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Strezll c>konferlınsında 
,lngiltere: ~ 

Ev nl·çı·n ve nasıl yıkıldı?. . (Ba§tarafı 1 ncide) hattı hareketinin tayini JUzuınU:. 
Royter ajanr.ınm verdiği bir na kanidirler. ılt 

§alUılar •. Bu binalarda hemen he. Ankara, 11 (Huausi) - Ordu malüamata gö~ fngiliz hükUmeti • Sovyetlere geJiru:.e, bu .koni• ' 
men yıkılmak raddesine gelmiş ve barem konun projıcsi Kamutaya nin Streiada ileri Sürdüğü noktai rall6m netice.inden -ve lnsiltere •, 
ç.atlamı§ idikr. ' verilmiştir. Söylendiğine bakılIT· nazar tudur: ron düJündüğü yardım miaala_prO-

dereceler 
artacak 

Dün de bildiridiğimiz &"ibi §eh· 
rimizde dün, feci bir bina çökmesi 
hadisesi olmuf, ve neticede dört 
zavallı enkaz altında kalarak öl • 
müştür. Ayrıca yaralılar da vardır. 

Bu hadiae etrafında bir muhar • 
ririmiz vak'a yerinde tahkikat 
yapmı~b;r. Aldığı notları aynen 
neşre:liyoruz: 

Tarlaba~ında Papas köprüsünde 
Mangasar caddesinde 59 numa • 
ralı, üç katlı, tuğla bir bina.. Bu -
nun sahihi Anadolukavağmda o· 
turan bahriye mÜ'.P..kaidi Alidir~ 

Evin en alt kabnda iki, orta 
katında bir, üst katında da üç oda 
var .. Ve bu altı odanm hepsinde 
ayn ayn aileler oturuyor ve bütün 
kiraa~arm meanuu tam 19 kiıi • 
dir. Saat tam onu 25 dakika ge • 
çiyor. Yani evin yıkılmasından 
bet dakika evvel •.. En alt katta o
turan Herm_ina iıimnde 70 f&fm. 
daki kadın od.aaın:lan çıkarak 
komtuıuna gitliyor. Orta katta o· 
bii'ı&n Antalyalı kobnyacı Meh • 
med de karıaı Haticeye bir aaat 
aonra yemeğe gele~ğini söyl:ye • 
rek çıkıyor • . 

Tam bu esnada birdenbire bir 
çatırdı duyuluyor. Ve kulakları 
delen feci çığlıJdar içinde koca hi • 
na ortaıına doğru yıkılıyor, ~~ bir 
toz buh.rtu havaya doğru yük.eli
yor. 

Evden en adım ayrı]mJ! olan 
Mebmed hemen geri dönüyor A • 
hali M>ka.klara fırlıyor. Tamamen 
ve tam minaıiyle temellerine ka. 
du j'ilh"liıi eTin eiıkazı atımda 
haykıran yaralı~ kurtarmağa 
çalıııyor. Bu esnada Mebmedil\ 
kanıı Hatice göğsiinden, ve ba§m• 
dan yaralı olarak kurtarılıyor. A
Jeko isminde 6 yaımdaki çocuk da 
mucize nevinden kurtularak en -
kazm a1tın:lan bpıf tıpı§ yürüye • 
rek çıkıyor. 

Tam 25 dakika sonra pa vak'• 
yerh~ imdadı sıhhi otomobilleri 
ve itfaiye yetiıiyor. Enkaz kaldı • 
nlmağa batlanıyor. Bir saat sonra 
da enkaz altından dödrdü ölü, ve 
biri yaraİt olmak üzere daha beş 
*i~i çıkarrliyor. 

O!enler ıunlardır: 
60 ya§mda Leon;Jiya isminrle 

bir ka:lm, 30 yqmda V uiliki, 
yahut Va110 ismin deH kızı, Vaı • 
aonun henüz }'l~di aylık minimini 
kızı Marika, ve üst katta oturan 
Y orgi isminde yelmiglik bir ada • 
mın 17 y&§ındaki torunu Anjelika. 

Anjelikanın anneıi Vaaso da a
iır ıurette yaralı olarak çıkarıldı· 
imdan hutahaneye kaldınlmı§tır. 

Dördü kadın olan ö:enler, pek 
feci, ll! tüyler ürpertici bir vazi • 
yelteydller •. Leon:liyanın ıahda . 
man patlamı§tı. V uıonun kaf a::ı, 

b:Uıusa alm tamamiyle ezilmiı • 
ti. Anjelikanın da kafuı ezil • 
mitti. Yalnız zavallı 7 aylık be. 
bek, biç bir teY olmamı9, ve uyur 
aibi masumane bir tavırla yatıyor· 
du. 

Bundan bqka hepsinin ağızları. 
na, burunlarına ve ıözlerine ııva • 
lar dolmuıtu. Bembeyaz bir vazi. 
yette idiler. 

Bu etnada ölenlerin evde bulun
mıyan akr.aba1an geldilu. Bunla 
nn f eryatlan, dövünmeleri c.~ ay • 
nca görmeie tahammül edilemi • 
~ b.d&r acı oldu. 

Zabıta, ve itfaiye Mferleri bir 
tarahan enkazı kaldırırlarl;ren, bir 
taraftan da yandaki binalan bo • 

Nihayet vak'a yerine müddeiu.. ıa bu proje ile ordu menaupları hıgiitere bükUmeti •ilihlarda jelerinin tahakkuk edebiJeceiiD • 
mumi muavinlerinden Ekrem de Zafer bayramını takib eden t Ey. bir deFece tesbiti için çalıımakta. den :bedbin görünüyorlar. 
gelerek tahkikata başlandı .. Mü • Iulde bir derece maaı zammı gö . dır. Bu yolda yapılacak taahhüt. Almanlar ise Streza.da to,planaO 
hendis raporuna göre, binanın ha· re~'leklerdir. ferin Ulular kurumu tarafında:n nazırların Av.rupanm yalnız bit 
rici vaziyetinde bir bozukluk yok- miirakabe ediJmeaio.e de taraftar • kısmını teımil ettiklerini, ha iti • 
tu. Binanın yıkılmasına bıebe, inşa Şark misakı dır. barla umumi mahiyette 7 e biitiiJS 
edilirken yanını§ evlerden alınan yerı·ne hııiliz mahafilindeki intiba& Avrupa mukadderatını alibd&t 
tugvlalar ve ferıa harç kullanılma - 1__ 1 • b fh eden bir karar vermese saJJJJDA -· gö~ müzaıw:reıer ıyi ir aa ada~ 
sı dır. Çürük olan bir evde, ayni Baltık m ··sakı dır. Fakat huauai bir takım nok. larırun miımuız bir .hareket oldu. 
zamanda 19 kişinin oturması da tal:ımıın tetkikinde ihtilaf çıkma. ğunu ilerj ıüriiyorlar. 
bu .. •bu··ıu"n tehlikeyi arttıran bir se- Dün aaba."h iki aaa.t 20 dakı"k• • ~ S · t 1 11pekmuhtemeldir. _ı. .. · beb olmu§tur. Böylece yavaı ya • .ı. ransız- ovye an aş- aüren toplantıda Edenin •~7-..-U 

· · · · h b t d m&Qının devamı Franıızlarmnoktai nazarına hakkındaJngilizDJilrahhaaluıt6" vaş ~)çın ıçın ara o an ev e , ••• 
h d b. d b' ··km·· göre Streza konferansının mahi • rafından izahat veril mi!. lnıiliı ni ayet ün ır en ıre ço Uf • Londra, 11 . (A.-

tür. A.)-Taymia ga- yeti isihbaridir ve Almanya 1le dııişleri bakam bu huıuıa dair so• 

E b f · d · · doğrudan doğruya bir te!n'iki me • rulan ıuaUere eevab '\'lermİ•tir. ğer u acıa gün iız, ve evın zetesine naza . :r ::r 

h ıd b• aaiye hala jmkan olup olmadığını Ögvleden sonraki tonlantıd• ten a o uğu ır zaman cereyan TIUl Sovyet hü ~ r 
etmeyip de gece cereyan et.şeydi, kUmeti Alman tayin etmektir. FJ"anıamn verdiği ve Almanyay• 

he k k. b · b .. ·· f · t• İtalyanlar ise Almanyaya karşı kar•ı alınması ileri ıürülen tedbjr• 
§ÜP yo ı iıl ulun ecı ne ıce- ·a ve Lehi.atan ::r 
ler verebilirdi. ~ rafmdan red • değil, Almanyanın tek taraflı yeni 

1
Jeur··ri. ihtiva eden proje göriifülmüt' 

tetehüsü karıısmdaki müıterek 
Soruyoruz: , dedilmiş olan ----------...,....----- ------------
Bu iıin mea'Ulü yok mudur?. Bu, litvinof Şark misakı yeri- 1 M. s· 

ale:i:~ bir kaza mıdır?. Bir bina ne kaim olacak mütekabil bir Sabah. Gazetelerı imar ınanın 
yapılırken, hatta tıklım tıklım ki. yardım ittifakı akdi için letonya, ne. diyorlar? . ilk eseri 
radlarla doldurulurken, hiç bir Litvanya ve Eatonya hükfunetle- --
kontrola tabi değil midir? Elbette rinin fikirlerini istimzaç etmi§tir. KURUN - Strezada, İngiliz, (Baparalı 1 ndde} 

Z 1 d • Fr 1 sim bu türbenin ~imdiki halidiı' ! tabidir! Öyle iıe, vazifeaini ihmal anno un uğuna göre yeni itı- ansız, talyan mürahhaslan a • " 
ı :!lf h 1 kk r d Karilerimizin fotoğraf üzerin"~ edet"ek bu biçare imanların canına • ın ana at arı muva 11t .(" ,ran- rasın a yapılan konuşmalan ele 

R · 'l"f J 1 k b göremiye~eklerini biz anlatalım ~ kıyanlar kimlerdir?. ıız - us ıtı a mm esas anna a ara unun pek gizli tutulma. 
Ev sahibi Ali terldf edilmiştir. benziyecektir. smdaki hikmete işaret ediyor. Ve Bu türbenin damını otlar biiriimüt-

Fakat yegAne mes'ul o mud~? Franıa. Sovyet mi&akı karıııında.... hulasaten diyor ki: ''Bununla be • tür. 
Londra, ıı (A.A) _Fransız raber gazetecilere bu konferanst a Sıvaları dökülmü§, her tan.fı 

Olur küstahlık 
değil ... 

