaıı 1<1. ··er ~

uzak şarkta Japon faaliyet~ dı~ rJ\eıt 
raftan dünya sulhünü tehd•.~ e. e doııı 
A vrupada son iki haftadır unut ,4l • 
bir _hava esmeye başladı. BuıtUı doi , 
manyanın Fransa ile doğrudan. ya~ 
ruya, bir anlaşma değilse de, bıri dO' 
kmlaşma taraftarı olduğu ttabtftıııı. 
ğurdu. Bir Fransrz - Alman !~ığl r. 
taşması herhalde şimdiki ger~ıo uııı" 
zale edecek, ve harp ihtimatıııl Cllbl 
bir istikabale atacaktı. Fakat ,a 
bu mümkün mü idi? 

lf. "' il/. fi 
Şu cihet şüphesizdir ki Alnt:ır• 

Fransaya elini Bamiıni surette u ~ • 
yor. Sar meselesinin hallinden ~ 0~ 
ra Alman devlet adamları bir ço 
fa : ,.,~ 

- Fransa ile Avrupada hiçbir 6 

ihtilafımlz yoktur, demişlerdir· pır· 
Hakikat te budur. Alman eJ1'1 e~lf 

yalizmi garbe değil şarka doğ'ru f d1r 
lemek temayülündedir, Bunun lç ~f· 
ki Almanya Fransaya şu büyilk ,.-
tı koşuyor: dlB' 

Fransa Rusya ile ve küçük antlfl" 
nıa devletleri ne olan bağlarmJ s. ~ ' 
h Almanyaya güvenmelidir. ;\~~~ 
zaman Alman emperyalist sıY tid' 
garpde engelsiz genişleme fa.afü'e 
geçebilir. ~t' 

Işte bu şart bu yakın taşına~ ,r~' 
men hemen imkansız kılacak bıt. 'Ei , 
le koyuyor. Fransa bütün ha~C'·rıı~· 
yasetini küçük andlaşma gibi ıtt\ii~ 
lar üzerine kurmuştur. Fransa ~~dJl. 
bir kıskançlıkla bu ittifakları ııt\l~rl o 
faa etmekte ve bir yerde arıza ~ıı-1~ , 
lur olmaz onu derhal başka blr ~1· 
raftan telafi etmektedir. Potorı.Yı\ bd 
manyaya doğı·u meyleder etırıe~rı'f' 
kaybı Fransa derhal Rusya. He b1

0
,, 

şerek telafi etti. Şimdilik enıi11 ş~ 
masına rağmen Fransa hiçbir zS111~1· 
ananevi düşmanı ile birleşmeYe cc~, 
ret edebilecek midir? Şarktaki ıırırt> 
larm1 tatmin eden Almanya gıı~,~ 
dönecek midir? Nazi Alman.Yıı~lt • 
"siyasi incili,, mahiyetini alan ıtı ıııll" 
[in ''Hain Kampf,. ismindeki kili\~· 
da şu fikil' tekrar tekrnr ll'"'r-'~ ~~1 
dıı·,,. Almanyanrn en büyük dil~~, 
Fransadır.,, Almanya ile yaJnıt ıııs"' 
şma karşılaşacak olan Fransa ~· 

\'a mahkum olacaktır. Çünkü Al~~r~ 
yanın f evkahide askeri kudret•~ rl' 
maada nüfusu hemen hemen fr3.~·,.;ı 
nın iki mislidir. Bedinin Parise ~9( • 
bir faaliyette bulunmryacağını f~~i~ 
zetsek bile Frans1z ittifak sisteJl\_l'ır 
ortadan kalkması ile Almanya ~ ~ı·f 
paya hakim olacak, ve Fransa) 

1 ır'' 
arzusuna ramettfrebi1ecek bir ~·s~jl~ 
te gelecektir. Binaenaleyh şıl11 (W 
Fransa Almanyanın samimiyetle1111,~ 
kat bir şartla) uzattığı ele sa~1 ,e · 
istemiyccektir. Yalnız burada bırt~1 t• 
reyan daha vardn· ki onu iltnıal c 
mek elzemdir. 

9 
,~ 

Almanya takip ettiği si1ahlal1.111 ~9 
yasetini devam ettireıniyecek bl~0~~' 
le gelmiştir. Alman maliye ve e fr9• 
misi çok şrkışrk bir durumda.dil" ti~i~ 
sa ile anlaşmak Bitler hük~J11eJ3İ~ı· 
yükünü epeyce hafifleteceldır· 111l 
c11aleyh Rrbbentropun Paristt ~ece' 
şartları üzerine çok ısrar ede111ıY ~ti' 
vaziyette olacağı görülüyor. 13\J '/)~ 
susta Londranm da şüpheleri "~ııı'~ 
itibare alınırsa Londı-a bu '\1(d~ 
- Fransız görüşmelerini soıt s)' ~ııı' 
Fransa ile İngiltere ara15mda1'İ ~l 
manmzlığın bir netke~i add~ftf.Sll~~.; 
ve bir Fransız - Alman - 1 ~ı siit • yakrnlaşmasrmn Avrupada ~ııt' 
hakimiyet tesis edece~inden kor 11 l 
tadır. O zaman Framuz - Atııııı Jo~t· 
kınlaşması projesinin ancak bit ,~d 1 

luk paktı halini a labileceğiıti J<O 
suzca iddia edebiliriz. ırf 

_____________ N_u_r~ 
İmparator bu vaziyet üzeı ine 

halkın şehri terketmeıini bildir
mİ§tİr. Yirmi hin nüfuslu Dessi 
şehri şimdi bomboş bir vaziyette
dir. 

tir. ,, rim.,, MISIRDA 1 
Habeş hükumeti Dessinin ! .lm· Aduayı bir haftaya kadar alacak ----_,....,. fl'e~ 

Dün sabahki bombardımana iş 
tirak eden ltalyan tayyare1e .-in
den birisi içinde şehir halkına hi
taben bir mektup bulunan bir şİ§e 
atmı,tır. Bu mektupta şöyle de
nilmektedir: 
"Ro~a medeniyetinin selamla. 

rını getiriyoruz r Ha bet imparato
runu selamlamak ve biıküvil~rini 

bardımanına hiç bir sebep olma- Niyuz Kronik( gazetesinin Ha- Kargaşa lığın net 
dığını, ıehirde atlı bir polis müf- beş karargahı aytarının bildirdıği· yollar anzla dold" 
rezesinden başka hiç bir askeri ne göre, timaldeki Habeş tefleri . .. ,. ıJılı1'1''~ 
lmvvet bulunmadığını bildirmek· muvaffak olacaklarından eminJir Kahıre, 9 - Dünku karıt ,o~, 

aonra ıokakla.r devrilen ağaçl•"' e1'~1 
tedir. Şimdi kısmen düşmanla tutuşmuş ıı fenerleri ve yanan tramvayt11rı 

HükUmet, imparatorun orıtıa · 
na iltica ettiği hakkındaki ltal -
yan haberlerini şiddetle protesto 
etmektedir. imparatorun yerinde 

olan Tigre şefi Ras- Seyyuın İm· ,11 2ile dolrnuttur. JrO"J; 
paratora gönderdiği bir telgrafta· H'"'- t" k 'dd' t bı'rler • ... ,~· UIUlle an ço cı ı e 111 ,. 

Aduayı bir haftaya kadar afabile t,lduğu bildiriliyor. Oniversite I~ ,11ııtıf' 
ceğini söylemiştir. J ayyen bir zamana kadar kap•tı ıı 



~ ILKıUNuN-ı~ 

Sı l}ÖdişiiM : ... ,_., ,_ ,....,,~ 

1-ter şeyin 
9amplyonu 

~1~ak kabll mi? 
f~llhtelif f ıraatlarla yazılmıt bir 
de dır amma, pek hotuma gi · 

t, 

~ ei·'hya Kemal, harp zamanın· 
~ol 1nde bir paket, melul, mahzun 

\lnc:Ia aidiyormuf. 

~~tısına Rıza Tevfik çıkmıt
ltıe" betten sonra, birlikte yürü
~e hatlamıılar. 

~utdo.zof, hermutat, bir daidan 
~•)arak yna!itlFEbcmföypcmföy 

t dala. a•Jıyarak demit ki: 

, ~ Ben tıkhğa pek meraklıyım. 
J~tırn ... Gayet mükemmel bir gar· 
~r0L 
1 :ıuın olmazsa rahat edemem ... 
~~ılterede Pol isimli terzide ya· 
~~ ltııt iki frakım, dökrt simoki· 
4~' dört redingotum, ilh, iJh, var· ... 
~~~hya Kemal, dalgın dalgın 
t~Yotınuf. 
ıloıof, birdenbire sormuş: 

4it; Ya.hu! Elindeki o paket ne 

t, ....._ Paltom eskidi de tornistan 
l>lrrınağa götürüyorum ... 
~un üzerine Rıza Tevfik: 

D\i' Gene haline tükret ki, bit 
) t()Jı \'armıf, tornistan yaptırı 
~n ... Bizde o da yok ya ... Harp 
d~ı' senden daha fena hale koy· 
~· derni,. 
•hya. Kemal, dayanamamıt: 

) 'En çok elbiseli adam tampi· 
~~ oldun. Ses çıkarmadık!... 
>~' en az elbiseli olmak ıampi 
ı. ~"iunu bize bırak... Bunların 
"1tl•ın· b . ' ~· ı irden idare edemezsın. -

ış ... 
lf. 1(. ~ 

~~•tadın bugünkü fıkrasında 
~ '>ıılardan fazla Galatasa:ay· 
)'iti! Ben mektebin 11lahı için o 
~ 'rı yazdım 1 Ben Galntasaıay. 

~b. .ölüleri lehinde bulundum!,, 
~b'taı üzerine ayni şeyi söylemek 

tldir. 
'~l~naaraym en müthiş düş
llıı 1 kesildin, pek ala ... Fakat fU• 

,~.en mükemmel dostu olmak 
~d 1ni de batkalarına bırak, a bi. 

er! 

\........___ <Vl·rtO) _ 

~-.l'ANBULSPOR 
~10ngresl toplandı ~ı. >'ıtıetıi kulüplerimizden lstan -

-1 )~r. dün sabah senelik kongresi. 
~ 'Prnıştır. 
~~11tre başkanlığına Hakkı Bahir 
~llt tl'ei( raporlar okunmuş ve muh • 
~-'a!tıtseleler üzerinde konuşulduk. 
~ı-."' llra, yeni idare heyeti seçimi ya. 
" ·7tır 
Q~ : 

~~~ lttçırnde büyük bir isabet göste. 
~~ 'başkanlığa: Agah Sırrı, ikinci 
~ir lllığa Kemal Halim, üyeliklere 
~t~ ~ lıhan, Emin Fuat, ihtiyat üye. 
''\~ arlık, mürakipliklere Ihsan, 
\'~~ llahfr seçilmişlerdir. 

~~İl arıda yazdığımız gibi, büyük 
~'~l'ı ilhet gösterilen bu seçimde, Agah 

··~ am postal! 

Şehitlikleri 
imar cemiyeti 

DOn senelik 

10ndülllsqon münakaşa
ları tekrar diriliyor 

kongresini yaptı Berberler cemiyeti "Oodillasyon suyu,, icat 
Şehitlikleri imar cemiyetinin ettiğini sUyliyen adamı mahkemeye veriyor 

yıllık konrreai dün Letafet apar- Bir müddet C\'Yel Beyoğlu berber. olduğunu söyliyen Per Vasil kendi 
tmıanında toplanmıttır. Kongreyi terinden Per Va~ilin ke (ettiği bir on. hulduğu usulü müdafaa etmiş. Ben o 
cemiyet reisi Cevdet Kerim açtık- dülii.şyon suyu yüzünden epey müna. zaman lstanbulda olmadığım itin ken 
tan sonra reisliie parti vilayet İ· ka~lar yapılmıştı. disine ce,·ap nrememiştim. Şimdi bil. 
dare heyeti batkanı Hilmi seçil· Berberler Cemiyeti Başkanının i. yük salon sahiplerini topladık. Kulla. 

fadesfne bakılırsa, bu adam hakkında mfan makinelerden bugüne kadar hiç 
mahkemeye müracaat edilmiştir. bir hastalık çıkmadığını tespit ettik. 

mittir. 

Bundan sonra idare heyetinin 
senelik raporu okunmu§, cemiye
tin yaptığı itler hüli.sa edilmittir. 

Berberleı~ Cemiyeti Başkanr ts. Son zamanlarda bu adamın tekrar a. 
mail Hakkı diyor ki: lcyhte propagandaya giriştiğini göre. 

"- Berberlerin bugün kullandık. rek mahkemeye müracaat ettik. Bu i. 