Baml)'el maskesi 
altında kaçakçılık! 

Gümrük muhafaza te§ldlltı şimdi· 
ye kadar görülmemi§ derecede cüret
k!r ve küstahca tertip edilmiı bfr ka
çakçılı~rın ip uclar:ım ele geçirıniştir. 
Bu kaçakçılık memleketimize kaçak 
mal sokabtlınek için nasıl çalışıldığı
nı ve ne şekilde planlar tertip edildi
iini gijstermesi itibariyle şayam dik· 
kattir. 

Muhafaza te;kitUı son zamanlarda 
muhtelif yerlerde yakaladığı sigara 
Mğıtlarında şimdiye. kadar görül
memiş kap kağıtlarına tesadüf etmek· 
teılir. Bu kapların üzerinde garp vi· i 
layetlerimizin bir haı:itası bulunm:ık
tadır. Jşin en dikkate de~er tarafı ha· 
ritada hükumetimizin in~ına karar 
verdiği ve ihalelerini yapmakta oldu· 
ğu Afyonharahlsar - Antalya demir 
yolunun gösterilmekte olu§Udur. Bu 
suretle bu sigara kAğıtlan miııt bir 
maksadın husulü için satıp 9k'1rıl· 
mı§ hissinj vermektedir. 

'Muhafaza teşkilatı bu eigara kağıt
larının nerede yapıldığını nzun uzun 
ara§tınnıt ve nihayet Suriyede bir 
fabrika tarafından yapıldığı anlaşıl· 
mı§tır. 

Halkı, bilhassa :Mf köylüyfi kandır
mak ve kaçağa alı_ştırmak için çok iyi 
tertip edilmi§ bir plAn olan bu siga· 
ra kAğıtlarımn memlekete girmemesi 
fçin muhafaza teşki14tı tertibat almıt-
tır. ı 

Avusturyada 
Tayyare 

geçit 
resnıı 

Vfyanahları coşturdu 
Viyanadan bildirildiğ1ne göre, 

Viyana garnizonunu göz den ge· 
çirme m&hiyetinde olan askeri ge
çit resmi sıra~ırnda A,rustu•va ban
d rası renklerine boyalı harp tay
yare!erinin birden gözüküşü bü· 
tün Viyanalıların harpten heri 

Sovyet misakı hakkmda, Avrupa· bir karar almmıyacağrnı sadece çatlamıı bir haldedir. Bu yapmın 
run mühim merkezlerinde ve Ce • müzakere ettiklerini 'sövlediler . tür.be olmasını bir tarafa bıral<a • 
nevrede bir çok müta.lealar yürü- Bu cı!emektir !!' !trezaf on~eT~· rak büyük bir san'at di.hiainin iJJı 
tütmektedir. Misak, aJelOJnum, sn n eonra P nac:" 0 !1 : eseri 01am11 itıbarl 
Str .. .. 1 . b'· "k .k Iuslar kurumu konseyıne zorludJır kaqıamda ne icadar eza goruşme erıne U,Yli mı • k . . . · 

ta t · d b'l k h' tt ararla gelemk fıkrınde değiller • kadar utanç hıui duyaak uclır. yaa esır e e 1 ece m:ı ıye e a· . 
mahirane bir hareket olarak te - ır. Yam: Ulusar kummun_a,, ey. Duyauğumuza görıe, bu türbe• 
lilli edilmektedir. vece ken'!i aralannda ~ennış ol • ı nin ve diğer Ayupaıa nayratınııı 

. . . duldan bır karan dıkte etmek epeyce mühim -yekünlal'a balil o • 
Fransız matbuatı sevtnç 1çın • meselesi yoktur Böyle bir~"· · • 
• • • 'S"'" lan akarları ve mütevel1ıaı vardır· 

dedır. Fakat Panıte, Fnu::ıız - olursa vaktiyle düşünülen dörtler llA d ı· ki bu A ak 
S • k h b" · 1--1 ave e e ım yaıpqa v " 

ovyet mtsa ı, enüz ır al).Ç et drektüvan yerine üçler drektüva • f h A lıj nı 
olarak teli.kki eailmektedir. Bu -n k 1m 1 ı, meı ur yaıpaıa mezar m 

u ı onuşmuş o az mı .. ,, .. . . ı . .,:;ı,.-ldik 
CUMHURiYET- Abidin Da- uzerıne aJ>8:11ıman ~. J~ -iskelet, et ve kandan elbisesini, 

hayat ve kuvvetini Cenevreden 
beklemektedir. 

ver imzalı ba.~makalede bir gi.in 
evvelki ajans telgraflarmdan bi .. 

ten sonra bır kaç mıah artmıtttr· 

Berlinde, misak, Streza konfe· rinin tahlili ve hususi bir noktai 
ranıı ariff"sinde Jngilterevi zorla- nazar vardır. Bu telgraf, Alman

Koca Sinan, acaba ilk eserinin 
bu halde bırakılacaiIDJ bir an dü• 
§Ünmüt müydü ? .. 

mak için yapılmı§ bir teıfebbüs yayı taklid ederek muahedelete ranmıza yikılmış olur.,, deniyor •• 
mahiyetinde telnkki .. dilroels.tedir. bağlı diğer d~vletlerin askeri tak. Velhasıl Bulgaristan için hususi 

Bu görü~, Röyter Ajansının Ber- yidatrnda bir değişiklik yapmak bir vaziyet düşünmek !Azım gel • 
tinde toplamıı olduğu iht;!i\slarm m~vzuu bahsolımca, bunda BUI • diği nazaıiyesi . münakaşa edile • 
hulaıasıdır. garistfın için ayrı bir vaziyet göze. rek, ajans telgrafında okunduğtı 

Roma ihtiyatlıdır. Hilr...uı olan çarptığı anlatılmakta ; Bulgaris • üzere şimdilik bi_r 1ngili~ politika· 
tan askerini roğa1tırsa, Türklerin · 1 1 · · diifünce tudur: :r sı eseıı o an JU nazarıye ıçn: 
de Boğazlarda tahkimat yapma -

Streza konferansı mü,p~• ne- ları, yani L<>zan muahedesi ahka- ''lnglizlerin keskin göriişiinü ve 
ticelere er;ftiği takdirde, Franaı:ı· mında bazı değişikHklcr teınini iyi anlayışını takdir ederiz: Bul' 
Sovyet anlqmaaı bütün manasını meselesi ortaya ~ıkabileceği söy. gar .ordusunu bağlıyan hağlar ç(). 
kaybedecektir. Fakat Strezada Ienmehiedir. ziilünce Türkiyeyi Wlğlayanlar da 
bil' ıey yapılamazaa bu anlqma Makalede de bundan sonra Lo • ~özülmelidir.,, denilmekUdir. 
daha büyük bir ehemmiyet ala - zan muahedesi askeri ahkamı an. ZAMAN ..:_ (Zaman) imzalı 
eaktır. !atılıyor ve Bulgaristaıım bugün . baş yazısında gazetelerin· kendi 

Dayli Telgrafın Vllrtova muha- kü ash"'€r1 takyjfüıtiyle Lozan mu . elleriyle gazetelerinin kenarları· 
biri, Polonya hükUınetinin. Fran· ahedesinin Türkler için mevcud m sıkı sıkıya yapıştmna'k mecbu • 
sa ile Savyet Rusyanın imzalama- takyidat arasmdaki emniyet mü • riyetinde kalmalarının tsebebini 
ğa karar vermif gibi ııöründükleri nasebcti yazılıyor. . anlatmaktadır. Bu halin yevmiga· 
tarzda b1r misak imza!amağa "Şimdi Bulgaristana, büyük sa· zetelerden haftalık gaz.et.elem de 
kat'i surette aleyhtar olduğunu vaştan evvelki gibi, istediği kaaat· sirayet etmesini, tetkik Mllnıeğe 
bildirmektedir. silahlanmak hakkı verilirse, Lo. değer bir mesele mahiyetinde gör" 

zan andlaşmasmm desteklerinden mekte ve dmektedirki: 
Londra, 11 (A.A) - Taymis birisi yıkılmış, hem de bizim za • "- Ankarada yapılacak oiaıı 

gazetesi, "Yeni çqit ittifaklar,, ----------_,..----• matbuat kongresinde m~mleketiJl 
bathiı altmda yazmıt olduju bir Büyük Britanyanın ittir~i . ·ol- irfanı için pek hayati olan bu okıı" 
makalede diyor ki: makıızın mil!terek bir f üdaf aa mak buhranı et.rafında di.işümne " 