Rapor münakata edilirken ce· Jnrı makinelerin hastalıklara l"ebep şi yakında mahkeme ha11edecektir.,, 

~~~·~~b~~~----H--,--------1-l_k_o_k_u_l_l_a_r_d_a_d_e_r_s_ 

husa durulmuf, bu vaziyetin dü- a icin 
zeltilmesi için tedbirler araıtrrıl· saatleri 
mıttır. kongresi 

DUn toplandı. Slr kıaım lza 
GUne,ıe blrletmlye, dl§ıer 
kısım da blrle,memeye 

karar verdller 1 

Spor hayatımızdaki kulüplerimizin 
en emektarlarından birisi olan Haliç. 
son zamanlarda, elinden binasının da 
alınması yüziinden pek mii~kiil bir n. 

Bütün ilk okullar önümüzdeki ay. 
dan itibaren derslere sabahleyin 8,45 

de başhyacaklardır. üç ders yaptıktan 
sonra 12,10 da öğle paydosuna çıka . 
caklar, öğleden sonra derslere 13,30 
da başlanacaktır. Akşam tatili 15,10 
da olacaktır. 

Ders aralan 20 dakikadan 15 da. 
k!kaya indirilmiştir. 

Hesabatı tetkik için ayrılan ve 
belediye teftit heyeti reisi Tevfik; 
Refi Celil Bayar ve Hayvan bor · 
sası komiseri Kadriden mürekkep 
bulunan üç kitilik heyetin raporu 
da okunarak idare heyeti ibra e
dilmit ve yeni heyetin seçilmesi· 
ne geçilmittir. Yeni heyete de 
Cevdet Kerim; Nemlizade Cemal, 
Dr. Sani Yaver; Hayvan borsası 

komiseri Kadri; Dr. Hikmet; be· 
Jediye mezarlıklar ıubesi müdürü 
Süleyman; lstanbul müftiıi F eh
mi; Milli Emlak mümeyyizi Sami; 
Şehir Meclisi azasından lsmai! 

ziyette kalmıştır. --------------

Sıtkı ayrdmıılardır. 

Bu sırada söz alan Cevdet Ke
rim; 9imdiye kadar cemiyete dur· 
madan büyük muavenetler yapan 
Nemli::4&de Cemalin eterlerinden 
alenen bahıetmeği bir vicdan bor
cu bildiğini söylemif; kongre he
yeti umumiyesi de Nemlizade Ce
mali alkışlıyarak kendisine teşek
kür etmit tir. 

Bu münasebetle, dün yapıJan bir 
kongre, oldukça patırdılı ve münaka . 
şalı olmuş, denizci ve güreşçiler, bu 
kad:ır imkansızlık içinde, Güneş kulü. 
bü ile birleşme)i kabul etmişler, fakat 
futbolcular buna itiraz ederek. böyle 
bir şeyi kat"iyyen kabul edcmiyecek . 
!erini iddia etmişlerdir. 
Münakaşalar uzamış, iki tarnf da 

biribirini ikna edemiycrek kongre da. 
ğılmıştır. 

Vaziyetin ne şekil alacağı henüz 
belli deiiJdir. 
Diğer taraftan, futoolcular bu ak . 

şam saat 20 de Bozkurt kulübünde 
kendi aralarında tekrar toplanacak . 
1arc1rr. 

Galatasaray 1 ı ların 
teşekkilrU Bundan sonra otobüs ve oto

mobillerle Edirnekapıya gidilerek 
Şehitlik ziyaret olunmutlur. Galatasaraylılar Cemiyetinden: 

Galatasaray müessesesi hakkında 
Kongre; Atatürkle ismet lnö- şahr::ıi dü~ilnce ve menfaatlara kapıla. 

nüne birer tel1ıraf çekerek tazim· • ı·ak Tan gazet<'~inde yapılan yersiz 
lerini bildirmiıtir. neşriyata karşı ulusal bir varlık olan 

bu kurumu cfkfm umumiye mu,·ace. 
besinde müdafaa eden bütün gazete. 
lere pek biiyiik teşekkürlerimizi suna. Yunanlı subaylar 

memleketlerine 
dUndUler 

Yunan isyanında memleketimi· 
ze kaçan Yunanlı general ve su · 
baylardan sekizi dün akpm Daç· 
ya vapurile memleketlerine dön· 
mütlerdir. Bunlar umumi aftan iı-J 
tifade etmitlerdir. ı 

Çiçek aşıları 
Çiçek aşılarmm taze olmadığı 

için tutmadıiı iddia edilmekteydi. 
Sağlık direktörlüğü bunun doğru 
olmadığmı ve ~ıların taze olarak 
Ankaradan getirildiğini söylemit· 
tir. 

rız. 

Kadıköy balkevlnde 
konser 

Bir senedir faaliyete geçmiş bu 
lunan Kadıköy Halkevinde kurul. 
mut olan Koral hey:eti ilk konse
rini bu ak§am verecektir. 

Mallye şubelerini 
teftiş 

Maliye müfetti~leri merkezde 1 
ve kazalarda maliye taha.ldntk ve 1 

tahsil tubelerini tef li§e batlamış· 
lardır. Şubelerdeki muamelelerin 
baıitle!tirilmesi için de ayrıca tet· 
kikler yapılmaktadır. 

Şapka çalmuş 

Sabrkalılardan Boınak Ali as· 
ker Davitle birlikte Etyemezde 
Şeyhülharap sokağında Ahmet Ce 
malin evine girmİ§, kapı yanında 
asılı bulunan bir şemsiye ile bir 
f&pkayı çalmı§lır· Ali yakalanmış. 
tır. 

Demirin marifeti 
Büyükadada Petürke)i hamal 

Zülfo, Demir, Eyüp, Kara Ha.san 
Mehmedin kollarını tutmuşlar, 

Demir de ta§la Mehmedin kafa • 
sını yarmıştır. Kavgacılar yaka . 
lanmıştır. 

Kaçak et: 
Osmanbeyde buzcu Todorinin 

dükkanında 33, Hesamat yolunda 
32 numarada oturan Van.gelin e· 
vinde 55 kilo kaçak et bulunmu!· 
tur,. 

Ot:omobil çarpt:ı 
Kumkapıda oturan 15 yaşın . 

da Danyel köprü üstünde 2301 nu. 
maralı Kamilin otomobili altında 
kalarak yaralanmı§, CerrahpaJa 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Kurşun hırsızı 

Sabıkalılardan Ali, Tophane· 
de Kılınçali medresesi üzerinden 
dün gece kur,un sökerken yaka· 
lanmıttır. 

Dolandırılmış 

Küçükpazarda Yeni Hayat ıo· 
kağrnda oturan Belkisin oğlunu 

mektebe koymak bahaneıile 12 
lirası ile bir elmas yüzüğünü do · 
!andıran Bülent ismindeki kadın 
yakalanmıştır· 

~'lııtibı kıymetli bir zatın 'fe kulübü 
'tıı ,en emektar Jstanbulsporlu kıy. 
\~il ha lıtbo1 idarecimiz Kemal Hali . 
\ııı il' la getirilme.si, Şakir, llhan, E. 
~11 llat '"' Faruk gibi kulübüne çok 
,t te~111kan gençlerin idare heyeti. 
1ııııı, tsi, lstanbulspor için ~ok iyi 
~te hle son senelerin en kunetli 

t llıı k t:retıni kazandırmıştır. [ • • l 
~~i i~Ylrıetli Ye genç kulübümüzün. . . ş E H R 1 N.. D E ~ D L E R 1 
~I işt' heyetinin gayretiyle çok , .K 
~·apacağr muhakkakttr. .. ______________ ... _ _.. ____________________ _ 

,._ ~Qnden 
.\"'-•andı 

~ ~~·~mede oturan Kudre-
Feri diye semtinin • • 

ıs mı 
-~ u 9 Yaıında Kemal mahal· Bir tanıdık şöyle dert yandı: 
~ .. a~rken Rifat imıinde bir - Tabimde Ferldlye denilen yerde oturuyorum. 
~~ y.,. .. d .. ... .. k ·ı Buralan nkülen ımwmi eolerin toplanntlf olduklan bir 
>..~ıt, • ıom ugu .•. ~1 wmt olduğundan fena bir fÖhreti mır. Bir kbnsegc "Fe. 
ı;-, Kem~I sol gozunden rltllg«le oturuyorum,, dediğim zaman hemen manalı md. 

· l!trr. Rıfat Y.akalanmıf • nalı gillBp IHq •allıyor. Bunun için çok defa ot11rduğum 
ıemtin iamlnl ttllylemıeğe srkıTıttnrum. 

"Belediye bu semtin ismini değiştiremez mi? Nasıl 
"Tatavla,. "Kurtulu§,. olmuısa Feridiye de daha nıüaait 
ve yeni bir isimle deği§emez nıi? Eğer belediye bunu ya. 
parsa pek çok kimseleri memnun edecektir. Bizim de 
üstümüzden mtinaıuz bir mahçubiyet yükiJ kalkacaktır.,, 

Belediyenin Feridiyeliler:i memnun etmesi için bu 
semtin ismini değiştirmesini temenni ederiz. 

.13 

Musollnlnln nutku 
Asmı Us, Kurunun başmakalesiD. 

de l\fusolininin nutkunu tenkit edi • 
yor. Sulhün şimdilik uzaklaştığın; an. 
Jatryor. 

"İtalya. herşeyden evvel Habeşis.. 
tanda kat't surette galebe etmek mec. 
buriyetindedir. Nitekim Mareşal Ba. 
degliyo'nun doğu Af rikasına giderek 
başkumandan oluşu da bu mecburiye. 
tin bir neticesidir!,. diyor. 

Uc; demir ıeblebl 
Bugünkü Cumhuriyet'te üç maka. 

le vardır. Uçü de demir leblebi fui. 
lesinden ağır siyasi me\-zulara ayrıl. 
mıştrr. 

1 
Birinciı~ini Yunus Naaı yazıyor. 

Harpte ltalyanlann ufradıklan ve 
daha da uğnyacaklan müşkülattan 

bahsediyor. Yunus Nadlnln İtalyan • 
Iar için galebeyi pek az muhtemel gör. 
düğü satırlar arasmdan anlaşılmak. 
tadır. Diğer taraftan, şayet tam bir 
galebe ile bütün Hnbeşistaru istila et. 
seler bile, karşılarına Milletler Cemi. 
yetinin çıkacağını söylüyor. Sulh mii. 
zakereleıi esnasında yalnız ltalyanın 
değil, Uluslar Kurumunun da şerefi 
kurtarılmak liizımgeldiğini ileri sürü. 
yor. llnb~istanda yeni yağmur mev. 
siminin başlamasına dört ay kalmış. 
tır. Demek ki gelecek eyhile kadar 
harbr tatil zarureti ~ardır. Bu şerait 
altında, ihtilafın harp değil, sulh yo. 
luyla halledile~ğini ummak Yunus 
Nadice d:ıhn makuldür. 

lkinci yazıdn, Muharrem Feyzi. 
Fransada ı.aval'in geçirdiği buhran. 
ları telgraf haberlerinde 'faktiyle bf. 
zim de verdiğimiz şekillerde hülisa 
ediyor. 

3 
Üçüncü yazıda, Abidin Daver, in. 

gilterenin ku\'\·et \'C haşmetini şunun. 
la gösteriyor: İngiltere bizim para. 
nuzla 1 milyar 860 milyon Türk lira. 
hk iki dahili istikraz yapmr_ştır. Bun. 
ların birincisi yüzde iki buçuk, ikind. 
si yüzde bir faiz1idir. İngilizler, üt 
saat 7.arfında ha ödUnç parayı, falıle. 
rin azlığına rağmen hlikfımete götü. 
rüp Yermişlerdir. 

Abidin Daver, Büyük Br:itanyanın 
ihtiyarlamnmış olduğunu böylelikle 
ispat ettiğini söylüyor. 

"lngiltercre meydan okuyanlar o. 
nun yalnız donanmal"ınr değil, serveti. 
ni de. gururunu da, inadını da hesaba 
katmak mecburiyetindedil'ler ... diyor. 
İngiliz filmmndan ziyade İngiliz mil. 
yonlannm \'e fertlerinin daha mühim 
olduğunu söylüyor! 

Galataserayhlardan daha 
Ga1ataaarayh 1 

Peyami Safa, bugün pek sürprizli 
bir scrle,·ha koyma~ : "Galatasaraylı. 

lnrclan daha Galatasarnylryım!" diyor. 
Bu öze karşı "Yaşşa bre yaşa!" 

dedikten sonra, sözü. karştki sütunda 
(Va • Nü) ya terkederiz. 

Hastanelere bomba atmak 
Zaman, başmakalesinde. ltalynn. 

larrn Habeş hastanelerine bômba at. 
ma1armı a}1phyor. Bahusus bu harp. 
tc, Habeşliler mütaarruz da değiller. 
ken iş biisbütün f ecileşiyor I diyor. 

Ekonomi bakanlığı 
müşavirinin 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Ekonomi 

Bakanlığı baş mü~aviri Von Der 
Porten tetkiklerine devam etmek. 
tcdir. Bat mÜJavirin bu aralık u
YU!lurucu maddeler inhisarına da 
uğrıyarak tetkikler yapması muh· 
temeldir. Genel direktör Ali Sami 
Bakanlığa müracaat ederek Von 
Der Portenin kendi dairesini de 
gezmesini ve fikirlerini bildirme. 
aini istemiştir. 

Talislmde halA 
lata.nbul ve Beyoğlu cihetinin 

muhtelif semtlerinde yaptlmuma 
karar verilen yeraltı halaların • 
dan Taksim tarafında yapılacak 
olanı bir müddet için geri bırakıl
mıttır. Bu halt, şehrin planı ke • 
sin bir surette tesbit edildikten 
ıonra yapılacakbr. 



4 HABER - Ak~am postast 
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Basm b;r:tjl Kanun proJeslle 1 
b(r,f!)Jn nlzamneme pro)eslnl J 

Kayseri e gümüş liraları 
taklit edenler yakalandı 

teık1k etti 1 
Arı;ara, 8 -Türkiye Ba~m bir 

liği idare heyeti toplar.mış ve Ba. 
ım birliği kanun proje:ıile bu bir
liğin nizamname proje~ini tetkik 
etw.·~tir. 

D<a~~a~a\IMlaı: aa Sceırnn Ds'\taıırnlb>tYJOda daırptnaınıede 
yü~ın;ek m~aşll~ çcıDuş<§loırtaOom,o deıronnce bCllbüD 

kces;DO<d!D 0 Dılem aıırkaı<dlaışoıruo Dııem &aetDerDnl 
mey~ana çelkaırcdlo 

Her iki proje r- lakah makam · 
la:-a verilme:::dcn örı..ce id-

Kalpazanlardan biri Kayseride seyyar kuyumculuk 
yapan Tahir öt:ekl Mehmet o{llu Reşittir 

lzmi-.· gibi hasın ~mreketinin kesif 1 

bulun:!uğu ~ehirlcre gönderilereh 
m~lek mensuplarının tetkiklerine 
arzcdibcektir. 

K~nun r,ırojesinc göre merke
zi t .. :ıkarada bulunan birlik lüzum 
g~:cl~ü yerde batıın odaları aça
caktır. Buın işlerile alakalı kim· 
sefer bu ocic-.h. .. a girrneğe mecbuı· 
tutufo.ceklardır· 

Birlik aza~e:ır.a bazı kolaylık· 
lar gö:;terilccektir. 

Bilsen birll§inln barosu 
Ar ... ~ara, 8-Türkiye Bnsm bir 

liği martın ~!k haftasında burada 
büyük bir balo Yerecektir. Hazır 
hklara §İmdiden ba§lanmı~tır. 

lngilterede 
Petrol araştırmala

rına başlanıyor 
lngilterenin büyük bir hissesi 

bulunan 16,000,000 sterlinlik ln . 
giliz · Irak petrol kumpanyası in· 
gilterenin 12 muhtelif yerin<le aı· 
kı bir petrol araştırmasına girİ§e" 
cektir. 

Bu kumpanyaya kendisinin a
raıtmna İ§İni gören "Darçi Elu • 
portay§lll,, kumpanyası delaleti • 
le, hüktlmet maadin dairesinden 
5430 mil murabbalık bir sahada 
ara§lımı.a salahiyetini veren 30 
araftırma ndısatiyesi verilmİ§tir. 

Büyük petrol kumpanyasının 
arziyat mütehassısları derhal fa -
aliyete geçeceklerdir. 

Arattrrmaların yapılacağı yer
ler, Sorrey, Susseks, Hem§ayrs 
Doraet, Viltpyr, Yorkfayr, Link
lmtayr, Notingamıayr, Lisester . 
§ayr, Rutland, Kemberiçşayr ve 
Norfo1k havalileridir· 

Petrollann evvelce delinip iri
tilen tabakalardan daha derinler 
de olduğu zannedilmektedir. 

Yeni petrol bulunduğu takdir. 
~e, bu hadise, beynelmilel petrol 
harbinde büyük bir rol oynıya • 
caktı.r. 

Hopel'de isyan çıktı 
Pekin, 9 - Japon menbalann-

Kayseride yeni gümüş liraları 
taklit eden iki kalpazan yakalan· 
mı§br. 

Bet altı aydanberi l<ayseride 
kalp gümü§ liraler görülmekte, bu 
iti yapanlar bir türlü yakalana
m:ımaktaydı. 

Kayıeri emniyet direktörü bu 
i~i haftalarca takip etmi§, nİhClyet 
bir kiti üzerinde şüpheleri toplan
mıştır. Zabıtanın göz hapsine al
dı~ı i u adam Kayserinin Kütük 
mahallesintle berber Mehmet oğ
lu seyayr kuyumcu Tahirdir. Tahir 
kalp bir lirayı ~ürerken cürmi.i 
meşhut halinde yakalnmışlır. 

Zabıta, bu kalpazanın arkaJaı
larmı da ele ~eç.irebilmek ıçin 

kurnazca bir çare bulmu§ ve Ta
hire şöyle bir vaatta bulunulmu§· 
tur: 

Trakyanın 
kalkınnıası 

Edirne Halkevlnde bUJUk bir 
toplantı yapılarak görUfUldU 

50 kadar kredi 
kooperatifi 
açılacak 

Edirne - Halkevinde büyük 
bir toplantı yapılarak Trakyanın 

kalkınması için alınması gereken 
tedbirler üzerinde görütülmüş· 
tür. 

Trakya genel müfettiti Gf;ne· 
ral Kazım Dirik'in ba!kanlığın· 

da yapılan bu toplantıda Mlh:ıs
sa Trakya peynirciliğinin ilerle· 
mesi işleri etrafında müzakereler 
yapılmıttır. 

Toplantıda Şark demiryolları

nın ağır tarif elerindep şikayet e 
dilmiş, kredi kooperatifleri mese
lesi de görüşülmüştür. Trakyamn 
dört vilayetinde elli kadar kredi 
kooperatifi açılacaktır. 

lngiltere ile 
lrlanda 

dan verilen bir habere göre Hopei A k Ü dl I 
·ı~ et• d J k ... ,d b" · nlaşma zere r er 

vı o.y ın e en 10 e tr ısyan 

çıkım§br. Asiler devlet dairelerini Berlin, 9 - Alman haberlere göre 
iıgal ve polis §eflerini hapsetmiş" İrlanda ile İngiltere anlaşmak üzere. 
lerdir. dirler. İngiltere lrlandaya hir donan. 

1 b b'. k f l .. rna inşa edip kendi sahillerini kendi 
.. syaııı~ •e ~ ı, pe az a go muhafaza etmesi için müsaade ,·e r -

rulen vergılerdır. miştir. lrlandanm durumu bu suretle 
100 Japon askeri Hopei'de Avustralyanrn durumuna benzemiş o. 

Pekin, 9 - Yüz kadar Ja"Oon lacaktır. 

--- Sen cidden becerikli bil' a
dama benziyorsun! Seni latan bula 
darpaneye gönderelim de orada 
yiikıek ma&Jla çalıı ! 

Tahir buna aldanmıt ve arka
da§ını haber verdiği gibi aletleri· 
ni sakladığı yeri de gö&termittir. 
ikinci kalpazan Hacı Mehmet oğ· 
lu Reşittir. 

Her iki kalpazan lstanbulda 
çalıımak hayaliyle zabıta memur-

larına para yapmak hususundaki 
maharetlerini göstermi;ler, onla
rın önünde bakırdan bir kalıp ya· 

parak bir sahte para dökmüı1er· 
dir. Bu sırada kendilerinin işba-

şında fotoğraflan alınmıf, suçları 
tespit edilmittir. 

Sahte paraların döküldükleri 

kalıplar alelade iki bakır levha-

Ermenistan 
dağlarında 
bir facia! 

10 sporcudan ikisi 
öldü dl~erıerlnln 
elleri ve ayakları 

dondu 
Moskova, 9 - Ermenistanııı A

laaner dağlarında bir facia cere
yan etmiştir. Yüksekliği 4095 met· 
reyi bulan bu dağa çıkmağa çalı
şan on sporcunun yolda elleri ve 
ayakları donınuf, zavallılar yedi 
gün dağda kalmışlar, içleriııden 

ikisi ölmiiJtür. ' 
Bir imdat heyeti sporcularm 

imdadına yetişerek geri kalanları 
kurtarmış, bunlardan üçünün elle
rini ve ayaklarını keameğe mecbu· 
riyet hasıl olmuttur. 

Japonyada 
Parıamentarlzml 
devirmek ist:lyen 
500 kişi yak.alandı 

Berlinden gelen bir haber, Ja
ponyada parlamentarizm rejimi • 
ni devirmek istiyen gizli bir ko -
mit~nin keıfedildiğini bildirmek
tedir. 500 ki§İ tekif edilmİ§lir. . 
Bir lhtllAlcl şebekesi 

yakalandı 
Reval, 8 --- Bir hükumet dar 

besi hazırlamakta olan bir ihtilal
ci §ebekesi bu gece yakalanmıt
tır. 

aıkeri yeni teşkil edilen şarki Ho· -------------------------------
pei devletinin merkezi olan T ungs-
hov şehrine varmışlardır. Ay :ıca 
iki yüz Japon askeri de yoldadır. 
Bunda11 başka bu ıehirde bir tay. 
yare meydanı da yapılacaktır. 

Bu hareketler, Çin mahfe!lerin

de, Japonyıının 2.skcrlikten t"'.criı ı 
edilmif olan bu mmtaluıda nüfu ~ 
tesis etmek arzaı;una he.mledili
yor. 

--------------------------1 
Evlenme 1 

Burhanettin kızı ve lf Banka:;1 
İstanbul §Ub~i direktörü Yusuf 
Ziyanın baldızı Şiikranla !İş.= ,,~ 

cam fabrik:ısı mı•hasebe direkt:.ir:. 
Ragıbın düğünleri dün c:.k~r.m y~· 
pılmıttır. 

Yeni evlileri tebrik ederiz. 
lngilizin rüyQ8ı 

- İtalyan karikatürü -

dan ibarettir. Sahtekirlar iki ba
kır araıma hakiki bir lira koymak
ta, ıonra bakırlan çekiçle yavat 
yavaı döverek kalıbını çıkarmak
tadırlar. 

Bundan sonra levhalann arası
na eritilmit kalay ve kurtun h'lli· 
tası konulmaktadır. Bu halita ıo 

ğuyunca kalp liranm kenarlann· 
daki trrtdları kuyumcu Tahir de
mir kalemle oymakta ve "Türkiye 
Cumhuriyeti,, yazıımı yazmakta
dır. 

Kalpazanların movaff ak oıa
madıkları it, itte budur. Çünkü 
hakiki liralarda bu yazı kabart
madır, halbuki sahtelerinde yazı 

çukur ve oymadır. 

Kalpazanlann timdiye kadar 
kaç lira kalp para yaptıkları he
nüz tespit edilememiıtir. 

Uğursuz 
Firavunlar 
Mezarlarına doku
nanların Ulflmlerlne 
mi sebep oluyor ? 

Geçenlerde Amet'ikaya ıider 
ken "esrarengiz,, diye tavıif edi 
len bir haıtahktan ölen meıhur A· 
merikan hafriyatçıaı BTodıted bak 
kında fngiliz ıazetelerinde enle· 
reaaan yazılar çıkmaktadır. 

Yetmit yaıında olan bu Ameri· 
kalı "uğursuz,, Fraunlardan Tu
tankamen'in Mısırdaki mezarını 
açmıt olanlardan biridir. 

"Deyli Herald,, ıazeıteıi diyor 
ki: 

"Esiri M111rlıların, Tutankame· 
nin mezarını bir linet tdııııniyle 
bağlamak üzere töyle dedikle:in~ 
inanılır: 

- Fravunun mezarına dokuna· 
na ölüm, sür'atli kanatlariyle ge· 
lecektir! 

Ve bu zamana kadar bu llnett" 
uğrayanların 8 ile 23 ki~i ara•ın · 

da olduiu söylenir. 
Bundan iki sene önce meghur 

eski eserler fLlimi Bredsted, bunuıı 
bir hurafe olduğunu ilan etmitti 
Ameıikalı biliİn demişti ki: 

- Ben bu lanete meydan oku
yorum. Eğer bu lanete kendini ar· 
zetmit biri varsa, o da benim! 
Fravunun me:ıan içinde iki hafta 
yattım kalktım. Hatta yemekleri
mi de mezarda yedim. Ve hayatı 
mın en rahat saatlerini orada ge· 
~irdim. Benimle beraber, birçok 
bilginler da.ha mezar içinde çalı
şıyordu. Hiç biri de bu lanetten 
korkmuyorlardı.,, 

Habeşler iyi askerdir 
Bertin, 9 - Habqistanda u· 1 

keri mii.§avir olarak uzun müddet 
kalmıı olan İsveçli General ~ric 
Virgil dün Hamburıa gelmit VP 

gazetecilere beyanatta bulunmuş · 
tur. 

Virgil beyanatında, Habetlerin 
iyi asker olduklannı, ve her h•nı1 
bir istila hareketini muvaff akiyet
f e karıılıyabileceklerin1 ve b;iyül< 
bir muharebeden çekinmiyecekle· 
rini söylemittir. 

9 tLKKANUN - ı.935 ~ :;::: 

Vapurların 
tekaüdüne 
başlandı 

Altı senede ": 
kadar vap&J 
kazası oldU 1 .,_.. 

Müddetlerini doldu.raJI ,# 
yolcu vapurlarının tekaüde d~ 
dilmeğe ba!landığı AnJca" 
bildiriliyor. ı-r'' 

Son beı yıl içinde kar• ~ıeri · 
mrzda ecnebi ve Türk g~, 
nin uğradıklan kazalar h ~ 
alakadarlar sıkı tetkikler fS biİ' 
tadır. Haber verildiğine ~e '8ı 
tün karasularımız~a 1930 ~ df 
1931de122, 1932 de 98, 1921,. 
79, 1934 te 62 ve 1935 ele 4 

pur kazası olmuıtur. ı;U•' 
En ziyade Zonguldak ,. ~fi' 

rinde görülen kazalardan 1 ·J' 
bu mmtakanın teşkilat ve tet' 
na ehemmiyet verilecektir .. ıJ · 

Ekonoıni Bakanlığı ,.hıl Jlf • 
mizde genişletilmesini kar•~,ıtı' 
tırdığı liman ve tahlisiye tef t~' 
nı bu gibi ıahilterde bilh•••• 
viye edecektir. ~ 

Sis düdüklerine daha Öl1es0 

rilecektir. f 
Karadeniz aahillerinde 11~,, 

içinde 400 den fazla motör, Y~.~ 
1i, taka, mavna ve kayık da ,ıı 
lenip gitmiıtir· ~1'1' 

Bu noktadan aahillerirniıe rt"' 
tu yerler yaptırılmasma d• • 
ba§ vurulacaktır. ,/ 

Şoförlerirı 
dertleri nJ'' 

(80§ taralı 1 i ,,,ıt> 
senede dört tak.itle ah~ ti'· 
karar vermiş ve taksit miid e ~ı 
. . . . d l 1 k .. .,r,fl ..t 
rmın ıptı a arı o ma · u~ ,.,,ı· 

haziran, eylul, kanunuev"e\, 
aylarını tesbit etmittir. ;11 

Bu yeni !ekil üzerine pli~\aı' 
nt:l')in ayl ık almm:ısı usulu 1'J .,., • 
rılmıı oluyor. Bu fekle ıöre~ Jt 
seli haziran, temmuz, ağult 1''' 
larma ait plaka resimlerinİl1.e;ı,b 
ayının onuna kadar veril~et~pll' 
etmekte iken alakadar JJ'lur' ~j# 
bu !ekli kabul etmiyorlar• 1,iliı' 
T e§rinievvel, teırinisani a'I .,o~ 
ait resimlerin eyliil ayının Jdİ~ 
kadar verilmeai lazım ie tıf•~ 
söylüyor, emri bu tekild• , 
ediyorlar. . 

1
,f 

Hiç bir vergi ve resiJ11 lf'" 
icab ettiii aydan evvel ve b ~ 
cezalı olarak tahsil edileısı::.#' 
ra bir toför taksit ayınnı . Jıd ' 
itini bırakına geri kaları ;~ / 
çuk aylık resmi neden petııt 
miı olsun. .1, 

Bu yanlıt tefsiri düzel~ıı'' 
için belediyeye ha! vurul~(: 
Geç.en ayların reımini "'6 ~ıi 
şoförlerlerin iıliyecel< ~,tİI 
peıinen vermiye bugü~ 
yoktur.,, flı 

Sinemalarda çeltJ 
yangın tertfbB~~ 
Sinema ve tiyatrolard• ,!J ~·~ 

tehlikesinin önüne JeÇJ" ~ 1~ 
belediye nizamları ıineOI~ t11 

kw- J'f• 
yatrolara lüzumlu bir ts etıl~J' 
satın yapılmasını emretn'Ü' f';, 
Bilhassa sinemalarda çel~ :, 
teıiıatı yanıma kartı 1'0 te'~ 
çin bulunmu§ en iyi ~~,,e 
biriıidir. Fakat bu te•i_.t_~~ 
cılara pek pahalıya çı~ ~' 
belediye bir müddet ~' i )l 

perdelerin yapılmasını 161 • , 
raknuftı. fi~ 

Bugünlerde bu metel:SS it"~ 
den incelemekte olan f lı"rf' I' 
hem yanaın tehlikeainesııP'~' 
yacak hem de büyijk ,-.: 
·kt· · b' re tJ ı ıza etmıyen ır ça 
dır. 
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Polisleri 
hesaba 
katnıavan ahret 

yolcusu 
- o kadar aayret ediyorum, ge

"• de iki yakamız bir araya gel
lbiyor, artık bıktım! 

- Ne yapalım? Terziler iki ya
kayı bitiıik dikmiyor! 

- Allah aıkına alay edip dur
lba ! 

- Üzülme, Necibeciğim! Hele 
bir öleyim, o zaman zengin olur
•un ! ... 
Kadın hayretle baktı. 

Koca11 izahat verdi: • .. 
Ressamlar, ekseriya öldükleri 

ıt.ınan töhrete kavuıurlar. Zira 
haklarında birçok methiyeler, ten· 
kitler yazılır. Zenginlerin dikka
tini eıelbeden tab!oları ıatın ah
llrr ••. 

- Kabre indiğimin ertesi günü 
laMolerımın kaçar yüz liray~ sa
lrldıiım göreceksin! Bu kadar ha· 
1a.l üzerine haydi Necibeciğim, 
•&ndala atlıyalım, Göksuya gide -
liın. Orada yaptığım etüdü bitire
>iın ! .. ,,. 

iki Mnt ıonra, genç kadın, te
Peden tırnağa kadar eırıbıklam, 
•ahiJe tırmandı. 

Köye doğru: 
- imdat! imdat! - diye koı

lbağa baıladı. 

Civardaki köylüler, yardıma 
leldiler. 

Necibenin etrafını ıardılar. 

O, helecan içinde anlatıyordu: 
- Dereye düttük. .. Kocam bo· 

hldu. 
Köylüler: 
- Aman... Kurtarmaia kota -

lıın ... 

Genç kadın, gayri iht:yart, yol
larını kesmek ister gibi kollarını 
'Sh: 

- Hayır, hayır... Boğulduğunu 
IÖrdüm ... Elini ıallıyarak bana da 
••d tt' B' t' b' · H .. 't a e ı... ıt ı, ıttı... er umı 
tnahvoldu. 

. Ve, yüzünü elleri içiLe alarak 
11lleınefe bqladı: 
J4k - Y•rabbi! Yarabbi! ... Ne fe

eti. .. 
komiıer: 
- Baıınız sağ olsun ... Vah vah! 

" dedi. - Haydi ıiz, evinize gidin 
ele çabucak elbiıenizi değiıtirin, 
tokıa ıiz de haıtalanacakıınız ! 

- Doiru ıöylüyoraunuz... Ben 
de zaten eve gidiyorum ... Ah. yir· 
'-'i Yatında dul kalmak ne feci 
h)-! 

konuıtuiu sırada ~Berini yü
~llden çekt~i için, komiser, genç 
l clı11ın sözlerinden bir damla bi
• ,. .. akmadıfınr aö'l'dü. 

L._ Necibe, bu ıayri tabii itin far
"'11& varmadan devam etti: 

-Aman! Aman!... Çabucak e 
~· dCSneyim ... Zaten ütümeie bat
ldll!ı ... 

'ba leaaam. Hamdi Kemalin kartıı, 
• 11e MSyledikten ıonra, yaz mev
~~~~i ıeçirmek için kiraladıkJArı 
~~Ucük eve doiru yüriımeie bat
"dı. 

... ~Jl~ler, kadının arkaıından 

.1-...ıcldar. Komiıer mırıld~n . 
•ı: 

!ıt - Bu ne garip kadın! Kocası · 
1• rı ölmesi ona bir tavuiun ölme • 
'ilden bile hafif geldi! 

Oradaki adamlardan biri: 
- Soğuk ıu hiııiyatını d~n

durmuı olacak! 
Komiıer: 

- Olabilir. Fakat, buruı o k;a
dar derin ve akıntılı bir yer de
ğil !... Sakın kocuınr o boimuı ol· 
masın ... T etkikatta bulunmalı ... 

Necibe, eve dönmüttü. Kuru
landı, giyindi, tekrar boyandı. Ga. 
zetelere telgraflar yazmağa bn~ia
dı . 

Zevci vefat etmit··· Karısı ~vin
de iki gözı iki çeıme ağlıyormuf ... 
Etrafına ko-:asının yüzlerce tablo
ıunu almıf... Onlara baktıkça bu 
büyük sanatkarın kayıbına içi par 
çalanryormuı... Güzide re11smın 
yükıek .fırçaıından çıkan bu eser
leri her gören tablo meraklııı 
genç adamın bu yaıta ölütüne sa
nat namına teesaüf edecekmif ... 

Bu müddet zarfında dere oo
yunca poliıler arattırma yapıyor
lardı. 

Hiç bir ceıet de bulunmadığın· 
dan Hamdi Kemalin zevcesini ıor
ıuya çekmek içUı eve geldiler. 

Genç kadının f ıklaımıf, ıürmüt 
sürüıtürmüt oldujunu ıörünce va
ziyeti büıbütün ıarip buldular. 

Komiıer rülümıiyerek: 

- Doğrusu pek matem içinde 
deiil.. .. d,.di. 

Kadının cevaplarını itita.1ce, 
büsbütün ıaıaladı. Vaka cereyan 
ettiği zaman guya kendi orad~ de· 
ğilmiı gibi, sözleri birbirine uy
muyordu. 

Kocası, sarkarken suya düt:mü4 
dediii halde, biraz ıonra ıandalın 
devrildiğinden bahsetti. 

Komiser, öfkevle: 
- Aman, hanım... Ben Hamdı 

Kemal beyi tanırım ... O, gayet ıyi 
yüzer ... iki kulaçta ıahili bulur 
du. 

Kadın: 

- Anlaşılan unutmu, olac~k. 

- Allah allah ... Yüzuıek unutu-
lur mu? ... Her gün denize giren a
dam nasıl unutur. 

- Vallahi bilmem ... O dakıka
da kendimi dütündüm. Ne "lup 
bittiğinin farkında değilim. 

-Çok garip! 

- Kazalar zaten gariptir!... E 
ğer garip olmaıalar, inıan vak
tinde bilir ve tedbir alır ... 

- Ben ıunu bunu bilmem ... lı
tintaka giriıeceğim. 

- Ne münasebet? ... Her halde 
timdi bana müsaade edin de pos
taya gideyim... Bazı telgraflar 
var ... 

Komiser, sert bir tavırla: 
- Hiç bir yere aidemezainiz. .. 

Karakola ıideceğiz •.• 
O eınada ıalondan içeri bir er 

kek· girdi. Rahmetliye ıon de•ece 
benziyordu. Şu farkla ki merhum 
Hamdi Kemalin bıyıiı vardı. Bu 
iıe matruıtu ve göılerind.e iri 
gözlükler vardı. 

Hamdi beyin erkek karde!i 
oldujunu ve yenıeainden kinue . 
nin f üphelenemiyeceiini söyledi. 

Komiser: 
- Kimıeden fÜphe ediğim yok 

efendim ... Bununla bera.bfJT istin
tak etmek mecburiyetindeyim. •. 
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Tefrika numarası: 89 va~aırıı : (Va ... NQ > 
Küçük tayfa minimini bir mıknatıs çıkardı. 