"Daha şimdiden Almanya ile aiateminin tahakkuk .1ab1tıma isal li ve konuşmalrdır. y okSa okU ' 

görmediği bir manz:lra ar.zetmi~ 
tir. Bu geçit resminde 10 tayyare 
uçmu~tur. Halbuki Sen Jermen 
muahed~sine göre, Avusturya as
kert hav~ kuyveti bulunduramıya· 
Cllktı. 

edilmeıine milb~eret ediJmiıtir. mak buhranına mani blma'k ~ 
Fransa ile Rusyanm Str.·u:a lcon . gazetecilerin kendi elleriyle ga'/A' 
feranamm arifeai~de lJluala1: Ku- telerinin ağızlarına kilid ~ 
rumu çer~eai içinde kalacak! n akdar gülünecek ve belki de 
kartılıkh yardım misakı. 1m71ala ağlanacak bir hal tasavvur oluna • 
mak hususunda anla§mıt. oldukl•· l maz. 
n söylenmektedir•,, ' 
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Kimse ye taarruz 
etmiş değilim 102 bin 

Türk lirası 
Türkiyede çıkan gazetelerin en 

eskisi Fransızca lstanbul refiki • 
mizdir. Bu müessesenin batında. 
pek çok Türk gençlerinin ta'h&ili Binlerce esnaf' n 
ve terbiyesine hizmet etmiş ve~· ı hakki 
lun sf-neler Türkiyede yaşamıf bır 1 f d · ı . 
Fransız bulunmaktadır. sra m 1 e 1 m iŞ 

Fransızca lstanbul, hususi istih • Bundan üç sene evvel kurul -
baratiyle de temayüz etınittir. Sık mut olan birle!ik esnaf cemiyet . 
sık, bize karşı n1ealektaşhk neza • leri mütterek bürosunun muame -
ketleri gösterir. ]atında mühim yolsuzluklara te!;::-

Geçen gün bir yazımda, ~öyle düf edilmiş ve bir çok usulsüz sar
fiyat yapıldığı nazarı dikkati cel • 

demiştim: betmiştir. Bu ,eklin usulsuz sarfe-
"- Biz bir yazı yazmaya göre-

b
. fedilen para 102 bin lirayT bul • 

lim ... Ecnebiler, bunu mutlaka H' maktadır. 
yerden mülhem sanıyorlar. Türki- Verilen, malumata göre birleşik 
yede ferdi, §ahsi olarak bir fikir esnaf cemiyetleri büroıu hesap • 
yazılamaz sananlara şaşdn· .. ÇüJ'.\· larmm kar§ıhğı ötedenberi nazarı 
kü bunun aksini isbat eden bizzat dikkati celbetmekteydi. Bundan 

kendileridir. Beyoğlunda, Al • evvel bu if, cemiyet reisi ve umu -
manlarm, Frnn.aızlann. ltalyan · mi katiplerinin bir toplantısında 
lann çıkardıkları gazeteler yok pek gürültü teklind.e mevzuu bah
mu? Onlar kendi fikirlerini terviç solmuf, fakat o vakit biraz da zan 
edip dururlarken, bizim kendi fer· huduthuını geçmiyen bu mesele 
di dü,üncelerimizi ve hislerimizi sür'atle kapamnıttır. Esnaf ce -
kendi memleketimizde yarayamı. miyetlerinin idaresi Ticaret Oda -

d k 
· ama geçtikten sonra bu usulsuz 

yacağmı dü§ünmek bura a apı· sarfiyat yave.§ yavaş nazarı dik · 
tülisyon var sanmaktır .. , kati celbetmiş ve netice de bun · 

N F Atman hiç bir e ransız, ne dan bir hafta evvel mütterek bü • 
gazeteciyi tasrih etmemittim. Yal- ronun muhasibiyle bir kaç mctnu· 
nız ahbabım Primi'ye azıcık takll- ru Oda tarafmdan işlerinden ay -

mı,tım. nlmıftrr. 
Teessüfle öğreniyorum ki, Fran· Bu itin tahkiki, büro için yeni 

sızca lstanbulu gücendinni~im .. O intihab edilen idare heyetine ve • 

,•azmıda hiç bir taarruz ruhu yok· rilmittir. 
lu. Dün bu hususta yaptığımız tah • 

Bir daha dikkatle okunulu.na, kikata göre tasarruf makaadiyle 
y:.ıkaıda yazdıklarmım haricinde kunılan ve bir &!alık bankada 011 

bir ş y öyl miş değilim.. Yalnız iki bin liı·aat bulunan büro bugün 
~... borçlu vaziyettedir. . 

de hilr dütünen ve phal fj • 
ldrf erimizi yazabilen inaanlar ol _ Büronun bu arada Ticaret Oifa-

aına pul borcu olan 4 bin, kendi 
duğumuzu, ve bilhaaaa imzaları - memuralrının maatlanru vereme • 
mızın mes'uliyeti kendimize aid meıi dolayııiyle 2 bin lira borcu 
olduğunu anlatmak istedim. olduğu anlatrlmaktadır. Büronun 

(VA·NO) kaauıncla 800 lira kadar tahvil 

"Doğru yol,, 
Kitabının davası 

bitti 
Dini hissiyatı alet ederek dev 

lelin dahili emniyetini bozucu 

ne§riyat yapıldığı iddiaaiyle açı • 
lan bir dava_ya, dün ıabah lstan · 
bul ağır -cezll mahkemesinde ha • 

kılmıttır. 

Bu dava, "Doğru yol,, iaıminde· 
ki bir kitapta çıkan bazı yazılar · 
dan dolayı açılmı9tır. Dava edi· 
lenler, kitabı yazan tacir Ali Ulvi 
ve kitabı basan Bühanettindir. 

Ali Ulvi, kitaptaki yazıları di· 
ni hissiyatı alet ederek devletin 
emniyetini bozucu neşriyat mahi· 

vardır. 
Binlerce esnafın alakası bulu • 

nan bu çok mühim işin tahkikine 
devam edilmektedir. 

-o---

Muntazam Ulçillerl 
olmıyan esnaf 

Yeni ölçülerin tatbikindenberi 
aradan seneler geçtiği ha-ide hala 
bunları tedarik etmeyen eınaf hu· 
lunmaktadır. Bilhaua kış mevsi
mi için lstanbula gelip de elma, ar
rnud, üzüm ve incir gibi teYler sa· 
tan köylülerin, mahalle araların • 
da dolata~ esnafın muntazam kilo 
yerine tat ve demir parçalııriyle 
ıatıf yaptıkları görülmektedir. Be
lediye bunları tiddetle takib etme· 

ğe batlamıttır • 

HABER - Akşaın Postası 3 

'Jl~ o~, 'Jle tµJi ı 
Sanatc;;;m 

Sovyet opera Yıldız tedavkisi göreı 
• 1 • uş 

artıst eri Sarayı Londranın hayvanlar bal1 

Ş il de Corc adlı Penguven ku.tı 
e eri geldi, ötekiler Kadınlar kongresi

1 
günlerde ac1klı bir vaziyete 

de yarın geJlyorJar için 1 müş bulunmaktadır. Bu ha 
Memleketimizde konserler ve • Dar 1 k? Corc ve Perıy adlı iki Pen 

rc:cek olan So:yet opera san'at- mi ge ece • kuşu vardır. Perıy on altı y 1 
karlarının şefı tanınmış Sovyet Nisanın on sekizinde Yıldız ve d1°"-1'd1'r C · ·k· · 

, A •• • • T • orc 11e on ı ısın 

san atkarı Ştaynberg dun şebrımı· konferans salonunda toplanacak 1 J b" d ı·k 1 d l · . unan ır e ı an ı ır ! Bunl 
ze ge mıştır. olan Uluslararası Kadınlar Birliği 8 yıl biribirind h. l 
Şta be d ·· b" h · · · k 1 en ıç ayn m yn rg un ır mu amrımı· ongresine riyaset edecek olan arkad ·b· ı d 1 ·· 1 • • B' 

1
• • aş gı ı yatamıs ar r. 

ze şun arı soy emıştır: ır ık reısi bayan Korbet Eşbi b h b -
" T·· k' l' · · T·· k a saat eş buçukta muayyı - ur 1yeye ge ışımız, ur dün ekspresle ,ehrimize gelmiş • k . . . . . 

artistleri ile Sovyet artistleri ara- t' no taya gıderek bmbınnde 
·~ . k d 

d k··ı1·· ·· b · k' aantım a ar uzakta durur 
sın a u ur munase atının ın ı · Dün şehrimize muhtelif millet • w • 

şaf ma ve kuvvetlenmesine bir de· )ere mensup başka mürahhas ka- gırmak suretıyle kendilerin 
lildir.. . Burada gördüğüm hüsnü dmlar da gelmiştir. y~pılma~mı isterlerdi. Ba 
kabulden cok mütehassisim. Ba _ Bunl d A t ) .. h elmde hır hortumla gelerek - ar an vus ar ya mura • J 
na karşı alaka gösterenlere çok te· has heyeti reisi bayan Bişbiç, yol • arın üstüne ıoğuk ıuları 
sekkür ederim. Proğramımız hak - da Seylana d ~ d ~ . . S dı. Aktam saat altı buçuk 
kında henüz bir şey söyleyemiye. laAn kadınla na UgTk a ıgı ıçın, T~.Yk· kuşlar gene kendiJiklerinde 