Etrafına, hırsızlama bir göz attıktan sonra, bunu, 
pusula kutusunun içine yerleştirdi. Geminin 

istikametini de·ğiştirdi 
Cl•tı•n kısımların hDll•a•ı 

Venediklüerin donannuuı, ba11 • 
kın. vererek bir "dU,. yani e1ran 
öğrenecek esir yakalıyorlar: 

Cülyeto, dikkatle bakıyordu. 
Beyaz örtüleri, güvertenin ~r -

tasında açtılar. Çöllerde dola, -
maktan yanmıt, Berberi ile Arap 
ortası bir adam ... 

Şaıkın, peritan, ne olduğunu, 
nereye geldiğini, ne ikibete ma • 
ruz kalacağın; bilemiyor ... 

Kaptan: 
- Haydi, ıunu kıç kuaraya çı

karın ... Filikaları da yukarı alm ... 
Gemi hareket etsin! . emrini ver
di. 

Dil' i yukarı çıkaranlar araaında 
bizim küçük tayfa da vardı. Di • 
ğer bahriyeliler dağıldığı halde, 
o, kaptana uıulla ıordu: 

- Ben de rideyim mi? 
- lıteraen dur! 
- Te19kür ederim. 
Kaptan, tercümana bir takım 

ıualler sordu. Tercüman bunları 
arapçadan italyancaya çeviTdik . 
çe, ltifliitifda hazır tiafunan sa • 
bitlerin gözleri ıevinçle ıtıldryor
du. 

Epeyce kıymetli malumat elde 
etmitlerdi. Bunları bir yere not 
ettiler. Esir ıintineye atıldı. 

Sonra, kaptan, küçük yelken -
terin açılması emrini verdi ve bil
haua küreğe kuvvet gidilecekti. 

Artık, donanmaya dönüyorlar
dı. Haber vereceklerdi. Hızır'a 

memnun, bir tepıi iç.ki hazırlan
maıını emretti. Afrika ıahilleri -
nin bu ılık ve latif hava.aı içinde, 
kafayı tütsülemeğe baıladı· 

Bu eınada, Cülyeto, etrafına 
hırsızlama bir göz attı. Kimse ta
rafından tarassut edilmediğine 

emniyet getirdikten ıonra, ayak
kabısının içinden mini mini bir 
mıknatıı çıkardı. Pusula kutusu · 
nun içine bunu yerleıtirerek: 

"-Tam gösterdiği istikamete 
aideceğiz !,, diye mırıldandı ... 

Gemi onun çizdiği rota ü2eri · 
ne yol almağa batladı. 

Sema, bulutlarla kapalıydı. Ba
zı yelkenlerin açık olmaıına rağ· 
men, rüzgar eımiyordu. Gemi, kü
rek kuvvetiyle ilerliyordu. 

Latif bir •ünbüli havaydı. 
Şayet rüzgar ene, yahut yıldız

lar görünse, tecrübeli gemiciler, 
istikametin değiıtiğini f arkedebi
lirlerdi. Fakat, bu şerait içinde 
hiylenin meydana çıkması imkan
ıızdı. 

Akdenizin ılık rüzgarı yüzüne 
çarparken, genç kız şöyle düşü -
nüyordut 

"- Beni aııl tahrik eden ma -
ceraya timdi atılıyorum ... Şimdi
ye kadar, Venediğin mahdut çer
çevesi içindeydim... Aileme hiya
net, kocama hiyanel .. Hep benim 
zevkimce, metrebimce teyler ... 
Fakat timdi, memleketime hiya -
net etmenin heyecanını tadıyo · 
rum ... Acı bir zevk!. .. 
"Ecdadım Romalılar her zevki 

mükemmel bir baıkın yapacakla- tatmıılar ... Borjiyalar, insan hav-

salasının alamıyacağı §eyleri zevlC 
diye yapmışlar ... Ben de onlarda. 
nnn ... Onların kanı, damarlarım· 
da dönüyor ... Hiç birinden aıağı 
kalmamalıyım.. Aklıma gelen 
herşeyi yapmalıyım ... 

iki saat sonra nöbet değiftir -
mesi icap etti. Puslayı hiç kork
madan baıka bir nefere teslim et
ti. 

Öyle ya: Kutunun içinde, mık
natıs gizliyken çekinecek birıey 
yoktu. Gemi, kaptanın değil, o -
nun çizdiği hat üzerinde gidecek
ti. 

Hızınn karşısında 
Sabahın olmasına daha birkaç 

saat vardı. Deniz, sema, ak§amki 
halini muhafaza ediyordu. 

Ansızın, ön tarafta vardiya 
bekli yen nöbetçi: 

- Gemiler görünüyor! • diy(l 
işaret verdi. 

Bir hareket oldu. 
- Donanmamıza kavuştuk! 
Fakat, kaptan: 
- Bu kadar ç.abuk kavuşma • 

mamız icap ederdi .. diye tered • 
düt etti. - MaplJah, ,ge !Z•ltuk ile
rilemi§ler ... 

Gemilerin adedini saydılar ... 
On altı taneydi. Halbuki, 

kendi donanmaları 36 parçadan 
mürekkepti! 

Biraz daha yaklaştılar ... 
Sabahın akçıllığı içinde, Venc

dikliler dehşet iç.inde far kettiler: 
- Hızırın donanması ... 
- Türkler ... 

(Devamı var)' 
rını umuyorlardı. -------- ----------------- -----

Kaptan bir aralık dedi ki: Talebe Birliğinin SUleymaniye 
- Küçük tayfa ... Sen bugün Me~lmi camiinln minaresi 

çok yoruldun ... Haydi git uyu ba- Milli Türk Talebe Birliğinin yeni Geçen günkü lodos fırtınasında a. 
kalım... idare heyetinin seçim işi iki glin için. lemi uçan • üJeymaniye C'amii minare. 

- Böyle heyecanlı bir anda de bitecektir. siyle diğer bazı camilerin kubbelerini 
h. k · · f Rey ~ndığı bugün ~aat 16 da asılı tamir i~ ine bugünlerde başlanacak • ızmet etme ıstı yorum, e en - · d 1 df 11 k ı k ı· .. . .... .. . ytrın en n r ere açı aca , ne ıce o. tır. A 
dım... Eger muaaade edersenız, hilr güne kadın helli olacaktır. 
pusla batında ben durayım ... 

- Aferin ıana küçük kalıra - fngJJfz daylnler vekili 
man .. Fakat ıakın uyuklama ha... Eski Osmanlı borçları meclisinde 
Bak, eğer, puıulan.ın ibresi §U tnglllz murahhMı Vayt dün şehrimize 
noktaya gelirse tam Hızırın do . gelmiş, akpmki trenle Ankaraya git. 
nanmaıı üzerine düşeriz .•. O za . miştir. 
man tamamdır!... Köylü cigaraları 

Kaptan, elde ettiği "dil,, den Galatada Akçe sokağında Sü-

Hanımefendiyi karakola kadar 
götürmek lazım ... 

Rahmetlinin biraderi fena hal-
de öfkelendi. Yüksek :lesle bağır-
mağa baıladı. Şüphede olan komi. 
ıer dikkatle onun yüzüne baktık
tan ıonra, yanına yaklattı. Gözlü 
ğünü çıkarıp: 

- Hamdi bey sizsir.iz ! Ahret· 
~en ne zaman tetrif buyuruldu? 

leymanrn odasında arama yapıl -
mıt, Liz Mehmede ait 1100 paket 
köylü cigarası bulunmuştur. Ci • 
garalar müıadere edilmiştir. 

·~-----------------
Gayyur usullle 4R 

derste kendlkendine 

Fransızca 
Bay M. Gayyur tarafından ya

zılıp gazetemizde tefrika edilmit 
olan ( 48 derıte kendi kendıne 
fransızca) notları bu defa Yakıt 
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Telgraf adresı: ıstanouı HABER 
Vazı ısıerı teıofonu: 23872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

' aylık 

iLAN 

Türltig r 
'400 Kr. 
730 .. 
400 .. 
150 .. 

Ernrln 
2700 Kr. 
1450 ., 
800 •• 
300 .. 

TARİFESİ 
Tıcaret ııanıarının aatırı ,2,50 
Re•ml ııanıarın '0 kuru•tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basılchjı 'ler (YAKIT) matbaau 

Zavallı ressam, haki1<ati inkiı 
edemedi. Meseleyi itiraf etti: Na
mına propaaanda yapmak için 
böyle bir hileye baıvurmuıludı 
Bu ıayede pek çok para kazanma· 
iı umuyorlardı. Yalnız: Poliı:eri 

matbaaıı tarafından kitap halin- :--------------... 

hesaba katmamıtlardr ! 

Nakleden : Hatice 81.f reyya 

de çıkarılmıtbr. Memur, İtçi, tale. 
be ve herkes için faydalı ola"ak 
olan bu kitaba, 320 sayta olması
na rağmen, yalnız 75 kurut fiyat 
konulmuıtur. Tevzi merkezi Ya-

KUPON 

330 
9·12·936 

kıt kütüphaneıi, Ankara caddesi,, ____________ _. 

lıtanbuldur. 
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D'&EciHDİRENLHiQN I 

Elma kompostosu 
Elma kompoıtoru föyle y;.ı.pı 

lır: 

Elmanın evvela "Elma delece
ği,, ile içi çıkarılır, soyulur ve he 
men soğuk suya atılır. Temiz YJ· 

kanıt ve sonra bir kile elma bi • 
kilo suya atılarak kızgın at.:şte 
kaynatılır. Elmalar parmak bata 
cak derecede yumuşayınca yatım 

kilo şeker konur. Şeker konduk 
tan sonra on beş dakika daha kay 
natılır ve indirilir. 

1 • Perakend· 

1 
l ~ En az -, ~:n \ 
• :::. 1\ rş. 1\ r: 

• , \[)l>V.l.l. 

BAKKA!JİYE 
I;ulgur 17,5 22 

15 23 

Q_ 8. K oşa!_Eq qa!!J!.!}! 
._s._ ........ SW' ........... ~ 

Zrıvrıllı 
}711sıı ı· zı·y·rı 

Bu sabah çıkan Spor Postasında. Se
simin kösesinde, kıymetli atlet ve yazı• 

' cımız ö .• Besim Koşalayın çok entere· 
san bulduğumuz bir yazısına rastgel· 
dik. Bu satırları aynen koyuyoruz: 

* * "' 
Atletik sporlar için ayrılan köşcınde 

ilk defa bu mevzu haricine çıktığıtı1 
için saygılı karilerimden özür dileye• 
ceğim!. 

Geçen hafta oynanan Galatasaray ,... Fnsııl~ a çalı 

l•'uulya horoı 

Faımlya ufak 

Mcttlmck 

~ohut 

12 
22·12,35 
15 
105 

18 
14 

20 
115 Güne§ - Be§iktaş maçının en heyecanlı anlarından b,ri ... 

'h" 11a· Güneş maçı bana çok eski ve tarı ı 

tıraları, onların o gün ve bugün ne şe~· 
le girdiklerini gözümün önünde öyle bır 
canlandırdı ki insanların bir takı~ 
icaplar karşısında kanaatlerini nası 
değiştirmiş olduklarına hayret ettiın 1• 

20 
9 

22 25 
12,5 17,5 
12,5 15 

Beşiktaş Güneş· endi 
!'>"ohut ııatUrrl 9,5 

1922 senesi kanunusanisinde Galata• 
35 40 
60 80 M a ç çok çetin ve z Peynir 8. )ağlı 26 

tin:ıar ) atlı 50 du 
Ka:ıar ikinci 40 

t.r) t.tnyağ ekıı. ekıı 39 • 47 
Yemeklik 32 - 40 

l'ıığ 'frnbz.nn 55 • 65 
Te reyaf 120 - 200 
1·aı yemeklik 50 • 60 
Yağ blrtncl Urfa 70 
l'i .inç 8 · 35 
Makarna 

Zeytin 

15 . 18 

15 . 29 

50 7i) 

50 59 
40 55 
70 80 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 

22 26 
11 • 45 

SEBZELER 
tnce trlbcr 

!iırın11.1 blbcT 

DolmO:ık 

Havuç 

l'rııııa 

L.tı.hana 

\ c il tatıulya 

\"nprak 

l'atat.eıt 

Soğan 

Kere\'17. 

ı·~u domates 

(Olgun domates) 

s . ıo ıo 12,5 
5 

7,5 10 
3 

4 
5 

5 
5 
7 

6 . 7 
2 . ~ 

3. 4 
3,5 4 

15 • 18 
10 

17,5 20 
15 20 

.ı-5 - 6,5 
5·5,'5 

9 
6 

()-5 7,5 
1,5 . 2 3 

3,5 . 4 7,5 

12,5 
7,5 • 

12,5 
5 

15 

YEMiŞLER 

Ayva ekat. ekııt. 

Ay~·a btrincJ 

Ay\·a ikinci 

Nar ekıt. ekıt. 

Nar lklm.1 

Elma Karadeniz. 

:t:lma Sı panca 

'Elma Unye 

'CıUm siyah 

Uı.Um mU~kWe 

Mandalina 

Portakal 

Cevtı. 

Kestane 
Muşmula 

6. 8 
5. 6 
3. 3,5 
6 
4 
4 • 5-6 
5 
4. S-9 
6 - 11 

11 • 24 
1,5 5 
1,5 5 

11 • 18 
6-8-10 
3-3,5 

10 15 
6 7,: 
5 7 
7,5 10 
5 7,5 
5 12,5 
7,5 10 
5 15 

12,5 15 
15 35 
2 7 
2 9 
12,5 20 
ıo 15 
5 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (tcld) 25-0-385 
Kömllr 

Kok 
2,5 3,5 

1,5 4 
2,5 4,5 

Söml ko1t 21 

Ev geçindiren ler: 

Gaıetemizin bu sütununda hergün 
böyle bir cetvel ve işinize yarıyacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı bir malUmat bulacaksınız! 

Ev sahibi. 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Uroloo - Operatör 

B evliye MUtehassıs• 
Kraköy - Eksel siyot mağa:zası 

yanında. ller gün öğleden sonra 
2 • den 8 · e kadar_ T~l: (1235 

Dün yapılan lik maçlarının içinde 
şüphe yok ki en mühimmi Şeref sta . 
dında Beşiktaş ile Güneş arasındaki 
miisabakaydı. 

Lik maçlaı·ının ba~langıcında nis . 
beten zayıf takımlarla çarpışarak iyi 
neticeler almış olan Güneşin geçen 
hafta Galatasarnya 6 - 2 mağlfıbiye. 
tinden sonra bu hafta geçireceği ikin. 
ci sıkı imtihanda na.ı;;ıl lıir netice ala. 
cağı merakla bekleniyordu. 

Her iki takım da muayyen saatte 
,.e bildiğimiz kadrolariyle sahaya çık. 
tılar. Oyunu hakem Sadi Karsan ida. 
re ediyordu. Havanın bir ilkbahar gü. 
nünü andıracak kadar latif olma.-;ı 
~tada batın sayıhr bir kalabalık top. 
lamı~tr. 

tik vuruşu yapan Güneşliler Beşik. 
taş kalesine doğru akmak istediler. 
Fakat bu hiicum siyah beyazlıların 
müdafaası önünde kırıldı ve Beşik -
taşJrJar mukabil taarruza geçtiler. 

Oyunun, daha bidayette, çok l'ıkr I 
ve heyecanlı olacağı anlaşıhyortlu. 
Beşiktaşlılar yayaş yavaş Mkimiyeti 
ele aldılar Ye sağdan soldan yaptık. 
tarı tehlikeli akınlarla hasımlarını 

sıkı~tırmağa başladılar. Şimdi siyah 1 

beya7.lılar tamamiyle hakim oynuyor 
ve Güneşi adamakıllı tazyik ediyor. 
tardı. Fakat müspet bir netice elde 
etmek imkanı olamıyordu. Güneşlile . 
rin de ara sıra şahsi akmlarla Beşik. 
taş kalesine inmek istedikleri görülü. 

yordu. Bu hücumlar kesmekte siyah 
be:rnzlılar müşkülat çekmiyorlardı. 

Be~iktas uzun miiddet hakim oyna . 
masına rağmen bir türlü gol çıkara • 
mıyordu. İki açığın iyi çahşma..,ına 

rağmen Hakkı ,.e Eşref bugün iyi oy. 
nıyamıyorlar ayaklarına geçen top. 
Jardan istifade edemiyorlardı. 

Be~iktaşın hakim oynamasına rağ. 
men gol çıkaramaması Ye büyük sayı 
farkı ile galip gelmek ümidiy • 
le sahaya çıktığı halde bir türlü sayı 
yapamaması oyuncuları asabiyete 
sevketti ve bu hal de oyunları üzerin. 
de müessir olmakta gecikmedi. Niha. 
yet kaleciden gelen topu kapan Mu . 
zaffer bir ara pası ile Hayatiye gön. 
derdi. O da sıkı bir vuruşla Beşikta. 
şın ilk golünü yaptı. 

Bundan sonra Be~iktaşlılar ha ·ım . 
tarını gene çok sıkıştırdılar. Fakat 
başka gol çıkaramadılar ,.e birinci 
devre de 1 - O siyah beyazlıların le. 
hine bitti. 

İkinci devre birinciye nazaran da. 
ha sıkı ve heyecanlı oldu. Beşiktaş. 
gol adedini arttırmak, Güneşliler de 
fazla gol yememek azmiyle ~ah~ıyor. 
!ardı. Oyun da bu yüzden zevkli olu. 
yordu. İkinci devreyi anlatmak icap 
eder~e Beşiktaşın gene mütemadi 
hilkimiyeti altında geçtiğini söyle • 

TCRK SINEMASINDA 

Baştan o Erivan 
ErmeniceE Görenler p b t" t 

k h 
aıııa ıya rosu 

bü ·· ayran :s • • 
yu neşe ve artıstlerılE 

••net olmuştur. zevk I t çevrı mış ır. 

p 
llaveten: UFA dünya haberleri: 

mek lıizımgelir. Fakat birinci del'rcclc 
olduğu gibi gene muhacimlcrde bir 
tutukluk vardı. Kale önünde topu 
fazla çiğniyorlar YC bir türlü gol çı • 
t.aramıyorlardı. nu devrede bilhassa 
Eşref ~ok güzel oynadı. Topu mü . 
kemmel ortaladığı halde üç orta bun. 
elan ~.:.tifnde edemiyordu. Bir arnhk 
Şeref Eşreften aldığı bir pasla hasım 

Şefi!, otuz metreden sıkı bir şütle Gü. 
ne~in ilk ve son golünii hiç ümit edil. 
mcdik bir yaziyette attı. Bu gol Be . 
şiktaşın üzerinde soğuk bir düş te.si. 
rini ) aptı. Çünkü bu kadar uzaktan 
gol yenme i ihtimalini aklına bile gc. 
tirmcmişti. 

Vaziyet 2 - l olunca Güneşliler hiç 
değilse bcrnbC>rliği temin etm<'k az . 

Güneş • Beşiktaş maçında Hak laya yapılan açık bir favul 

müdafaasının ayakları altından topu nıiyle fazla çalışmağa başladılar. Fn. 
geçirerek ikinci golü attı. knt Bcşiktnş müdafaası karşı taraf 

muhacimlerine fırsat vermedi. Ve ne. 
lşte hu ikinci golden sonradır ki tice ele böylece 2 - 1 Beşiktaşın lehi. 

Güne~liler kendilerini toplnmağa ve ne bitti. 

daha iyi oynamağa başladılar. Sık sık l 'mumiyet itibariyle Beşiktaş üstiin 
tehlikeli vaziyetlerde Beşiktnş kalesi. oynamıs fakat gol çıkaramamıştır. 
ne iniyorlardı. Be,-iktaş müdafaası bu GünC'şliler ikinci devrede hira7. açıl • 
akınları durdurmakta müşkülflt çeki. mışlar ve birinci devreye nazaran da . 
yordu. Bu akınların birisinde Kemal ha iyi oynamışlardır. • * • 

Ş~f!_E_F _ _?ı:_AQll)lpA 

Eyüp: 2 • • 1 

k a· sarayla Fenerbahçe arasında kış ıy 
mette yapılan bir lik maçında ben de 
oynamıştım. O zaman bir harabe otan 
eski 'Onyon kulüp çayırının baykuş yu• 
vasına benziyen sahasında donmaktan 
kurtulmak için Fenerbahçe kulübiirıe 
aramızdaki büyük gerginliğe rağıneıt 
yıkanmağa değil, ısınmağa gitmiştik·" 
Hala hatırımdadır; bu hareketimizden 
dolayı Yusuf Ziya takımda oynıyan 
bütün Galatasaraylılara aylarca site11' 

·r 
edip durmuştu... Onun nazarında bl 

Galatasaraylı ne olursa olsun Fenerbah• 
çcye iltica edemezdi. 
Onların koyu Galatasaraylı olduklat1 

devirde bize öğrettikleri: Alaeddin ze· 
kiye, Zeki, Alcieddine bazı bazı Sabih~• 
bazı bazı Bedriye şarkıları, 924 parı• 
olimpiyadından sonra yine Fenerli z~· 
ki, Kadri, İsmet, Cafer için yapılmış bır 
~ürü şarkıları biz avazımız çıktığı 1<a• 
dar bağıra, çağıra söyledikçe duydutc" 
lan memnuniyetten cesaret alır defalar" 
la tekrar cdordik_ Par par yanar r.ıf"' 

' ıJ 
tırruzda şarkısından tut da, Moda burtl 
önünde attık voltayı şarkısına kadar, 
biz söyledikçe onları coşturan, Galat~· 
saray, Fenerbahçe maçlarında icat edı· 
len ahlar ve vahların hepsi geçen haft• 
Güneş maçında tekrar edildi. durdU·,. 
Hem de kime karşı ! .. 

Galatasaray için bir zamanlar, canın!ı 
malım veren Yusuf Ziyanın, bugUn ° 
çok bağlı olduğu eski kulübüne kart' 
çıkardığı bir kulüp yüzünden stadyotı1 
kaldığı müşkül ve müthiş vaziyeti gör; 
dükçe kendi kendime; zavallı Yus0 

Ziya dedim! Sen bugünleri de görecele 
mi idin? .. 

Galatasaray, Fenerbahçe rekabetinill 
en hızlı zamanlarında Yusuf Ziya, et• 
rarengiz adam ismini takan Ali Nacinİ~ 
başında bulunduğu bir gazetede esle; 
rakibi ve bugünlük dostu olan Yus\J 
Ziya için methiyeler yazdıkça yürcğiı11e 

Şeref stadında ilk birinci küme mn. f 
çı, hakem Suphinin idaresinde, Vefa 
ile Eyüp nrasında oynandı. 

Diin Yefa, Saim, Gazi gibi bazı o. su serpiliyor! 

Birinci devre ekseriyetle Eyübün hfl 
kim oyunu ile devam etti. Eyüp sağ 

içi Haydat· Adnnndan aldığı bir pasla 

Eyübiin birinci golünü atmnğa mu • 
yaffak oldu. 

Vefa birçok oyuncularından mah • 
rum vaziyette ,.~ hayli zayıf çıkmıştı. 

Birinci dene 1- O Eyübiin galibiyeti. 
le bitti. 

lkinri dene Vefa biraz açılır Ye 1 

canlanır gibi olduysa da Eyüp müd:ı. 

filerinin w kalecinin iyi çalışmaları 

yiiziinden gol çıkaramadılar. 

Devrenin onuncu dakikasında Eyüp. 
lüler seri bir iniş yaptılar ve l\lchme. 

din ayağı ile ikinci golü çıkardılar. 
Vaziyet 2 - O olmuştu. 
Vefanın sağdan bir akını esnasında 

l\luhte:.em sıkı bir şüt çekti. Kaleci e. 

!inden kaçHdı. Kavi yetişerek Vefanın 

ilk ve son golünü Eyüp kalesine at • 
mağa muvaffak oldu. 

Oyun bu :.ekilde devam etti. Eyübiin 
gayretli oyunu Vefaya gol rıknrtma.

1 
1 • 

dı. Vaziyet 2 - 1 Eyübiin üstün o • 
yunuyla sona erdi. 

yuncularından mahrum eksik bir ta. İnsanlar demek ne yaparlarsa yap· 
kımla çıkmıştı. sınlar, hayatta her şey yanlarına ıcat 

l"almt ne olursa olsun, geçen sene. kalıyormuş. O zamanki Ali Naci! ve 
ki birinci kümenin en zorlu takımı o. bugünkü Yusuf Ziya!. 
lan Vefaya karşı kazandığı bu güzel Başkalarını bilmem: Yusuf Ziyan~ 
galebeden dola~,, birinci kümenin sporcular nazarında bu sukutunu gö~· 
genç takımı Eyüp biiyük bir tebrikcl memeli idim, hakikaten üzüldüm, 1ıa1<ı· 
hak kazanmıştır. katen acıdım. Şu fani dünya kiınseyeg 

1'. ô. yar olmuyor vessalam ! ... O. B. Koşal0.., 

Sakatlanan bir Güneş oyuncusu ıahadan çıkarılıyor .. 

lql 1 



~alatasaray Trikolorla 1-1 berabere kaldı 
Crıferi ··r·· .. d : /Maç çok güzel ve heyecanlı oldu müdafiJerini~eline çatph .. ~a~eı:o 
' ~---il?_ uş_un _en_ penaltı verdı. Osman guzel bır 

Du·· nku·· maçlar şütle b~nu gole tahvil etti. 
Vazıyet 1 -· 1 olduktan sonra 

Ye bir d Üş Ün Ü~ her i~i t~raf m gayr~ti .art~· · Mü-
~ tekabıl hucumlar seyırcılerı hf!ye• 

,' Dün .. Şeref,, sahasında Beşikta~ candan heyecana düşürüyor, oyun 
_.uııeş "lik,, maçının birinci deHesi büsbütün zevkleniyordu. Fakat bu 
~1'l'aksimde de ''Galatasaray . Tri hücumlar bir netice vermedi ve O• 

'tt or,, oyununun ikinci kısmım se)' yun ı . ı beraberlikle hitti. 
llıek imkanını buldum. "s Oyun nasıl oldu? 

b • .,.erer,. sahasındaki maçta Be,il\ 
~ lli.~beten hfıkim bir onınla "Gii . Dün stadyoma gelenler çol< 
ı:~., hirind den-ede (1 _..:O) galip gt>. zevkli bir futbol maçı seyreHiler. 
tıııldı'. , Her iki taraf birbiriyle yarışırcaıı~ 

Ca. Aynı zamanda "'l'rikolor,, takımı na güzel ve temiz oynadılar. 
~ Galatasaraylıların fedakar oyunu Romen takımı çok kuvveti\. e-
~ rşısında birinci denede 'aynı ra . ı nerJ"ik ve bilhassa genç bir takım. 
llılarıa galip gelmiş. 

"!:.'. dır. Macar sisteminde futbol oy• 
~ ~eref,, sahasındnki maçta Ileşik .j 
it 111 üstün denilen ''e haddi zatında 

1 
nuyorlar. 

~ lltere nrcmi) en ıkıştırmaları, kar:;-ı 1 - 1 netice her iki taraf için 
~tafın sistemden ziyade topu defet. normaldir. Hakikaten iki takım 
~ l'llukabele tarzını bozamaması, ne. müsavi bir oyun çıkardılar. 

1, taş takımı için i~ i bir oyun tarır G l b "tılcırnazdr. Buna .rağmen a atasaray u 

1
bl O sıkıcı aftır oyun tarzından kuı· oyunu kazanabilir miydi, diye bir 
~!>da Taksim alanında genç Gala süal sorulsa, eğer Romenlerin O• 

ıt~ tay oyuncularının göz doyurucu y:ununa uyup havadan oynamasa• 
ı.._ erfüeri,. futbol bakımından daha lart yerden oynasalardı belki bir 
"'tkı1• .. d' Dünkü marta çok ,lıii=d oynıyan Aı·ni nin bir kurtarıRı 

.i ı. l - ~· gol farkla kazanabilirlerdi, ceva-
ı\ınat·· b' J"k k'tl · · Dün taksim stadında güzeJ bil Galatasaray ~öyle teıııkil edil- Haftaymm sonlarına dog-ru Ga-

~" or ır genç ı · · ı esının, mes. :r :r hını verebiliriz. 
(t futbol 0 .. ·anarnak olan profes~o havada Galatasaray· Trikolor ma. mi~ti: latasaraylılar bir se;best vuru• ka 

'tıı J • J • :r :r • Hakem Halit Galip Ezgü c,yu .. 
~ere karşı göz açtırmıyan bizim ço. çı yapıldı. Ve her iki taraf güze"ı Avnit Osman, Re§at, Kadri, zamyorlarsa da hundan istifad,. 
ı.l ı.arın atılganlı<rı ,.e dnı"ma onlara l b. d b' L .. 1 · F h. S 1 · S l h . d . 1 V h f b nu büyük bir vukuf ve bitaraf-"" o ve can ı ır oyun an sonra 1rer ut ı, a ır, a ım, e a a~tın, e emıyor ar. e a taym u şe-

llıkeli yazi .. ·etler :raratmaları, fut. ·ı b b k ld 1 G hkla idare etti. Her iki takım!a d J - sayı ı e era ere a ı ar. ündüz, F azılt Danyal. kilde bitiyor. 
lr... a ilerleyişimize güzel bir örnek M h k H G 1. E .. .. I birlikte kendisini de tebrik ede· 
~kil ediyor, onların profesyonel aça a em . a ıp zgunun lk hamlede Galatasaraylda ikinci haftaym 
•tu 1 . .. d. f 11 h düdüğüyle tam saat 15 de ba~lan· rın bir hücumunu görüyoruz. Top tk· • h ft d - rız. c,, erı , e mu tema ı avu e a. 

1 
mcı a aym a aıagı yu· O. K. ve M. S • 

. ııı tarafı bozmnlarına adeta siniri<' ' 1' 1 sağdan Romen kalesine doğru ök· karı birincisi gibi geçti. Top mu 
'tordum. tı. Fakat Gündüzün çektiği şüt a- temadiyen Galatasaray muhacim OkDınıCD !KlYımeOeır 
Galatn~ arav haf hek hattı forla t •ttı' ı ..... · J vu a gı · leriylc Romen müdafaası arasın 

l' e sıkı irtibat te is etmemeleri, foı Romenlerin golü 
tı d k da dolaftı. Romen kal~sinin nadi · 

~ ııır i .gal ediyor. forlar ise al 1 • Bu ilk hücumları müteakip Ro-
~ tı ecri paslardan istifade için liizt• ren dü!tüğü tehlikeleri de kalec: · 
~lld • 1 menleri faaliyette görüyoruz. 5 :n- ler·ı bu··yu'"k bı'r ustalıkla uzaklas tt an zivadoı? avak oYunlarıv e m:" 1 .. 
hini az;lhyorl~rdı. • · ci dakika. Merkez muavinleri soJ tırdı. 
~ Oatatasaray çocuklarının fazlıı açıklarına güzel bir pas verdi. ..ı\v . Galatasaraylılar 15inci dakikada 
~ '"a O) ununa kaçmaları, takım irti ni topu kapmak için vakitsiz ka· 
!ı. tıııı temı·nde zorlugwa ugwramalarına büyük bir fırsat kaçırdılar. 'for 
"I leden çıktı. Sol açıkları Avniyi 
Q~abı"l h t fta ·.., ,.e 11 çok müsait vaziyette Fazılın önü ~ asım ara genı:;- · çalımla atlattı. Ve topu bo~ kale-

~-" Paslarla mukabele etmesi lfızım ne gelmilltt". Kalenin önünde kı"m 
'tıı ' · · ye sokarak ilk golü yaptı. Bu gol- :r 
~.~· •0 nlar da aynı hataya düşmeleri se yoktu. Herkes yüzde yüz gol 
..- k' de Avninin ve Osmamıı kaba'tat· 

tn 1 ı tarafa da sayı kazandırtmı derken Fazıl topu kaçı .. dı. 
tdu. leri vardı . -

te -~~rupadan takım getirmek iki ga Romenler çok süratli oynuyor· 
~~I! ıstinat eder: Diri mali kısım ki lar. Galatasaraylılar da güzel ve 
~ ~ın alakasını celbetmekle para kn enerjik oynadıklarından oyun ço.h. 
~ • .'.lır. Diğeri ise gelen takımın üsti.ir 
'\is zevkli oluyor. 

tııı tat oyunları karşısında futbol 
'tt~:1.rnız istifade eder, halk da hb 
~ 1ki helecan Ye futbol ze\•kinden 
t;;;ııun kalarak bu ma~ların teker 

Sarı kırmızılılar Romen kaie-

Romenlerin bir iki güzel hü 
cumu da Avninin kurtarışlariyic• 
semere vermedi. 
Ga ı ata sarayı ı ları n 

golü 
Oyun bu şekilde devam eder 

ken 32 nci dakikada ~op Romerı 

Fenervıımaz : 2 
Beylerbeyi : 1 

Dün Şeref statdmdaki ikinci kit. 
me maçında 1''eneryılmazJa . neyler. 
beyi karşıla~mı:.• neticeyi 2 - 1 Fener 
yılmaz kazanmı~tır. 

Dünkü oyunda nazan dikkati ccl. 
beden, Beylerbeyinin de çok enerjik 
Ye temiz bir oyun oynamasına rağ • 
men, aynı tarzda oynıyan 'Feneryıl • 
mazın fü.ıtünlüğünli kıramamasıyclr. 