. rı m ongreye ve ur . 
c1."'ğım .. Proğram ve buna aid tefer- kadmlarına hitab eden bir mektu· yere gıderek vakvaka ba,Ia 
rilat Ankarada tesbit edilecektir., bunu getirmİJtir. Mektupta, Sey _ gene dutlarını alırlardı. Ba 

Ştaynberg dün İstanbul Vali ve lan müslüman kadınların l t _ duştan sonra kutlan ayrı a 
B 1 d. R . . . . . ın s an k e e ıye eısını zıyaret etmış ve bul kongresinde toplanan bütün tara elleriyle de yıkardı. 
konservatuvar müdüriyle görüş • h · 1 · - 1. l ş· d' · p f h emşrre ere en samımı se am arı ım ı ıae eray ena al 
müştür. Konser~:~~" .. ver.i.le~.eği y~r- ve en derin temennileri gönderil. talanmıt olduğundan ha 
~er hak~m~a goruşulmuştur .. Dı • mektc ve kongrenin Türkiyedc ol- bahçesindeki sanatoryoma 
ger san atkarlaı· yarın gelecek ve d d 1 • 1 
d 

w A k 'd ki . masın an uyu an memnunıyet mıttır. şle bunun içindir k 
ogruca n aı·aya g1 ece erdır. nl t J k b.. ··k ff k ki b' a a ı ara uyu muva a ıyet • acı 1 ır vaziyete düşmüt 

iki at 
Gemi azıya aldı, bir 
adam da ynralandı 
Dün akşam saat 19,15 de Un -

kapanı Zeyrek caddesinde feci bir 
araba kazası olmu!, bir adam ha • 
tından ağır surette yaralanmıttır . 
Hadise şudur: 

Unkapamndan Laleliye yapı de. 
mlı-i götüren araba sürücüsü 
Melımed Lalelide demirleri indi -
rirken arabanın atları birdenbire 
ürkmü§tür. lki azgın at, hızla ası
lınca arabayı ikiye bölmütler ve 
ön tekerlerini bat döndürücü bir 
aür' atle aürüklemeğe başlamıtlar
dır. 

Ahrrlarınm bulunduğu Unkapa· 
nına doğru kotmakta olan atlar, 
geçtikleri yoJlrda ortalığı biribiri • 
ne katmıt!ar, halkı heyecana dü -
türmütlerdir. 

Bir aralık, Şehzadebatı yoliyle 
Zeyrek ca.ddesine inen azgın atla. 
rı bir adam önlemek istemittir. 

Azgın atlar, önlerine çıkan bu 
zavallıyı müthi!bir çarpııla yere 
devirerek kotmakta devam etmiı • 
ler, ve bir müddet sonra güçlüklie 

ler a.rzulanmaktadn·. Mektub, maktadır. Bununln beraber 
bayan Haşim, hayan A. C. Mu • aevinç de duymaktadır. Çün· 
ham~ed ve bayt\n HRtice Muham- Hhah düt yerine gidip de 
med ımzahdn·. ııragmı &avdıktan sonra he 

Dün gelenler arasında İngiltere adım yana atlıyar k k 
"Se J D k · . • . a ar a 

. ~-an ar ıçtımaı ve ınyasi d~ duşunu almaktadır. 
bırlıgı,, sekreteri bayan Florens • Bari de vardır. Bugün Amerika insandan a,a~ı sayda 
heyeti gelecektir. 

Diğer taı-af tan öğrendiğimize 

göre, gelecek büyük kadın aza ka
labalığı, kongrenin yapılması 

mevzuu bahıolan Yıldız konfe • 
rans salonunun alamamuı ihtima
li vardll'. 

Bu İ§ üzerinde görütülmekte, 
tedbirler tasarlanmaktadır. 

--0--

Tercllman)arın 

vesikaları verlldl 
Dün saat on altıda belediye ko -

operatifi ıalonunda yeni tercü • 
mantara vesikalar ve l'ozetler ve -
rilmiştir. Belediye reis muavım 
Hamid Oskay bir nutuk &Öylemit, 
tercümanlara çay ve pa•tıt iham 
edilmi,tir. 

Kara Bekir davası 

Hindistanda en ziyade ne 
dilen ve tiksinilen biı- sınıf 
vardır ki hunlara parya ad 
mektedir. Uzaktan bile 
görenler kendilerini kirle 
yarlar. İtte hunun içindir 
yalar kulübelerden dıtan 
mamağa, gündüzleri pe 
den bile bakmamağa mah ... 
ler. Paryalarda kim5e kend 
görmesin korkuıiyle zaten 
Irkta dolatmaz1ar. 

Hindlilerin milli lideri 

parya ıınıf mı ortadan kald 
ve yurtdatlar arasında mü 

kurmak için çok uğra,makl 
raher bu itte muvaffak ola 

Tıp fakültesi 
durdurulabilmiılerdir. Mcmlekctimizıe Bulgaristandan 

imtihan talimat 
mesi değişti 

Kaçan at1arm sahibi arabacı muvazaalı bir surette !eker kaçır· 
Münirin dayısı olan ve batından maktan suçlu tutulan Kara Bekir 
ağır surette yaralanan arpacr Ha- ve arkadat!arının duruımalarına 
lil, sıhhi im:lat otomobiliy:le he ... dün de sekizincı ihtisas mahkeme
men Cerrahpaşn hastahanesine ! sinde devam edilmİ! ve ~hitler 
kaldmlmıştır. dinlenilmittr. 

Tıp fakültesi talebesinin 
tihan talimatname.inde b 
ğiımeler yapılması için dek 
müracaat ettiklerini yazmıt 

Dün fakültenin prof eaörl 
lisi toplanarak talebenin 

yetinde o1madığı~ı ileri ıürmüt, 

böyle bir §ey aklından bile geçme· ( E H R ı• N D E • - ' diğini ıöylemiıtir. Bürhanettin de Ş R D L E R J 1 
bu sözlere ittirak etmiıtir. 1-_.-~-------~-----·---·-----------------• 

Mahkemede müddei umumi· M 10 d d • 

doktora imtihanında değit 
istedikleri maddeleri tespit 

ler ve tasdik edilmek üzer 
kanhğa göndermitlerdir. 

!iği temsil eden Ahmet Muhlisten JSJfÇaf ŞJSJ fi)fi er } 
esasa dair mütaleası aonılmuf. d ti · d dün hıısmcn hahsct· halde cadde)c hiç hakılmı)or. Hele kı:;;ın cmk cmk olu· 

~ or. Bunun önüm• geçmek i~in ortndaki cadde muhak· 
ı.ak un•tte ya Arnarnt kaldırımlarr ı-ökülüp munta
ı:ım µnrl\e dö<;1enmeli. yahut da en İ) i~i m~fnlt yapılma· 

Bakanlık fakülte meclisi 
rarını tasdik ederse talebe 
dikleri yerine gelmi§ olaca • Mısır Çarşısının er . erın en 

müddei umumı, dava mevzuu olan i tik bugün devam edıyoruz: 
t w m ş ' d · · h. ı · t 11 • 1 yazılar üzerinde yap ıgı tetkik :; _ )fısır Çarşısın a ~1ln~rn ıçın ıç ıır t·.< )ır ) o,. 

. • • 1 ak bunl t Buna mukabil her dükkan yanacak ''S)a ılc trldını 
netıcelerını an atar ' arın t °ı{j doludur. Geçen ramazanda olduğu gilıi bir ) an· 
davanın açıld1ğı maddeye temas ı ,~"::ıkacnk olursa mazallah bir felaket clo~urıır. Çıin· 
eder mahi ette olmadığını bildir· k~ ne~ yakın bir yerde su Yar; ne.~~. itfaiyl' girchiliµ ra· 

• y • . b 1 ~ hatca manevra )Rpabllir.Zateıı butun çtn·ı:ır) ı doldura· 
mıf, beraat ıııtegınde u unmu' cak~ boğucu duman, kimsenin içeriye girme-ine mey.dan 
tur. vermez. Hele bu yangın gece ~ıkacak olursa tam mana· 

f 
l ı sıyle felakettir. 

Bundan sonra müda aa ar Y~· 6 _ Çarşının üzeri.nde otlar, hatta ağaçlar hitmi~-
pılmıf, Ali Ulvi ve Bürhanettin tir. Bunlar temizle~mıyor. Yukanda rahat rahat hır 
.ı be . . w• d b 1 narak sürü koyun otlıyabılir. ~e, r~Uen ıstegın e u u 7 _ Mısır Çarşısının ukasına pazar kuruluyor. B~· 
ıCSzlerini bitirmitlerdir. radakf pazarcılar mallarını bol bol ıslatıyorlar. Bu pıs 

M h k k erilme . sular da duvarların altından sızıp mahzenleri doldura· 
... u a eme, ararın v yor. Ve taaffün ediyor. 

•ı ıçın ha ka üne bırakdmıtlIT· 8 _ Çarşının içindtın g~e!.?~ll~r c~dde .~yılmakt~ 

lıdır. 

--0--

Tahklkatta fşke 
mi yapılmış? 