Buna da sebep, Feneryılm:ızm, ta. 
kım ha tin ele ,·e daha çok teknik an • 
lan ·mı~ bir oyun oynama.~ı. lleyl<'rh,. 
yinin de, bilhal'sa muhacim hatlmın. 
mütemadiyen rastgele \'e hie anla" • 
madan oynamaı-ı olrlu. 

. Haliç - Sümer 
Kadıköyündcki ikinci küme ma. 

çında Haliç gelmediğinden, ~ümer • 
.spor hükmen galip gelmi~tir. 

l\tıe alakasiyle yardım etmiş oluı 
~ Ulüplerir:ıizin mali durumundaı 
\tehi takım celbine çok ihtiyaçla ı 
~·~dır. Gönül diler ki memleketin gi• 
~~kulüplerini te~kil eden Galata . 
~{.' Fener, Be..,ikta~lılar kolların 

sini daha sık ziyaret ediyc;rlar. 
Fakat çok güzel oymyıın Ro"".?er. 
müdafaası önünde bir semere el
de edemiyorlar. Buna mukabi! da. 
h:ı seyrek olan Romen akınları r:fa-
11a tehlikeli oluyor. 

kadıköy stadında 

~ta:.tine açsın ve bu "trio., dan do . I /;i tal.-1111 lwptmılan ,.,, lıalıe1,1 
ftt "tesanütle memleketimize bu se.1-===========-====-:;::-.. 
~t ;~ sok kuvvetli rakipler mesel:l suz taşkınlıklarda im gibi hareket e. 
4ılt\ llgiliz takımı veya Avusturya, denlere karşı himayekar dananma . 
~Dl arı, İtalyan, lspanya ilah ... ra . malan ve onları derhal bu hareket. 
'lal!tle yeni oyun tarzları g~relim, ]erinden uzaktaştırmağa kalkmaları 
lı\ tırı bilgilerinden istifade ede . herhangi bir hadiseye meydan Yermez. 

Günahı futhol sahalarında spor 
yapmaktan başka hirşey olmıyan beş 
on gencin asabileşmesi biraz da dışa. 
ndan yolsuz yükselen takdir veya ak. 
si te irler tahtında olduğu hepimizce 

tı~da 0~. zamanlarda gazete sütunla. 
~~lı luzumsuz ,.e sporumuz için fay. 
~i 0lrnıyan münnlrnşaları dikkatle 

1> etu ın 
~tl~levcud.u mahdut ve binbir feda. 
ltti~~lar]a yaşatılan spor mües..;;;ese. 
~~ 1;n haysiyetlerine tcca,·üz onla . 
~I derlcrnelcrine büyiik engeller teş. 

I! er. 
1~~ l>or yazıcılarının bu noktalara 

111 ttıiYctıe dikkat etmeleri lflzımdır. 
'~~r· Por idarecileri elbette ki yazi . 
1~ıııe 1 gençliği himaye ve onların iler. 
\,~:tini temindir. Kulüplerimiz a . 
>~,1 a kardeş bağlılığını kesredici 
~~ "ardan kaçınmaları, rekabetse ku. 
~~lıca arlıkJannı hakikat çerçeYesinde 
~tti tanıtmaları daha dürüs t hare. ... 
~r!!alk istediği zaman v~kannı mu . 

a etrnesini bildiği gibi, bazı yol. 

malümclur. 
Halk kazanan, kaylıeden. iyi oy . 

nıyan, iyi oynamıyanJarı ayırd eder, 
:ert harel,etlere karşı ademi memnu. 
niyetini gösterirse, hakem nezaretin. 
de kuzu gibi olan futbolcular da an. 
cak iyi oyun oynamaktan haş!;a hir~ey 
cliişünmez. 

Y<'künu bütün Türki) ede bin, iki 
bini belki de gcçmiycn futbolcuları . 
mızı. dolayı iyle sporu korumak bti . 
yor. ak onları daha mc nı tarzda tak. 
dlr veya takhih edelim. 

En doğru yol bu olacak \'e ancak 
ondan sonradır ki gençliğimize ~alışıp 
çalışmadıkları kin <'ıttahilece~iz. 

ÇAFER ÇAGAT AY 

Bu sırada Romen kaf ae reis: va 
nımıza yakla~arak şu sözleri ~Öy· 

ledi: 

- Takımınızın hücum hath çok 
kuvvetli. Fakat müdafaa hifıJ:. 
mütereddit. Sol açığınız çok hı. 

Biz de kendileri için şöyle ~ll}'
liyebiliriz: 

- Müdafaaları çok kuvvefli. 
Geçmenin imkanı yok. Sağ bekle· 
riyle kalecileri ise he·· türlü tl\k

dirin fevkinde. Muavinleri ve mu· 
hacimleri ise vasat. 

Bunun için oyun ekseriyetle Ga
latasaray muhacimleriyle Ronıe.1 
müdafaası arasında oynanıyor. 

29 uncu dakika. Selahattinir 
güzel bir şütü: Fakat avut. 

Arkasından Romen sağ içleri· 
nin gayet sıkı bir şütü: Top Avni · 

nin ellerinde. Gündüzü,. güzel bir 
kafa vuru§u: Top Romen ka~ecİ· 

nin kucağında . 

Avni yediği goldeki hat<\srn 
mükemmel kurtarışlarla ödüyor. 1 

-.:wwwa ~ --~-._., ,_, --

Beykoz: 1 Süleymaniye: 1 
Kadıköyündeki birinci k~me 

maçıt bu sene ikisi de, geçen sene
ki formlarını bir türlü bulamıvan, 
kümenin iki emektar takımıt Sü
leymaniye ile Beykoz atasınd.t. oy
nandı. 

Oyun baştan sona kadar, çok 
heyecanlı oldu. Mütekabil akınlar, 
seyircilere heyecanlı anlar yaşatt· 

yordu. 
Neticede iki taraf da birer goi 

atarakt oyunut bu maç:n tam hak· 
kı olan beraberlikle bitirdiler. 

Şunu da ilave etmek isteriz ki,. 
lik maçlarının başında yaptıkları 
oyunlara nazaran, dün bu iki takı~ 
mı da daha düzelmiş ve ça' ı!mıt 
gördük. -....... 

1:11iiJJ • Vefa maçında alın Tlll§ güzel bir enstantane 
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60 (Nakil, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.J -
KiMür sağnağı geç.mi§ yıllara ni de T evfiğin çamaıırı ve yemeği 

döndü, zülüm bezirgi.nlarınm ec- ile bütün gece meşgul etmiıti. Ve 

dadına, ecdadının ecdadına, ta A · tanyeri ağarır ağarmaz onu Ra· 

dem Babaya ulaıtr. Küfür sağna- krmla arabaya sokmuı, rıhtıma 

jı gelecek yıllara doğru esti. Zü· getirmişti. 

lüm bezirganlarının sülalesinden 
ıüli.le&ine, insanlara eziyet edecek 

olan ta en son zalime dayandı. 

Şüphesiz ki bu küfür kasidesi 

padiıaha ve onun etrafındaki bü
yüklere raciydi. Fakat siyah es

vaplılar, "bir mesele çıkartma 

mak,, için emir almıılardı. lıitme
mez liğe geldiler. 

Güvertede karga§alık ve gürül . 

tü ayuka çıkıyordu. Rabia biraz 

§atkın, salapuryada arkada§ oldu. 

ğu çocuklu tazenin kocasiyle bu
lutma11nı seyrediyordu. Fakir bir 

genç memurdu galiha ... Üstü başı 
dütük, zayıf bir adam... Kayıkta 

çocuğu uyandıran tatar yüzlü, be· 
yaz sakallı adamın sakalı havada, 

buruıuk elleri gökte sayrklıyo!' 

gibi gene bağırıyor ... 

"Ocaklarına incir dikilesiler.,, 

Genç bir Tıbbiye talebeai, ihti· 

yarın ellerini aşağı çekiyor, sa
ğır lwlağına: 

"Efendi baba, bayrama biii af
federler, bayrama olmazsa cülô
sa ... ,, diye bağırıyordu. 

MeşHur ·· fürün sahibi tayfa, 

§İmdi elinde kırık bir toprak tes
ti, halka su d&1ıtıyor, çocuklann 

çenesini okfuyor, ihtiyar kadınlar
la §al!alaşıyor. Fakat bu kıyame-

Vapura bir çatana yanattı. Kap
tanın sesi bir daha hücum borusu 
gibi öttü: 

"Haydi kayıklara ... ,, 

Siyah esvaplılar aıüverteye gel· 

diler. Siyah çartaf kümesini biı 

daha ittiler, kaktılar. 

Memedeki çocuk gene viyakla· 

dı, küçük oğlan kurt yaVl'Usu gib' 
uludu, ihtiyar bedduasım sayıkla · 

dı, kız çocuklar sümüklerini çeke 
çeke ağlattılar. Güvertedeki insan 

dalgau kabardı, çalkandı. Gene o 

ıstırap kümesi elele, omuz omuza, 

sırt sırta ıalapuryalara, sandalla· 
ra indiler. 

Güvertede erkekler canlı bir 
ehram gibi birbirinin üstüne yı· 

ğıldı, açılan salapuryalara rengi.· 
renk mendil salladılar ... 

Sular uyanmııtı. Küreklerin al
tında, sandalların böğründe çır· 

pıntılar, şıpıltılar vardı. Denizle 
güneş oynaııyor, bir tarafta laa1 

ışıkta mor adalar, öbür tarafta ya· 
rım ay teklinde İstanbul limanı ... 

Kayıklar lstanbula yollandı. 

Sea seda kesilmi9ti. Siyah çarıaf · 

Jılar, gözleri yarım kapalı, eller1 

gökte uzun uzun bir feyler oku 

dular, sonra başlarını çevirip 

"Şevketi Derya,, nın olduğu yere 
doğru üflediler. 

Rakım Dedeye sordu: 
tin ortasında acaba Tevfik nere
deydi? 

"Son gelen çatanadan Hilmi 
Nihayet Rabianın gözleri onu bey çıktı. Vapura acaba niçin 

da buldu. Kocasına güvertede yer 
yapmağa uğraşan şişman bir ka

dının çocuğunu kucağında oyala. 

mağa çalışıyordu. Rabiayı görünce 

çocukla koftu. Baba kız çocuğu 

aralarmda ezerek, çığrışa.rak bir
birlerini kucakladılar. Kadın kof
tu, çocuğunu kaptı. 

T ev fiğin ıakalı çıkmıf, yanak
ları çökmüf, gözlerinin etrafı mos

mor olmUflu. Baba kız konuşma

ğa vakit bulmadan kaplan köprü. 
ıünden kaptanın sesi bir borazan 

gibi öttü: 

"Çabuk olun ... On dakika sonra 
kayıklara!,, 

geldi?,, 

"O da Şama sürülüyor. T evfiğe 
arkada§.,, 

Rabia: 

"Ben de Dürnev hanıma hiz
metçi olurum.,, dedi. 

Vehbi Dede gözlerin denize çe· 
virdi. Beyaz köpüklü, altın ıtıkh, 

mavi sularda, birbirinin sırtından 
atlıyarak, yuvarlanarak, oynıya

rak bir alay yunus balığı geçti. 

Rakım: 

"Tevfik benden Karagöz takım 
larmı istedi. Vapurda sanki "ha· 

yal,, mi oynatacaktı?,, dedi. 

Vehbi Dede dalgın dalgın cevap 
verdi: 

"Hayal de insan gibi diyar di 
yar gezer, hey oğul!,, 

(Birinci kı•mın ıonu) 

iKiNCi KISIM 
-1-

Rabia Tevfiğin göğsüne mendil

den toparlak bir çıkın yerlettirdi. 
Bu, dükkanın son bir aylık kazan

cıydı. Sonra o da babasına, şif

man kadının kocasının yanında, 

güvertenin ortasında bir yer yap . 

mağa batladı, Rakımın terliyerek 
sürüklediği sepetleri yerlettirdi. 

"Bir sürü kocakarı, sabahtan 
"Dolma var, zeytin, peynir, sö- akıama kadar kızın yakasını hı· 

ğüf var ... Şama gidince bize yaz.,, rakmıyorlar. Guya avutacaklar, 

"Vay ben Şama mı gidiyorum?.. babasını unutturacaklar! Nerede? 

Kimse henüz nereye ıürüldüğü- Tevfiğin, (Ağucuk) dediği gün· 

nü bilmiyordu. Herkesin zihninde !erden ı.aılıyorlar. Biri kesince 
kluik menfa yerleri, Yemen ve 

Fizan heyulaları dolatıyordu. 

O gece Vehbi Dede Rabiaya 

öteki ektiriyor, ta adamın sürgüne 
gittiği güne kadar. Can olsun da 

dayansın. Rabia bir canlı cenaze 
gelmi,, babasının Şama gideceğini ye döndü ... ,, 

haber vermif, kızm zihnini de, eli· · (Devamı var) 
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Aslan Turgut, oteline dönerken, Tomsona · 
" Dostum, dedi, bundan sonra yapllacak ik 
iş var: Biri Neclanın izini bulmak .. öteki d 

yanınıza becerikli bir muavin olmak!,, 
Aslan Turgud, basılan evin 

haydut Parkere ait olduğunu an • ı 
!ayınca: 

- Bundan sonra yapılacak iki 
iş var, dostum! dedi. Biri, Par · 
kerin izini aramak. .. Öteki de ya· 
nınıza aklı başında ve becerikli bri 
muavin almak. 

T omson sesini çıkarmadı. 

Aslan Turgud sözünü şu cümle 
ile tamamladı: 

- (Vinter Garden} e gittiğiniz 
saattenberi sizi takib ediyorum. 
Muavininiz, öldüğünüze hükmede 
rek, Cumurreisine bile bu kana 
ati verd. Ailenize sizi sevenler • 
den sayrsız taziyet mektupları gel 
mişti. 

- Hakkınız var! Bu kadar ser 
sem bir adam, zabıta mesleğinde 
tutulamaz. 

Gece bütün gazeteler T omso 
nun dirildiği haberini veriyorlar
dı. Gazetelerin trajı yazıdan çok 
artmıştr. Herkesin elinde bir ak
§am gazetesi görülüyordu. 

T omson evine gitmişti. 
Parkerin evi de sıkı bir taras

sut ve muhafaza altında bulundu
ruluyordu. 

Aslan Turgud oteline dönmüş· 
tü. 

(Nevyork Taymis) gazetesinin 
aktam nü~hasında Aslan Turgu. 
dun büyük bir fotoğrafı vardı ve 
klişenin altında ~u kelimeler ya • 
zılıydı: 

"Öldü zannedilen Tomsonu, 
haydutların attığı su mahzenin -
den çıkaran Türk polisi .. ,, 

Aslan Turgud bu gazeteyi o . 
teldeki yatağına uzanmış olduğu 
halde gözden geçiriyordu. 

Tomson, gazetecilere, başından 
geçenleri kısaca anlattıktan soll" 
ra şöyle diyordu: 

"- Haydutlar beni (Vinter 
Garden) İn altından geçen su mah 
zenine attıkları zaman, cebimden 
para cüzdanım düşmüştü. Bir 
müddet suların içinde çabaladık. 
tan sonra, demir ıskaralara tutu 
narak yürüdüm. Karanlıkta ne yol 
görüyordum ... Ne de hava alabi . 
liyordum. O gece sabaha kadar 
suların içinde bucaladım. hkara 1 

ların üstünde giderken, sağımda 

su yolcularının gittikleri dar bir 
yol buldum. Bu yoldan yürümeğ :! 
ba§ladım. Gide gide bu evin al -1 
tındaki mahzene kadar varmışım. 
Şimdi anlıyorum ki, haydutlar 
(Vinter Garden) ile bu ev arasın· 
da sık s!k yolculuk yapıyorlarmış! 
Üç, dört gündenberi ne ile yaşa . 
dığım sormayın! Y almz suçerelr 
hayatımı kurtarabildim. Yer al -

zı da meydana çııkarmak gerekti. 
Aslan Turgud tekrar yatağın• 

dan kalktı... Paltosunu giydi ... 
Garsona: 

- Biraz sonra döneceğim .. Ge
ce yarısı kahvaltımı odama getir 
ve beni bekle! 

Diyerek otelden çıktı ... Bir u 
toya atlıyarak, milyonerin bulun 
duğu otele gitti. 

Hopkins yeni uykuya dalmıftı. 
Kapıyı çaldr .• 

Seı yok. 
Bir daha çaldı: 

-. Yabancı değil, Mister Hop
kins.· ! 

Milyoner bu sesi tanımJ'f h. O 
gece olunca, yanına garson bile 
kabul etmez, kapısını içinden sür
meleyip yatardı. 

Gece yansı kendisini ziyarete 
gelen Aslan Turgudun dikkatle 
yüzüne bakan milyoner: 

- Hayrola, dostum .. Ne var? 
Diye kekeledi. Aslan Turgud, 

Hopkinsi çabuk meraktan kurtar· 
mak istiyordu. Cebindeki gazete-
leri göstererek; 

/ 

·- Bakımz, · dedi, bütün Nev • 
york matbuatı benden bahıedi . 
yor. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Methur polis hafiyesi Tom· 
son bulundu! 

Hopkins bu sözleri ititince ağ. 
zı bir karı§ açık kalmıştı. 

- Allahım, riiya mı görüyo • 
rum? 

Diyerek, kendisine uzatılan ga
zeteleri gözden geçirdi. 

- Vallahi siz yaman adamsı • 
nız ! Yalnız beni değil, T omsonu 
da kurtaran sizsiniz! Neden bunu 
öncedert söylemediniz? Amerika. 
da tevazuun yeri ve manası yok • 
tur dostum! 

Aslan Turgud fazla 
istemiyordu. 

- Tomsonu buldum. 
nişanlımın izini tekrar kaybett 
Bu takib, belki biraz uzaya 
tır. Bunun için, sizin hürriyeti 
daha fazla tasarruf etmeyi l ·· 
suz görüy;orum. Y armdan itib 
serbestsiniz! Kaç giinden beri 
rada se11izce ve kimseye gö ·· 
den oturmak nezaketini götte 
niz bile benim için çok değerli 
unutulmaz bir fedakarlıktı. 
rından sonra otelinizi değiftİ 
lirsiniz! lcab ederse, aizi itt 
ğim saatte görebilmek için -
olmazsa Neclayı bulunca.ya 
dar . sizinle her gün temu etJıl 
müsaade ediniz! 

Hopkins bu habere heuı 
vindi , hem de müteessir oldtı 
istiyordu ki bu fedakar del" 
lmın niıanbıı da bir an evvel 
lumun· 

Hopkinsin gözleri yatardı: 

- Ben sizi. bütün düğüıı 
rafı bana ait olmak üzere ·but 
evlendirmek istiyordum. En 
yük ve neıeli bir otelde yapac• 
düğün programmr bile haııt 

mışıtm. Nııanlımızın bulunııı 

zayacağını bana söylemeıeydi 
çok iyi olacaktı. Bu habere, 
di kızının kayboluşundan d 
çok müteessir oldum. Fakat, • 
gibi demir bilekli ve keıkin ıe 
bir poliı memurunun onu d• 
hayet bulup meydana çıkar• 
ğmdan eminim. Siz Ameri1' 
heykeli dikilecek bir kahra'lll 
nız ! Haydi, bu gece beni Y' 
bırakmayınız.. Oturunuz ... 
içelim·. Konuşalım.. Eğlene 

Bu gece yalnız kalırsam ısb 
kadar gözüme uyku girmiy 

(Devamı" 

- ------------------- - - -------

tındaki üç günlük misafiretim es i . 

nasında sudan ba.tka bol bir şeyi Fransada bir "Su altı klübii,, açıldığını geçenlerde tafsil/. 
bulamadığımı elbette siz de tah· yazmıştık. Bu klüp üç gün eıJvel Pariste bir yüzme havuzunda 
min edebilir•iniz !,, vermiştir. 

, Klüp azaları bu baloda sular içinde dansetmiıter, daltP f' 
Aslan T urgud bu satırları okur. eğlenceleri yapmı§lardır. l 

ken, milyoner Hopkinsi hatırla ·ı Resimde bu klüp reiıi taralından icat edilen huıuri Ja111tC e 
mı§tı. Artık bu zavallı adamcağı- leri giymi§ kadın Clavetlilerden bir kısmı görülüyor, ', , 



Yemeklerı pahalıya mal 
olan haqvanlar ! 

I!: n pahalı yemekler nerede ları yanında batmıf olan bir va. 
yenir? Hiç füpheıiz Av - purdan, yüze yüze, yalnız may • 

~a büyük ıehirlerinin lüks lo - munlann yafamakta oldukları bir 
~la.rrnda, diyeceksiniz değil adaya çıkmıtlar, ve bu adada bay. 
,.;? Bu karıılık hazan doğru de · 1i müddet kalmak mecburiyetinde 
1 dir, itte size bir kaç miıal: kalmıtlardır. Maymuna benziyeu 

b l'l>&.nyanın Madrit civarında bu kadın, annesinin rahmine o a· 
l\lraızla.r bizim paramızla 6859 li- dada düımüttür. Fakat babası 
d l'l bir inek ahrrına saklamışlar 1·umdan mı, yoksa bir maymun • 
~· !nekler bütün kağıt parayı çiğ dan mı? Bunun cevabını bir Allah 

l'ıp Yemiılerdir. bir de bu maymun kadını doğu -
~ 8ir Bulgar köylüsü Plevne pa. ran ana bilmektedir. 

11 
l'ında iki öküzünü satmıfh. Eli-

h~ aeçen 16000 levayı saymak için Roçildin resimleri 
hır duvarın dibine çömelmiş ve Luvr müzesinde 
i tpıi de kağıt olan parayı sayma· B ir müddet evvel ölen Ro. 
lı~ koYUlmuıtur. Beşer onar leva. çilt kendine ait resimlerin 
~ ola.n kağıtları saymak için e . Paristeki Luvr müzeaine ve -
~'Y vakit lazımdır. Köylü bine ka- rilmesini vasiyet etmitti. 
~ t •aydıkça bir deste yapmakta Güzel San'atlere aitç('kkıymet 
~ ~u deıteyi yanıba§ma koymak. li ve henüz pek çok meraklı bü -
~ •di. 16 ıncı bine vardığı zaman yük san'atkarlar tarafmdan bile 
~ laiına bir çiğneme sesi gelmiş görülemeınit olan bu ba:huız re· 
t~ ?aıını çevirip de bakınca e~e _ sim kolleksiyonu Luvr müzesine 
~,'llın on beşinci bini bitirmek üze teslim edilmittir. Müze direktörü 
olduğunu görmüştür! Anri Vern, Fransa hükUmetine 

ıı_ 'Yugoslavyalı bir adam bütün müracaatla, timdi Finans Bakan· 
d ~atı müddetince biriktirmi§ ol- lığı olan Luvr müzesinin kÖfeıini 
~tu .bizim paramızla 3225 lira . boıalttırmağı ve re.imlerin ora'-1 hır çekmecede saklamakta idi. ya yer1eıtirilmesini rica etmittir. 

Moskova gittikçe 
büyüyor 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 
Bu akşam son de 

fa 20.30 da 
SEVDA OTELi 

Salı • Çarşamba 
Perşembe umumi 
arıu üzerine yal. 

nız üç gece. 
BAY - - fl .1YAN 

Cuma akşn.nr 
TELLi TURNA 

Beklenen bUyük operet 
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Marka fitilleri kulanmız 
Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren 

ve aradığınız dayanıklılığı temi~ 
eden yegane fitillerdir. 

Her hususta sizi memnun 
edecek 

''DEGEA 
'' Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yerde sablır. 

Taklitlerinden sakmınız . 

PA~A 
ARAMASINI BİLEN İÇİNDİR 

Mesele; Yılbatı tayyare piyangos•ınun 500.000 liralık 

büyük ikramiyeyi kazanmak tadır. Biletini 

KADER 
Gişesinden 

alanlar, daima büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Çünkü Kader 
Gitesi saadet ve servet kaynağıdtr. Bu münasebetle, muhterem 
müıterilerine güzel hediyeler dağıt maktadır. 

it llları böyle faizsiz saklamaktan 
~ h..nıkaya götürüp yatırmağı 
1'ı ltlaıtırmca sandığı açıp bak • 
k '!, banknotlardan kalan kağıt 
~ "l>rntıları arasında farelerin yu. 

S ovyet Ruıyanm hükumet 
merkezi olan Moıkova 

ıehri günden güne kalabalrklafıp 
büyümektedir. 

Kader gişeleri·Emin~nü v.aı~e han 4. Tel 23970 

~~mınahlrk~ve~~~~nfuMa••••••~~~----··B•e•y•o•g•~-ls•t•ık•l•~•u•d•.•l•OO•T•d•4:.~~· 
Kabızlığı def' eder,~-------'kurmut olduğunu görmüştür. 

ı, 
~&reyada modern 
bı1- yahudi şehri 
1 sp3nya hükumeti, Yahudi ı 

~ kapitalistlerinden mürek _ 
\il~ ~engin bir gruba, İspanya da·\ 
~ 11lde arzu edecekleri bir yerde ;:eln bir ıehir kurmalarına mü· 
~ de etmiıtir. Şehir için lizmı O· 

,
1

11 }eri ispanya, Yehudilere para· 
) ~ "orecektir· Denize yakın bir 
~~de kurulmasına karar verımıı 
İeJc'n bu memleketin, çok güzel bir )' h~~ ve limanı olacaktır. l~pan . 
)'1ı llkumetinin arzusu üzerine; 
~ 'ildi gurupu, iskeleyi en son sis· 
~~ yapmağı kabul etmi~tir. in-

' ~Yakında baılanacaktrr. 
~•~adak' maymun 

kadın 

S ol katı, sağ kolunun üzeri, 
t~ memelerinin ara11 ve bü· 
~ &ol bacağı maymun gibi kıllı 
~,.) 'Q. bir kadın Sofyada bulunmak 

"lr, 

'8uka.dın, annesi, İspanyalı, ba
'-~·~ın, bir aileden dün.yaya gel
~~ Annesi genç kızken, rum ile 
~ ve bu aile, Bomeu ada -

1913 ıeneıinde 17,661 hektar 
bir mesahayı kaplamakta olan bu 
ıehrin genitliii 1925 aeneainde 
28,520 hektara varmıttır. 1913 
senesinde 1 ,616,000 nüfusu olan 
Moskovanın bugünkü nüfuau 
3,416,500 kitiyi bulmuttur. 

Moakovada, 30,300 ahıap 

16,909 ki.rgir bina vardır. 
Bolıevikler yalnız geçen ıene 

yeni 70 mektep yapbkları halde, 
Sovyet çocuklarının bir çoğu h~ . 
nüz sığınacak mektep bulamamak· 
tadırlar. 

K openhagdaki mimarlar bir 
liği, klüp olarak inta et -

tikleri büyük ve zarafet itibarile 
K~nhagda emsali olrmyan bi • 

Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

HazımsızhğJ, mide ek:ıilik 
ve yanmalannı giderir. Ağızdaki tat. 
sız:lık ve kokuyu izale eder. 

At.A fUA.K1 -~· 
AtAFltANGA 

VIEl~IElk 
~rA~tlLll 
KiTABI 

Fiyatı 100 Ciltlisi JZ> 

nanm açdıt törenini geçen gün -------------
yapmıılardır. Davet 

Bu binada, ht:r modem binada Türk mikrobioioji cemiyeti ge-
olduğu gibi her kata ayrı, ayrı su nel sekretedrliğinden: 
veren borular vardır. Fakat bubi- 20/12/ 1935 cuma gi.=nü taat 
nadaki borular çifttir. Boruların 18,30 da nizamnamenin 7 inci 
birisinden au, diğerinden ise bira maddesine göre yapılacak fevka· 
akıtılarak, iher kattaki hususi çcf- iade toplantıya iiyelerimizin gel . 
melerle arzu edenlere arzolunmak meleri saygılarla bildirilir. 
tadtt. -~~--~--~~~--

Türkiye Opera tör Dr.J 

Deni~:!!!si ~~r~i Sefi ! Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

l93t; Eskit~hir Şeker F abrikasın~a.n ve lzmit yoliyle denizden 
~l I ıe~eıı zarfında İstanbula getırılecek tekerlerin nakliyesi 
~llckanun 1935 Cumartesi günü saat 11 de Şirketin lstan
~lih ~ Bahçekapıda Taı Handaki bürosunda kapalı zarf usulile 

•ne ihale edilecektir. 
Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 

C!!: ..................... ..,, 

Diş Tabibi Kemal SUt\I 
istiklAI caddesi 

No: 322 
( Bevoğlu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü> 

Veni neşriyat 

Vahşetin çağırışı 
Cek London'un meıhur esen 

"Vahıetin çağırıır,, türkçeye çev
rilmif, kitap halinde çıkarılmıt· 
tır. 

GAYET 
MCHiM 

Paris mamulatı, H. Villette 
laboratuvarınm yeni bir keffi 

SANOGVL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit 
gibi ağız ve di! ıhaatahklarmı 
ve mikroplarını imha ve tedavi 
eden diı pastasıdır. Lezzeti 
hoı, her eczane ve depolarda 
satılır. Dit tabibinize sorunuz. 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

Nezle .. 
birçok bllyilk 
hastalıkların 

anasıdır! 

Nezle olunca b.ı tehlikelerir• 
önüne geif.ne k üzere 
yapacağ.ruz ilk İf 

BiR KAŞE 

Grip in 
almak oımalldır. 

• 
• 

G R 1 P l N soğuic algmlığına, 
gripe, roma~zmc.ya kartı ço1' 
müeaıirdir. 

G R 1 P 1 N bü~n ağrı, sızı y~ 
sancıları derh•t ~eser. 

Yurdumuzun netıs me)"\·e usare -
lerile hazırlanmıştır. Mümasil Av - • 
rupa müstahzarlarınT aratmryacak 
miikemmeliyettedir. 

G R I P 1 N baı, dit, adele Y• 
bel ağnlarındCA &örülen ted 

ve kat'i tesirivle tanmmııtır, 
Hazımsrzhğı, muannit inkibaz -

larr giderir. Fevkal!de gazozlu oldu -
ğundan yemeklerden sonra ferahlık 
verir. 

BUtUn ecuneıerde bulunur. 

Fiatı 1,5 kuruttur. Saray ıinemuiyl~ Ahmet HaHt 
ve inkılap kütüphanelerinde satıl 

maktadır. ı:============= 
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HASAN SAB ARI kuru,nefis,sıhhidlt 
ıtasan ze.~ tinyağından \'e Hasan ıtrıyatından \'e Hasan kreminden yapılmış çok mükemmel sa hundur. Türkiyede uunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik cildli kadınlarla çocuklar '°~g~ 
.er mutlaka Hasan sabunu ile yıkanmalıdrr. Gliserinli ve tunlet ,.e tıbbi ''e saç için çe.şitleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: Al\rKARA, ISTAf. 
fJEYOOLU. 

·-1 1936 ECE MUHTIRASI ÇIKTI 
1 Aradığınız doğru takvimi ve lüzumlu malumatı yalnız (ECE) muhtıra11nda bulabilirsiniz. Muhtelif boylarda 10 çeşit üzerine hazırlan mıftır. Bütün kırtasiyeci "e 

kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi, Afitap Mağazası Mehmed Sadık No. 111 

Uk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ( 22725) lıra o 
lan 32 kalemden mürekkep ıef y uıhanesi, etajerli ve etajeniz me 
mur masasr, telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük me 
mur masası ve etajeri; komodin. telefon etajeri, dosya, kurıun, yan 
gın, abonöman karneleri ve ihth at bilet, eczane için ilaç dolapları 
aandalya, tefdötren, evrak, imd:ldı sıhhi ıamda"ıt alet ve mektup 
ıandıklan, tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fiçı ram 
pası, ilin tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, taht~ 

ayak altlığı, liburatuvar için çal·.,ma, eczacı için çalıtma ve eczacı 
yazı masaları 20 - 12 - !935 Cuma günü ıaat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacakdır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1704.38 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün 
ıaat 14,30 a kadar komisyon Re\,liğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıarlnameler Ankanda malzeme dairesinde ve Haydar· 
patada T eıellüm ve sevk müdü• lüiünde paraıız olarak dağıtılmak 
tadır. (7675) 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonlan yedek 
akaamı 16 - lkincikanun - 1936 Perıembe günü saat 15,30 da An
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile !atın alınacaktır. 

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

Şartnameler 135 kuru' mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa 
reznelerinde sahlmaktadır. (7580) 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç vi. 
dası rondela Ye gupilya 6/ lkincikinun/ 1936 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına 
caktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon ReisHğine vermeleri lazımdır. ,, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve sek müdürlüğünden dağıtılmakta.dır. 

(7675) 

J..f USUSİ ŞARTLARIMIZI ' 
GiŞtU:QiMiZDEN SORUNUZ 

OlANT)[ ~AN~ ONiNv.; 
ltARAl(ÖY PAlAS-AlALEMCI ~AN 

Kirahk katlar 
Babıalide Ankara Caddesinde 

ikdam Yurdunun katları ayrı ay. 
n veya toptan olarak kiralıktır. 

aead daire ve ıoıyetelere clve . 
ri§Ji olduğu gibi modem tesisatı 
vardır. Görmek için her gün kapı. 
aya müracaat edilmesi. 

Keman hocası 

Avrupada tahsil etmiş bir san
atkar keman dersi vermek istiyor. 