Bir cinayetin tahkiki eın 
dinlenilen lsmail adlı birine 

!) - ~.ted~n beti ~ar~ı c~nafı arasındaki itiyada göre 
1 

herkes dukkandan 1 IO :-;antım kadar ileı·i çıkabilir ~im
~i. belediye yeni bir emir Hrdi. Ye dükkan hiza~rıi'dan 
ıtıha.~·c!~ cadd!) c doğru ~ıkılmamasını bildirdi. Dükka
"!" onune dogru çıkmamak demek dükkanın arkasında
kı rnahz.!ne tık!lnıak dt>nıcktir. Bu . ekil den e~naf ·ok ce etmek suçiyle Şile jan 
zarar gorecektır. ç ı. '""l .. k k nd uo u uma anı Ahdurraz 

10 - Çar:;;ımn kapılan fe,·kalade harap ,e • ·k'd" l h" .. 
Gerek Yenicami, gerek Camcılar kapı:;ı nerde ~s 1~ '~: ey me açılan davaya duna 
la~ı yere. yıkılacaklardır. Bunlara kimse bak~S:k 0 is~e- za mahkemeıinde bqlanmı 
mıyor. Jl'e Evkaf, ne Beledly~ •. Hani hırsızla d . M • d .. · sın, arkadan kapıya ~:.le bfr J\un·etlke I u~-ma az:ıuıı J&D arma böl 
derhal açılacaktır. ayanı ırsa 1 man:lanı tahkikatın usulü 
işte .~sır Çarşrsımr ;., on derdf. Ne diyelim? Allah bu •inde yapıldığı söylenmi~tir. 



.... ---·---------------------------==-;--~.-NR~·~B~l-R~-~· A~kp~··~P~•=&an~'~==-::~~=-~ı::-:=~~~=-=r--:--:-;-:===-...-.--.-:ıı--~:-~--• Kazanan plyanko ··=can= ğecekı môthlş c-JnA~&tıer 
numaraları Çarşıkapıda kanlı bir vuruşma oldu 

6 kiti blrlbl.-lle ~rpııtı, ikisi ağır yaralıdır 
20 bin Ura kazanan 200 lira k-zananlar Aralarındaki kadını bu sabah buldular 
191 S S · 1E ::: ;E 1!!Eı .. - ..... ~. ç.. .1 ~ oldaiu ukid --". r ~tarını .ı. l'lllC., •• c1.m.ı 
15 bin lira kaaanan 

7552 1133 l2l
46 1082

' fıkaprcla •kici tlelilcaablar &rMUt• da, ~ifa el-.rak plıMJl Mehmecl, hae ıs.her ~ ~· 
_,. lDll 

13717 1245
! da kadın ~d~ lMf ~,... k .. bala itittiiiai töyle uılatmıt-

1861 4311 21883 12484 zı75z · olm111,kaYpc:ılar bmWderiai mat- br: 
33'08 ssa 240eO 15219 ta" çekecelcle ,....ıa-,lardn-. "Vak'a terlik~i Rııa UIWult o. 
1741 Slıtf 2tS4T 8411 ~alc'a, ~l~lu Al.,.._ meclNM • cluılMia oldu. Jllısa uta itlerken 

lllOZ sen l l&A aınde terhkçı Rızanın oclumda ol- kalfa Sırrı !tir tite rakı ile cllf&l'I • 
-

5 bin lira kazanan 
6003 mQflW.. daa phnif. Sonra bir kiti daha ı• 

10 llra kazananlar Oda bu aaM.h c1.,..dalm1c !tir lber .. hep lteraber "8aet• hatt•· 
1 bıa lira kazananlar 1... 3llO 8507 21444 vaziyette w kan l•ı.i içinde JOrlar. Gece yanaı, ~ oluyor. 

9a87 4454 a336 9939 bulunu,.ordu. Geae ....... n Kv,dci iki numaralı v., .. ı uata • 5521 23411 
1100 lira kazananlar 

lllao 940I ıeeeo 8098 diler bir ocluınm etiiincle .. a. nm oclumdan iee, Edimeli Mua · 
19808 ~ l2191 tM48ı niiDde kova ile,_. prpıbmt plti tafa arhot olarak bun.ya 1li10r 

20145 21831 
14856 6999 

457 17512 24139 19207 "dört yana llfl"UD1f ..utkit kan lar •• lfel'ide lcala1-bk aruında 
t 111 l 1890I 8977 4176 lekeleri ti• ~il'· 1Ca11m uta ile bir ele bdıa vardır. 
1312 ı.1907 ısaz 10350 Lliraeli Muetafa ile, itelri Mutta· 
m1 suo 11121 7098 SON CAKIKA fa. ıtıa ataaaaodumıa up111111 

13116 217 10248 1 ı ıaz ueo --.. - • - ylf" 1unp is-' .u;,.1ar · V • ka•ı• 
1eo •ı• 1aae 1194 St e a MtbJor. ~ çainfala. .• 1000 lira kazananlar 

1887 318216291 
2994 9010 12931 
8699 928 f5556 

t•tı 1745 ll079 3119 r Z 1...-wlerden Sırrı U. M..ıafa 
12ıı2 24113 .. 9821 konferansında =: ~=K.;!::7.; 

23486 16072 
20408, 21746 

20M2 \0324 lAU 11774 
• t iteld Muatafanıa kafalan anlı w 

1N87 3088S 14811 t2036I son V8ZIY8 clsr, karakolclaclrrlar. Velhuıl hep. 

~~: 1 =~. = ı: Streaa, lZ COlı.cı.a ""'9 .W1· ei alb l&ltidir. 11ciıi hutahawle 
19140 1199 382 17436 ..... malGmat) -1..,utea., Al. atelriler JraralroWa. ..... " 

151 U4a 11718 18319 mayap, IMacüakü --~ Mtl • Vak'a,.. ıeceleJin ıöaleri1le 
! 24100 1388 665.1 818 1128 l8"1 11367 l 1126 Jetler mclilmi1' ~ ~---· 1ifa mec1 ..... bekçiıi ı...a tle 

70 llra kazananlar 

5104 2Z183 8741 11911 UMT9 240U aı 13 34SS imkin ~ W•civhPu ~ tiJle alatmalctaiır. lamail ftk'a-
3221 20146 1911 35-1$ a..ıı 

10171 14132 22435 dik ve kabul etmittff. 71 poliM balMı- .......ıcte bina 
19319 2118 2118' 7211 mo 768.1 19011 11%4 Alnıu)'&Jım Stfua.11 Mıkib "• Mlük pbaiftir. Çiiıaldi mHN. 
10433 14431 21997 2914 ~ 4..A119 3786 -~il:! cek 1c.ı......ıu. daftt .. Dece· .. ia ... kap-, laabldileolma· 
23911 17'4 8810 SGl ~ - 1509 ,;;;; tine dair"-'*"" ...... -..wir. tlan .. btllciainkinden .... 
16438 13304 1011 2798 a41ll 

3131 
70l4 

23865 
hısiltve ile haln.. f,.MUlft bir kilitle lcapatdmıı ltulunu)'Or. 

t97SO 3730 ıouz 11a
1 
Z:: 

13829 
ıaos 7072 Mi1ı.tler •.W•i_.....,.. -~ du. ~kendi uaahtarifle bu 

20774 11490 193ZI 3187 
3210 

DO&& UMU 2814 hiae ...ıd oa ıiW.~ .......... 9 ~ aplMmlf, acmra 1aaınan a • 

1~ mu ~1 1~11• ~ ıı* 1~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-~~-
MNO 17111 llJllJI attıll J ı~ IJllP. ~-~ftilıilr 
... 1crre 19111 .- 44H 1oae vv · mt ~ ~ 
;: : 12812 ıoeeı 14368 ıoesı 5375 ·6279 Yunanistan 

9820 22913 : !:
1 

Z: 1
: · ~: : divanıharpleri 

19717 19111 19171 lDll UM 1140 USl4Z 9112 
11401 1141 19&13 1114 aoao 1911 aı 78 Yann ,._Jaeaa -1Ml•..ı 
sm ııMr uz ııeoo, = 22494 78 1941 ~ıyor. v...._ ftftiı .ı1u 

23338 11330 177'76 teT. 
23171 

7U t0131 22960 Piatallkili1', ınuh-....i de JaJ1ft 
12&14 2Z0.10 DOi 2IOI ZI009 14537 ZlllT 13581 neticelenecektir. 
4919 11777 111 14491 1 eosM 13'1 ı11ız ın1IL1bertu ta~ıımı pldl 

11931 4161 aazaa 3.1l71 4221 6441 nm ıaoe Libertu takanı hat......,. IRı 

1 - YAŞAUX KO~KUStJ 
°'1uJular: 

FREDERIK MARCH MlltY AM HOPKINS - JOl..J ltAP1 
2 - ViYANA aDLaOLO 
O,.,...ı 

MARTHA EGGERT 
1Su,U. •eantler aaat !tir ele bqlar. 

•• Bu akıam SAR A Y ıinemaaında •• 
M.,Jnar ROÇILD 1-nıer aUeabıin 1'a,atmı, aferini " 

qklarmr tuYil' eden fevkallde ve ıeatin 3llO 144 l80l8 1141, 31.-Z 10832 1'260 11338 -.bahki konvaıniyoaal tftla'71• 
31118 1811 21038 1•1 tfto 24230 7NO 21031 ..ıc1u.r. Kafile°" Of OJWW .. R o ç 1 L D 
90ll 4111 = seN _.. 1$11 11192 tl\21 birld.ncidea, Mrır.c• W• 

23991 JIO UN tNOl l1211 13841 047 dan mtil.....,. T.ıa.."' .-...., 
•1 1_,. ı 7801 22209 2144 INtUa o1'JllC'ltan .. ~· 

IO,OOO ~ •tWfat ....ıı · 4ıO lira kazananlar 4JnQ. '" c1a1s1ı.ec1a c1°'...._ . ftlnti ~emiı bh- A!Uftff ..... •nam ecliı•· o,.. 
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• ı• 8 1 tahklkvelTOr~çeJe CEBIDELıKLER i 
Şahin in umesee Geerea: 

takip edJtmelldf r! i n~·BI Cebldellltler 'ahı A~ılrgtizler Padl9ahı H 

• .... - ..... _._.. liri ··n evvel matbaamıza Va. il AH Ceng1zln batından geçenler H 

O
• • c u• 1 RUyil:'D~~ı::omanı purcul: Şirketi Güneysu vapu~ U..a-ıaım11111wııa••:wwmaıı1111111:1:aaıam:u.mı======rm-.:=am::am:ım:u.-nm:ırm:::m:::m;:::::::;::::::::::::~ 

••• 1 y • .;-;;;== ·ı 

Kadırcın Kafh 1 .. -.-" ..... _._ .. , ifçilerinden iki kiti daha ıelmıf, - 84 -•••1111'1' ve VapuTculuk Şirketinin ıazete • - Sen bize aeyahate çıkmaz • tonra çok mükemmel bir ticaret • • k v d•k mizde çıkan tavzihi üzerine fU dıuı evvel bir çok defa muavenet· haneye Jahib olacağımı umuyo. 

Dost g
ibi göriJnere ene 1 ıözleri ıöylemiılerdir: te bulundun. Bize para verdin •. rum .. lıtanbula dün ıelir ıelmez, 

..................... "'9' •• 

• ekle d• "Güneysu vapu1'U 28 Kanunu • Fakat biz hilA bu borcumuzu ö - nipnlımın babasını ziyarete ıit. 

donanması arasına gırec f 1 evvelde Köstenceden geldi: Ve biz diyememit bir haldeyiz.. tim. Beni çok iyi kartıladı .. Gerçi 
1 K.&nunuaanide içine ıirdık. Ma • - Ne olur?. Hakiki doat ara· daha evlenmemiz için kat'i bir 

~ berkeain en 
KoaıJl1M •d' ba]duiu ,ol ıu ı ı: 

Uf~iJe (:eıM" O.yraiı çeke • 
_....ı.ıı d. 5~1-.rmdaki Venedik 
~er ı. ırw • 

iL· 1.-:-18 Cenevekılerden zaten 
e 111ıte191"17 • 'ki d . 
farklan ,oktu·· Böyl~h e oıt 11· 
b' ön.merek Venedık donanma· 
~ aruına gireceklerdi. 

O DJll&D Cenovablar da Türkle· 
re Jcartt hazırlanan bu haçlılar ıe· 
ferine sirmiflerdi. Birlefik donan· 
mada ontann da 50 60 kadirraıı 
bulunacaktı. 

Son pnlerde ele duyuldujuna 
ıöre bu filoya da methur Anderya 
Dorpnm Jeleııi Jan Anderya Dor 
ya kamanda edecekti. . 

Bana 'bakduta amiral Ba~banzo 
Ali Reiaten ıüpbelenemezdı. Za. 
ten oamıla fazla yakm olmaya 
dikkat edileeek, yahuz, ilk fmatta 
amiral ıemiıine bir bula~ yapı · 
tarak 1emi ele ıeçirilecektı .. 

Ali Rei1t ıemiyi her bal~~. ele 
PF•bibnek için de fUDU dutun· 

müftü: 
Bütün Jnentler diifman gemi•~ · 

ne aalclırdıklan ve onun pverteaı· 
,ı1cacaklan tırada Sani&" Oı -:n, kendi ıemilerinin ambarına 

a191 ..,.cek ft böylelikle levent • 
ı..m pri danmek için ümitleri 
~acaktı. ıördükte n 

--~ ..... - .... 1a1a1 her - --
... olana olsan ele aeshaMktaı 
bqka çare kabmyacaktı •• 

Gemiyi ele ıeçirdikten aonra da 
h9111d uakJapcaklar, aon hızla 
c;aa.yire, yahut ilk Türk limaıuna 

ııtınaca.klardı. • . . 
Amiral Barbarizonun ıemııını 

fÖ le kenarda köıede, batka ge • 

l"fıorin hemen onun imdadına ko· 
M-m.IYac:aklan bir yerde ya~la!~· 
btlmek de aynca bir talie ba.gl! ıd.ı. 

Bilinen ve anlatılan !U ıdı kı; 

B k ..:~ _-.ı, korkulu ve her 
a, ço ... .,., !ır".. • b. . . 

yijitin if.ine ıiremiyece~ı· lır d·~~· 
Ukin bqka ne yapabı ır er ı · • 
Gemi A:nkonaya vardığı zamanı 

limanı bot buldu .. 
Veııedikdonanmumrn ı,q ku • 

Jmmanclan Sebutiyen Ven~ ve 
. 1 Sarban· zo ile bırhkte ... ,.. dak" 

Mark • Antuvan kumanduın 1 

...,. donanmumı da alarak 
Bren&liıiye ıittiğini öpendiler. 

Don•mnaJ1 Brendizi de bula • 
madılar •• Ba 1efer ele Otrantoya 
sittitiııi l&ylemit!eTdi.. Ali Reiı 
zata Venedilc donanmaaının bu 
yollardan ıeçecelini, bu limanla· 
ra ufrayacaimı eakjden biliyordu. 
Demek ki geç kal11Uf ve onlara ye• 
~ıti •• 

Otr.nto limanı o ııralarda çok 
ailihh, içeri girilm•i kabil olmı • 
,-.n bir yerdi .. Çünkü Papa, vak · 
tiJ. fatih Sultan Mehmed zama • 
nmda Gedik Ahnıed P.atanın ~line 
'bu kaleye çok ehenımıyet verıyor, 
hıriatiyanbjm en s<>n konıyucuıu 
oı.rak anıyordu. . 

Türklerin idareyi yenıden ele 
• ., • bü"t"" ltalyanm kay· 

seçırmeıen Wl ki 
hedilmeai ve Papahğm, Papalı a 
beraber Hırlatiyanbğm, ve dül'lya • 

-. ~ demekti. .
1 AH Reiı amiral Barbarizo 1 e 

lıet. Otranto ıibi ·bir ]jmaıUll ~. • 
famnda kartılatmar.r yüzde yuz 

korkulu buluyordu. ArkadAfları 
da ona bak veriyorlardı. Tuarla • 
nan baskını aç.ık denizde, hele 
Kefalonya, Korfu ile Zanla ıihi 
adalar civarında yapmak, iti ya • 
n yarıya kolaylatbracaktı •• 

zotla itlemekte olan vapuru kö • ıında böyle küçük yardımların he- vaatda bulnmadı, fakat ayrılır • 
mürle itler bir hate setirmek için eabı mı tuıulur?. ken: 
iki ay mütemadiyen çabttıJc. Bize - 8afımııa ıelen bu feliket • - Çok memnunum dedi ... Gay • 
hiç para vermediler.. Hep biTlik te belki bizim de kabahatimiz var. r~ v~ faaliyetiniz var .. Zannede • 
olup para istedik. Şubat ve Klnu· Ben, derılerimi takip edecek yer· rim ki muvaffak olacaksınız, ce • 
nuıani bordrolarını getirip imza • de bir roman bellıma yakalan • di ... Ahmed Beyden böyle bir lii
lattılar: ''Parayı aeferden dönün.. dmı. AU1e ıelinu, o hersün bir it Jındı ititmek çok büyük bir teYdiı-. 

Günkr ve haftalar, Otrantonun 
ajzmda, ketifle geçti .• 

ce v«eceiiz.,, dediler. Seferden a.rıyac;ajnu, artık çahpcajmı ye- -Müzeyyen naııJ?. 
dönüldü ıene vermediler •. Uç ay minlerle aöyler fakat i• arkuın • 

Bu ıırada Ali Reia evvelce kur -
duğu planda ufacık bir deiitiklik 

1 be ı ~ - O bir melek .• Daima ıüzel ve 
çahttığrmız ha de t para a ama" dan kovuk •erde Mbahtan ak -