Ders alr. - k iıtiyenlerin her gün 
;."\bah saal 11 - 13 arasında 

~ U823) numaraya tele fon ede • 
ı "k (keman hocası) ru iıtemeleri 
kifidir. 

a 

.. b ı Beyoğlu-KarakUy tstan u • 
• Pazarlarmndan ah•ve• 
Veril Mallar b. er kupon verHecek; 
riş edenlere " o aydan bir gUn f 
her ay sonund•, 1 almış olanlara ~·! 
s~~ilecek, o gUn mal parz.nın yUzde \ı 

' 

nda yazı ı \ . kupon ara d bedava mal 
yUzU nisbet\n e 

verHecekUr. 

ı 

-
Dili kat: ANKARA ve İZMIR Yerli Mallar Pazarıst• 

FRANSIZCAYI 
BERLİTZ'de 

öğreniniz 
1 - Metodu esasen pratik tir. 
2 - Her öğrenilen dil i~in imti _ 

handan sonra hir diploma. 
3 - Her sene yapılacak müsahaka 

ile Pnris te üç sene !:eda.Ya okuma. 
4 - Talebelere hususi tarifeler. 
5 - Tediyatta kolaylık. 

Geliniz parasız bir tecrübe 
dersi aJınız. 

Knyıtlar açıktır. 
İstanbul 373, Is tiklftl cadd<'~ İ· 
Ankara. Konya caddesi. 

Ucuz rsan dersleri 
50 Kuruta der.s 

F e)aef e ve edebiyat profesörii 
bir Alman beher dersi elli kuru. 
~a olmak üzere ·acri bir usulle Al· 
<nanca İngilizce ve Framıızca lisan 
dersleri ver~eğe taliptir. HABER 
ie K. E. adresine mektupla müra..· 
::aat edilmesi. 

lkramlyell ••t fl•ra 15 8'rlncl Klnunda b•fhyacaıcıardır•/ 

''SPOR POSTASI,, 
Çıktı. ~utla~a ok~yun~ 
Şermm ,f Kenan Huuısı 

terzihanesi Bir yarasa d" 
Bir kıza aşıl< ol 

Yakında kitap haUnd• 

' . . 
KAŞE 

NEOKALMiNJ\ 
·ıf"(I 

Grip • Nevra!ii - BQf ve elif ağnları . Artritizm . Rotrt"
11 
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"&'KİL 
MAIPC 
Al.\ 

PllN\ 
AI0\11. .. ~ .. , 
''"' ~iii~i 

N 

••• 
' 

ŞlltİR İf.İNOli GÖRÜIM•K 
Tli .. '9İKILiD t~ ••• MA"ONt a1111 
SİZ E .SE fil Ö İVE A iT N• M~ 

---~---"' L.UMAT İ.ST&fUEHtl. VIRIVİ 
M~Zİ,.&~e E LI OS~İRMIK 8R11t 

t'• ç OK MO'-AV ••• AtAA ••• ~. 9\1 
ORTAJ>AH t(4L.O\R

0

t-'AK: 
t.AZ.•MPUS,... • 1, 

X:9 Yahut Dekster, evvelce mUthiı bir haydat olup bfllhare mlahı hll etmq elan Mltelden bir mektup alıyor. Mitel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Nevyorkta bulanan "' 
dlaJUID en senrtn adamlarından biri olan Prens Abdallahın milyon delerindekl haılneslnl plmak için tertibat aldıtnu bildiriyor. X :9 daha Cazla izahat almak icin keadlsinl bul • 
d ... Mr 811'&da Maroninin adamlan Mltel öldUrU7orlar. Ve kız kardefl Şlllyı lldUrmek için de tertlı.t alıyorlar. • 

X :9 Bana mbl olmak için nhtam boya aenerilerinden unpn Liri kıyaf etlnı rfrlyor Te Maronlnin adam lan kenclialnl tef Maronlye takdim ediyorlar. 
Maroni kendisine ifln ehemmiyetini ve bun1111 tarihte en büyBk hmuzbk olacatını aiyliiyor. Sanııa Lir(,. yahut hakiki lsmile X:9 bu işi yapmayı kabul ediyor. 

Bu 11rada ılıman Jorjla Şilinın zend hizmetçisi Meri, Şiliyı götilnnek için relmlılerdl. ŞUA bana ehemmiyet yerfp rftmek istemiyordu. Tam bu sırada Ma ronlnfn adam lan da Şilayı ka~ t. 
pn onlann bulundaldan otele sellyor-lar. 
Jla aırada haydutlar şişman Jorjun bir hlylesl sayesinde Şllinın yerine zend hizmetçi Mariyt kaçınp tefin inine setlriyorlar. Fakat Marl abdalbtı yüzünden X:9 u ele veriyor. X:9 derhal ta. 
bueumı çekip, lflklan söndtirUyor. Ba sırada polisler de selmişlerdfr Ha1datlar kaçmaktan bqka çare bulamıyorlar. 

Istanbul Belediyesi ilanları 1 

HuldSyde caddeainde t 71 • t 73 
N.1ı dilkkin. 

Heybeliadada Yalı mahalleain· 
de Ar yıldız S. eaki beledire me•• 
idi. 

Senelik muhammen 
Kil'ası 

36 

38 

Senelik mab•mmen 
Xiruı Muvakkat' Teminatı _ _ ~. 

· 2, 70 Sarayliunnmda Y edeliçiler kit· 
kü ıokaimda 800 metre murabbaı 

2,70 çiroz kurutma yeri 938 HMli Ha· 
ziranı IODUD& kadar. 

Muvakkat 
Teminatı 

l,&o • 

Fatih Çarpmba cadd•IDCle • 38 r 2. 7ft H=ı:•J!>u~:lar~! :tt1,
12 

dit Abdurrahman Ef. meclrewi- Gayet MDblm 
Yukarda aemti, HDelik muha1nmen kirası, muvakkat teminab nin 10 N. lı odası 931 MMIİ Ma· 

Hurma sabununun kokulu bir ~azılı olan mahaller 938 HDelİ Ma rıa tonum kadar kirap verilmeli yn aomma kadar. 1aban olmayıp tabii kokulu •• 

&zere
1 

ayrı ayn pazarbia ko~ ~·. Şartna~eri leYUDD mii~ür· Yalrarcla HDelilr nmlie•men kirur, mavakbt t.ml•atı, ldra emaalılz cinste her feY için 
ilüncle ıörülür. Puarbia aırmek 11tirenler hızalarında sa.terilen mUddetleri --lı olan mahaller ki ra•a _-11_...._ .t•--- .............. -•- kull•mlan bir ev sabuna oldu-

ı- J "'"8lll9K __.., p• ı·· ~1& lana btlbaısa ev kadmlannm 
llluYÜbt t .. inat makbaa vera me1ctubiyle beraber 10 - 12 - 93S artbrmap umlM'lfbD'. Şartname teri levam müdürliiiiinde görü- dlkkat nazarlanna arzeclerlz. 
talı sünü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. lür. Arttmnaya girmek iltiyenler hizalarında gösterilen muvakkat Bir tecrübe ılzl iknaa kilidir. · 

• Hurma sabunu TURAN mamu· tım•ını•-. .._ lW.....,.. lıimı._• O~Ja .,...,.,...,,..- bDdandu 

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

Pardayanın 
ölümü 

Varın mutlaka 

takip ediniz 

1 1 1 • 

ta'\l .. '! :aimt endbaende 1lia lanmalıdır. (8.) (7457) -iiiiii • 

• 

PARDA Y .(Nt 'A R 429 

- MownJlr, blrb~ dakika kadar 
bent burada heklemealsl rica ederim, 
8hlerlnl al7ledl. 

llarpl: 
- Pekllll clf7e •mldanclı. 
81val1e dlf&n pbrak l'ranauva 

eti Monmoranal1f plms bıraktı. De -
Jikanlı, geceyi ~cUll amı.ra sldlp 
tıahunu balda. 

JhUyar Pardayan: 
- knlb kaclmlar aenl bekl17or -

Jar. Ne kadar tbllldtllerl diye batır. 
dl. 

Siniye, bir ot 1Jlınının Userine 
oturdu. Daba dotnn kendlafni attı. 

' - Baba, Madam dl Plyenle La -
1 ise 16tf en haber Yeriniz. Marpl evde 

'bekliyor. 
ihtiyar Pardann: _... 

- Hay oe1tan alası.. diye mın1. 
tlanank othına yaldqtı ve elini onan 
omuz1111a koydu. 

I - Pm7tt 
- Ne var baba? 
- latırap çekfyonan delil mlT 

dınlann Ramoeun evine gitmek uzere 
seçecekleri sırada kendilerini görme
meleri için ambarda karanlık bir kö.. 
te aradı. 

• • • 
Fransava dö Monmoranai, gözle. 

rlnl fival1enfn çıktıir kapıya dikerek 
kımıldanmadan durdu. EU1le kalbi • 
nln üzerine bastırarak heyecanını ya. 
taıtırmafa afrapyorda. 

inan ne tamamen bi ne de ta • 
mamen fenadır. ÇtinkB şu anda, ga • 

yet iyi kalpU bir adam olan Fransa • 
vanın ak ima fena bir diifUnce re imiş.. 
ti. 

Bir tuzaia dUşOrUlmUt oldutun11 
un11ordu. Bununla beraber finlye
ye son derece inanı vardı. Fakaı G 

kanlı devirlerde dıştan en sadık ıö • 
rinen bir dostun hain olmadıfrnı, bir 
düşman hesabına hareket etmedlfinl 
klllllle iddia edemezdi. 

Evde derin bir sessizlik h8kUm 
stlrdfltU gibi vakit de geçfyorda. Bu 
fena fikir o kadar kuvvetlendi ki, ni
hayet Marpl elini kıheına ıöttirdil 1 - Yanıb1oraanaz ı.ba, ben kızı_ 

· na ıötUrmek ı...1n Ma ... I dl Monmo -ır• ·y- ve: 
ranaiyi aradım. O da reldl. Öteki ev. 
de onu bekliyor. tıte nka bundan i. 
baret. TabUll f111111 hatırlaym ki, ile-
cetlm sin bile anaketle ilmeklltiml 
tavsiye eden aialnfs. Burada siste_ 
rfleeek nezaket, anaedenem mtırap 
çekiyor ıörinmemekten ibarettir. 

Pardayaa kendi kendine: 

- Kimbilir! diye mınldandı. 
Bu sırada kapı atır atır açılarak 

Jan di Plyen eşikte görUndtı. Kadı • 
nın arkasında her zaman giyditi si • 
yah elbise vardı. Bu elbise, sararmıı 
yUztinBn gUzellif f ni, bByUk ve parlak 
gözlerinin çekimini arttırıyordu. 

- AIA, llll Aeılan kendisine Fransuvayı görünce tq ıtbi kesile-
•klamak iltfyo1111111 ı alda, lllrudan rek olduğu yerde kaldı. 
.. raber aflara. Ra1 ftytanın shti Bununla beraber, ihtiyar Par<la. 
tir olnB, Maıple ne 1"8 rlttl? diye ranm lxlkrş1zınnda ilmek lsere buhl
tolllurdandı. nan hlr insanın manalı halt ftrdı. Ayak 

A111I zamanda Jan dl Pl7enle La. ta, bir matem heykeli gibi kımıldan • 
1 bla balandufa kata indi. Şlnly~ ka.. madan duruyordu. 
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345 - Profesör TomaCJ Brand ilmi tecrUbele!' 
rfnt' devam ediyordu. 

346 - Birdenbire kablo) a merbut olan tele -
fon çalmağa başla~ 

347 - Brand ruhlar mı telefon ediyor diye 
düşünürken telefondan: 

- Allo, alJo! Ben Jorjl sesi duyuldu. 

/ ıJt~ ör - Jorj mu? yalan. Jorj şimı.li~c kadar 349 - Evet. Sizin nnzariyenize göre lıcnim ölü 
olmam lazım. Bunu kabul ediyorum. Yalnız kü • 
re)i yukarıya çekiniz. 

:~:;Q - Profesör hayret \·e dehşet içinde kal • 
çoktşp ölmüştür. , -• ı ... 

-
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FransuYa, Janı görünce, sanki şid. 
detli bir elektrik seyyalesine tutulmuş 
gibi titredi. Jan ismini söylemek iste -
diği halde a'rzından anlaşılmaz, kL~ık 
bir sesten başka bir şey çıkmadı. Göz
Jeri, sanki bir cadının karşısında imiş 
gibi dışarı fırladı ve karardı. Sonra 
gözlerden ağır ağır, yaşlar dökülmeğe 
başladı. Fakat yüzü taş gibi donmuş. 
tu. işte bu halde, korku acı sevgi, mer 
hamet, oh! ... En çok merhametle ka -
ı·ı~ık bir rüya görüyormuş gibi Jana 
baktı. 

Ayağa kalkarak sevgilisine doğru 
yürüdü. O da, Jan gibi e11erini bitiş -
tirmişti. Kendisini ezen fikMerin a • 
ğırlığı altında yürüdü. Yüzüne bal • 
mumu renginde bir sarılık geldiği ,.e 

.. gözlerinden tane tane yaşlar dökül -
düğü halde bir kelime bile söyliyemi. 
yordu. 

Janın yanına gelince, diz çökerek 
alnını, matem elbiseli kadının ayakla
rrna kadar eğerek hıçkıra hıçkıra ağ. 
Jamağa başladı. iniltisi odayı doldur. 
du. Bu iniltiler ve bu hıçkırıklar ara
!-ıından yalnız bir kelime duyuluyor. 
du. 

- Affet! .. Affet! .. 

Fransum böylece diz çökmüş o. 
larak ne kadar kaldığııu bilmiyordu. 

Yavaş yavaş doğruldu. Janın buz 
gibi ellerinden tuttu. Sonra ayağa 
kalkarak matemli kadını kucakladı. 

Yüzü Janın yüzüne yakındı. 
Şimdi söylemek, kalbinde ne nr

.sa hepsini dökmek istiyordu. Düşün. 
cesini düzeltmek, ne kadar acı çektiği. 
ni, yaptığı hak.c:ıızlıktan dolayı ne ka· 
dar pişman olduğunu söylemek için 
keJfme bulmağa çalışıyordu. 

Bir şey söylemek üzere iken, Jnn 

iki kolunu boynuna dohyarak tatlı bir 
gülümseyişle başını Fransuvanın o .. 
muzuna bıraktı. 

Fransuva bu anda niçin tuhaf bir 
korkuya kapılmıştı. 

O, Janın bu sarılışını tanıyordu. 
Bu gülümseyişi, omuzuna eğilen bu 
sevimli başı biliyordu. 

l\farjanside, sütninenin kulübesin· 
de, evlendiği Ye yola çıktığı o müthiş 
gecede ayni hal olmuştu. Hep ayni 
hareket, ayni ta,·ır, ayni gülümseyiş! 

Fransu,·a, heyecandan çıldırmak 

derecelerine gelerek: 

- Jan! Jan! diye haykırdı. Ja .. 
nın , farjanside, o uğursuz gecedeki 
sesini, söyleyişini duyunca tüyleri ür .. 
perdi. 

Jan: 

- Ah sevgilim, nihayet' üç aydan• 
beri sana itiraf etmeğe cesaret ede • 
mediğim mukaddes sırrı şimdi öğre .. 
neceksin .• Onu bilmekliğin lazımdır. 
Sonra da gidip babama söyliyeceğiz. 
sözlerini mırıldanıyordu. 

Heyecanı son dereceyi bulan 
l\Jarşal: 

-, ne diyorsun .. Kendine gel! de· 
di. 

- Dinle güzel Fran..•mvarn ... Din .. 
le sevgilim ... Bu dakika çok yüksek • 
tir. Sevgilim ben senin karınım, ev • 
leni imiz mukaddestir 

- Jan! Jan: .. 
- Dinle, tatlı ve müthiş olan ı:;ır 

hudur: Fransuva, baba olacaksın! 
Bundan sonra Jan, saf, ma~um, 

parlak gözlerini Fran!=:uvaya dikti: 
- Ve ben de anne olacağım! 
J\larşalin dudaklarından ümitsiz 

bir sayha fırladı. : 
- Deli! Zanlh kadın çıldırdı. 

, 

dr. 
- Bu kabil mi? diyordu. 
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Sonra bayılarak arkası üstü yere 
düştü. 

* "' * 
l\larşal dö l\fonmoransi son dere. 

ce se,·diği Jana tekrar kavuştu. 

Biribirlerine tapan bu iki kişinia 
buluşması, şövalye dö Pardayanın aş. 
kr, ka tolik Ye H ügnola r ara.<öıındaki 

vaziyetin sonu ne olacaktır? 

Sayın okuyucularımız bunu romnn1m1z1n 
: ·· ;nci kısmı olan \'Pardayaoın ölümü,, nde 
o~ dJ"8Caklardır. 