_L "K& • :I"':" ~ ıüzelliii kadar da ıadık •• Uzun bir 
dı.. Nihayet bize: anunuaanı •a-a ka..1ar tokakta tosadüf etti· 

kl 
,___ ~ .... " seyahatten dönüıüm kendiıini çok 

daha vaptı. ve Şubat aylı arının yammı •""'"- fi pzel kadmtann petİni bırak • ~· panyaya baiıtlayacalumn:!,, dedi- eevinıclirdi.. Arkumı kahvaltı e· 
Altındaki remi V enedik tipinde mu. derken anlatmm •• Siz ya kapıcı 

ve içindeki tayfa da Cenovalı la - ler. Ali Cenıiı haykırarak: ve)'& bir komıu ile ihtiyacınız olan 
d Bl·z kah_ıı etmedik .. Bunun üze • Ot d d' Y · eden· k 0 

lığında olaa bile yüzden fazla üt- uı - • e 1• ennn m 1 19yleri aldırtıp hemen çıkın.. Bu· 
rine altı kitivi birden çıkardılar '---..1-- --·k ı..~yle ,.oculc 

man ıemiıinin ortuma ıiremiye- ~ · 11U1MMo11 ıonra .. " ıvv :s • nu yapacak kimıeniz var mı?. 
cekti. ve ancak 14 Şubattan, 19 Marta Juklar yapeıcak delilim •. Hiç bir _Evet, evet •.• Bir komtu mat-

kadar yevmiyelerimizi verdiler • kadının arkaama du.ıniyec:elim. maıel var ••• iyi bir kızcağız. 
En ufak bir 9üphe omıa kapan Mademki bize para vermiyecek • .ı_ • d -.sr. •• d tti' nvJa ..,zune evam e : - Polili 1 O halde ben ıidi • 

la.ilan bir kurd aibi kıskıvrak bağ· lerdı", fttr.in bordrovı1 imzalattı - n_• ı· ı . . de e 
• ·~ J - - ,,,.....ıre ıe ınco: çımıa n yorum. Bir yere ulrayacalrm .. Si-

layabilirdi. Bunun için di11man Iar?. icraya ıittik.. laaya da: ualu ve en akrlb o •• O tahıili1" bi- zi tam bir ıaat tonra Çell\berlitq· 
donanmuının izinde ıidecek, "Borcumuz yoktur,, diye inkir et- tirmekten bqka bir teY dütünmi- taki maballebicicle balmalrynn •.• 
Türklerle harba tututtuklan ıua • mitler.. yor .. Fakat hurünkU 19rait ~bıde GU--' 5 • d bul - ~"· enı ora a uruz .. 
da bir doet gibi Barbarizonun ıe • Şimdi nereye gidelim, ne yapa · tahliline devam etmeıine imk1n - Artık üzüntüye ve dütünce-
miıine yaklqarak bulan yapa • hm? Hepimiz çoluk ~uk sahibi • yok ••• Batmda biz olmasak iradi7 • ye veda!. 
caktı. Böyle bir zamanda hiç yiz .. Biz boiaz tokluiuna çahplım le keııdiıiııi ıeçindirebilir. Bisi bu _ Bunu sana borçluyuz .• 
kinıse ondan ıüphelenemez, füp • da karılarımız ve ~ocuklarmnz halde bırakıp sidc~1ği çin k.,... - Peki.la! Peklll!. Haydi geç 
helenıeler bile kimin nesi oldu • açlıktan mı ölıünler?.,, ditide bu ve•iyetten kurtulam11or. kalmaJID ... 

;unu uzun uzun aormak, arattır • Çok ".ncuklu aileler Naci : Naci doatlannm ellerini ııkuak 
v- - Merak etmeyiniz, dedi. Her J od d _.ı... 

mak için vakit bulamazdı. sokakda mı oturacak? ace e a an !rAW• te1 yoluna sirer. Nejad, Mil zeki· 
Eylulün tonlaTı ıe!miıti. Kü,.ükp' azar Türbe sokak 1 nu- ıin, tahıilin de var, kabili1etliai1'- - 10-
v d.k p donanması Ot ~ b t1 M Naci rıkar ,.rkmaz. Demir baiır-

ene 1 apa • marada Davud imzasiyle çok şaya. Sen ıene ecl~ iya a uğrq... u • a
1

: ~ ~ , 

?ntodan ç1kt1.. m dikkat h1t11lektub aldık. Davud vaff ak olacaima yüzde yüz emi • 
Aıut• .oaJmn qfilkta hrtiıfia • mektufmnc!a diyor ki: mm... Demir ite, 0 bir cloktıar • .,. - itte 'bir doat, _ ded~ ·~~yada 

cak tekilde açılmııtı.. bir llim e1~ •• AIİ)'e pliDce.. C). doetlulun 'bir hayal olcfuiunu IÖY· 
O sün alqama doinı Meaiıla ta· "Altı çocuk, bir refikam, bir de nun isin elimu hasır bir it var. leyesılefe ııılaal diJe Nacinin hare-

rafından büyük bir filo göründü .. ben ki cem'an tekiz nüfualuk bir Ben artık kendi heeabnaa çalıı • ketini ıöıtennelL •• 
ailenin yeılne iıti ... -• .. lhı ve reiti 1..--'- a-· ,_ L- NeJ·ad -L -dı· • Bu, hpanya, Sicilya, Napoli, -.. m&J& -,-:racalan·· UVDllDns Da .. _. ..... u ,,,_ • 

Franıa, Malta ve diğer devletlere buJunuyonun. Metet.nin en acık· raber çalqmak, heaaplarmu tut· - Şüpheaiz, dedi, dottluk hir 
h noktaaı, biaiın sibi 8 çoc:ulda ve --"" ,___ ---'- • • b. hayal d.ıtklir. Maamafıh Naci 

aid 160 apr,.• ıemi idi. Alman- h' ı • _.., yaal1&1"1111& y ....... ıçm l?' ~ J- 8 nüfuslu aile' ere ev aa ıp erinııı d "h • B • • -'bi doatlarda dü- ...:ızünde _ _ı.._ 
imparatoru ve lıpanya laalı a anıa ı tıyacım var.. u ıtı aana •~ ··J_ ,.. ~ 

kiraya ev vermemeleridir. -'-''f d. Al' t Bun..1 u bulunur. 
(Şarlken) in piçi Don Jan Datri. lcaıı e ıyorum ı... ~an 

Vatana fazla nüfua l&mn ıeldi- 1..-..:k -n L--·ı-le ya•""' '-11-- AH Cen-'z. oca~ üstündeki t'in kumandaımda idi. ;~ • - ~· ... ._..., fta ·aa • •· , .... 

Don Jan henüz yirmi üç yaım • ii yolunda.ki umdelere fakrii ha • cakıın •• Çünkü daima yammda bu· b'ık ayna parçaımda kendi.ini 
limizle ittiba ederek 6 evlid sahi• lunacak itimad edilecek birinin ıeyrederek: 

da, c:eıur, zeki, iyi dütünceli baba· bi olduksa kabahat mi it1mnit o • olmuı llzım.. Emin dl ki \enim - Bu, dedi, altm aamun adam· 
ıma benziyen yakqrldı bir deUkıuı luyoruı:. yanımda çahımıt olmakla doatum lanndan biri •• Namına bir heykel 
b idi. Son ıenelerde Cezayir ve Biıler hangi yola gidelim ve ~ olmaktan çikmayacakım.. dikmeli.. Şimdi l&lordı ile vakit 
Futa Türkler ve Araplara k&f!t ıuretle kendilerimize ısae1ce bula. Ali Cenıiz aevincinden Naciyi reçinni1etim •• Bir an enel dıp
yaptığı aavaılarda bir kaç zafer hm ve ne ıekilde hu ev sahiplerini kuc:aklac;tı: nya ç.ıkab~ bir kılıp sinne· 
kazanmıt ve ün almıftı. yola ıetirelim?.,, -Teıekkiir ecl•rim Naci.. Bana mhı llnm. 

lngiltereden batka hemen he • · ' • • · teklif ettiiin iti kabul ediyorum!, Nejad: 
men bütün Avrupa devletlerinin ------------ Hem memnuniyetle .. Sana bir kö • -Hemen lıuu elbiaeci çajmp 
birlqtiği bu harpte bat kuman • le ıibi ballı kalacağım .. Beni ar • eıbiae almalı, eledi .. 
dan!ığın kime verileceği aylarca H A B E R tık daima itimle metcul olurken Demir il&ve etti: 
dütünülmüı, bu yüzden birletik • göreceksin... - A,..kkaplanm da unutmıya • 

ti\ k_,a m Postası lmı .. Diln benim potinlerim in ıa • 
Jedn bozutmaları bile bat göıter • Naci : 

. . 1 DAR E EV 1 _ Bundan hiç ıüphem yok, de- tddıjmı da akıldan çıkarmamak 
mıttı... IST AN BUL ANKARA CADDESi lbım 

Fakat Don Jan'm batkuman • di. Şimdi her ıeydeıı evvel benim- ·· • 
bu 

ı kaL!'- ni - Matmazel Marikanın bize 
danllg 

... 
1 

ileri ıürülünce kimae na 'l'elfrat 4drMI: ITANBUL a.usn le beraber dıf&1"1Ja çı ui.ne z 
Telefon Yun SllT1 ldan: "'70 l 

kar•ı bı"r 10··z bulam~ıtb·. i,.in kendiniae öteberi Atın a ma • 
dece, üç yüz ıem•, denıı: ~rta r··~aoni! ... $ARti:;.;ı 1 .:n: llmn •• hte •ize JÜ• elli lira ... 

ıında ıaflarını almıtlardı .. Fıfo ku· i ı ı e ıı •Jlıll ı Naci bu IÖzleri aöylerken cüzda. 

danla
riyle batlı.ca kaptanlar, Ttırkt~: ııo 880 HO lZ60 K". nından yüz elli lira çıkarmıt ve üç 

man ı:eneı.ı: u50 '" NG 1610 
bat kumndanm ıemieinde toplan· ! ILAn TARIFESı arkaclqa uatmııtı .• Onlar ailaya. 

d..ılar. 1 t .... 1a cak kadar müteh .... iı olmutla.r ve 
1 

Tlcatt. uan nnm .. tın 1%,&0 

240 
gemiden ibaret Türk do • ...:n1 uanıar ıo kunlftur. anc:ak mınldanabilmitlerdi. 

nan 
... aıının da 

0 
sıralarda Müez • • ................................................ - Bu, çok, naci .. Pek çok ... Se -

••• ::>ahibı .,e Neşriyat Müdürü: 1 __ 
. de Ali Pata kumandasında HASAN RASiM US nin awndi itlerin için paraya ihti • 
~~::nizde dolattıiı I,a'1er alın . s.addıfı yer: <V.\IU'l) Matbauı ya.cm var.. Bize pekaz bir para 

yetitir ..• 

bunları temin edeceğinden emi • 
nim .. Kendiıinden rica edelim .. 
Ben gidip bakayım .. 

-Aceleye lüzum yok.. Sesini 
itittim .. Geliyor ... 

Filhakika Matmazel Mnrika 
çaydanı ile tavaımı almak ü:::crc 
gelmitti .. 

Nejad:· 
- Güzel ve iyi kalpli komşumu

za ıelam, dedi .• 

mı~~~andanlann çoğu Akdenize _ ___ ________ .. 
1 

- Hayır!. Bir kere daha ıöylü -
lalmıyarak Adriyatik ve Yunan J01'Um. Bunu alm. Sonra paranız liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiij 

çı · d ki y-· k "'lk 1 olduiu zaman öderıiniz.. lnaan DOKTOR 
denizi ıahillenn e ur. u. e e. 
rinin yakılıp yıluhpuım ılerı ıür • K u p o N o kadar çabuk delitir ki.. Şimdi Kemal özsan 
düler. Hatta yakılıp yıkılacak ıe · ıize yardım edecek hn haldeyim.. Urolotl _ Opcrat6r 
hir ve ka1elerin batmda da Avlon- 94 fnaannı elinde olduiu zaman dost· B•vllye MUtehaa•ı•ı 
yayı .. yıyorlardı.. larma yardım etmeti, kendi feli. • '/Crakö11 - EkHlalgor maiazoaı 

Fakat Don Jan böyle düıürmıi.. 12·otl·9SS ket ıünleri için~ 'bir kapı bu· ı yanpıtla. Her Pli öjuden aonra 
hmdurmuı demektir. ltlerim 2 • den S • • kadar.. Tel: 41235 

yordu: · ..1·1 l (Devamı var) tım~ı ik pek yolunda •• Az nman 



Göz mütahassı ı doktor \ 

Rıfat Ahmed Gözberk (ı 
C. Halk Fırkası sırasında kız li-1 

ı esi karşısında 32 numarada. l\fua-~ 1 
ı yene saatleri saat ı:-; ten 18 e kadar 

~~~~--~~~~ 

Galatasaray bugün Taksim bugün Galatasaray takımında üç 
stadında Viyananın Libertas ta · dört mevkide yeni oyuncular 
kımiyle kartılaıacak.. göreceğiz demektir. 

Bize nazaran futbolde çok Bunların bilhassa genç oyuncu· 
yüksek olan bir memleketin takı· lardan seçilmesi ihtimali var

ı 

mı kartısında İstanbul ikincisi dır ki, genç oyuncuları tecrübe 
1 

Galatasarayın ne yapacağ1111 maç-· etmek, böyle mühim maçlarda ek-
tan evvel kestirmek oldukça mü~- seriyetle çok faydalı olur ve yeni 
1<üldür. istidatlar kazandırır. 

Fener oyunlarındaa büyük bir İşte biraz sonra oynanacak, 
muvaffakıyet göstermit olan, Ga- maçm bu noktadan da ayrıca me
latasaray takımı, milli takım nam- 1 raklı bir safhası vardır. 
zetleriyle yaptığı son maçta hiç ı' 
te beğenilecek bir oyun nvnaya
mamı~b. · 
Fazıl, Danyal lbrahim gibi bazı 
iyi oyuncularının da hasta ölduk
ları için bu maçta oynıyamıyacak· 
larma, veu bir türlü muvaffak o
lamıyan merkez muhacim Adna
nın da değiştirileceğine nazaran, 

Mektepliler 
şampiyonası 

Mektepliler :> nmpiyonası futbol 
maçlarına dün dernm etmi:,;.tir. Dün, 
Yüce üıkü (Jnkilap) Stfıra karşı bir ı 
sayı ile Boğaziçi Lbesini, Yeni Lis«>, 
sıfıra kar ı iki . a~ı ile Darü~şafakayı 
yenmiştir • .Kahataş ile PertHniyal l>e· 
rabere kalmışlardır. 

llitler'e muhalif 
Protestan papasları 

Nazileri protesto için pazar 
günü çan çalmadllar ... 

Berlinden İngiliz gazetelerine 
yazıldğına göre, 'binlerce proteı· 

tan kafilesi Pazar günü bir nevi 
"çan grevi,, yapmışlar, çan çal· 
mamışlardır. 

Bu, üç protestan papazının Al· 
-man 'tlÜ'k{lmef adamları taraf m-
- dan, Dato temerküz kampına gö-

türülmesine karşı bir protesto ma• 
hiyetinde olmuıtur. 

Papazlar, muhalif kilise men
suplarıdır. 

On gün önce, dört papaz daha 
yakalanıp ayni kampa götürül
müştü. 

Nazi protestanları denilen "mu· 
vafık kilise,, erkanı çanlarını her 
zamanki gibi çalmışl.ardır. 

"Muhalif kilise,, nin başı sayı
lan bat papaz Marahrens Alman 
dahiliye nezaretiyle uyu§amadık· 
tan başka tevkif de edilmiştir. 

Sonra tahliye edilmi§ fakat ha
piste olan papazlar için yapılacak 

duaya ittirakten menedilmiıtir. 
General Göring'in, "Euener 

Naayonal Zeitung,, isimli gazete
sinin bir baımakaleainde, Nazi 
filozofisini "yeni put tapanlığı,, 
diyen tavsif ecJen her hangi muha. 
lif papazın, devlet dü~anı aayı· 

Iarak şiddetle cezalandırılacağı 
yazılmaktadır. 

Ren havalisinae bir polis tami· 
mi, "milli sosyalizm prensiplerini 
zedeler mahiyette olan kilise aki· 
delerine müzaheret gösterecekle

rin,, ağır surette cezalandırılacağı 
m bildirmektedir. 

Kilise tesirine karfı büyük bir 
akın başlamıttır. 

Yahudi aleyhtarı "Strumer,, ga· 
zetesi ":kendilerine papaz adı ve· 
ren vatan hainleri,, diye bir ma· 
kale yazmıı ve muhalif kilise 
mensuplarından birinin çıKardığı 
bir risaleye şiddetle hücum elmit
tir. 

Dansöz olan manastır 
kaçkını rahibe 

Metreslik 
tarafından 

ettiği erkek 
öldürüldü! 

l.ıu ııırıın • ıııuımııımnnınıııh111nıııııınuıuıoı11nnııııın11111ımmuı11 Hınııııını~ 

latanbul .J üncii icra mcnıurlugun
dan: 

Heyeti umumiye.-,inin tamam1 
(26618) yirmi altı bin altı yüz on sc· 
kiz lira muhammen kıymetli Kadıkö· 

yünde Kalamı ci\·arında Zühtü Paşn 

mahallesinde eski Ye yeni Fener ' 'f' 

l\nlamış caddesinde kayden J<;s. 14 

~ "· ("O) (80) No :·ıu ta~arruf kanunu· 

nun neşrinden e'' el muhtes maa bag 
1 

bir bap kö:;;kün zemin ,.e ebniyesiyk 1 
e;:;~~m halen 80 sayılı büyük hö~k ih• : 
ahır, rn çamaşırlığr miiştemiJ 'e için

de pek çok çiçek, meyn ve ağaçları 

o'ıan :; dönüm 2 E: 121 zirra miktnrh 

bağıyle beraber işbu mü~temilatı 1 
kösktcn ibaret gayri menkulün tama-

1 

miyle gene tnmıımı <1530) bin be;: yüz 
otuz lira muhammen kıymetli olup 

1 
ndı geçen yukardaki emlake birleşik 
kay den Es: 30 Ye: 22 sayılı 'e içinde 

kısmen e:çarı bulunan bir parça bir 
döıtüm miktarındaki bağ ınahallinin 

tamamından ibaret olan i~bu iki par· 
ça gayri menkulün dört tarafları du· 

' 'arJa çevrili 'e her ikisinin heyeti u· 
mumiyelcrinin tamamlan (2814 - ) Jj. 

radan ibaret olan işbu iki parça gayri 
menkullerin tamamlan ayn ayrı 

şartnamelerle a!ık arthrmaya kon
muş olup 15 - Nisan - 935 tarihin· 
den itibaren dairemizde aSJlı buluna-

cak şartnameleri herkese açık bulun· 

durularak 13 - :Mayıs - 935 Pazar
tesi günii saat 14 den 16 ya kadar da

iremizde açık arttırma ile satılacak
la rdır. Arttırma bedelleri muhammen 
kıymetlerinin yüzde 7:i ni buldukları 
takdirde en son arUrramn taahhütle
ri baki kalmak suretl)"~e arttırmalar 

15 gün daha -temdit olunarak 28 -
!'tlayı - 935 Sah günü gene :saat U 
ten 16 ya kadar yapılacak olan ikinci 
açık arttırmalarında bu gayri men-
k il k tt 1 

.. • ......................................................... .. .. u er en ço ar ıran arın ustünde .......................................................... :: 
bırakılacaklardır. Arttırmalara işti- H Doktor li 
rak için muhammen kıymetlerin ~üz· 6 Al. ·sma·ıı n 
de 7,5 ğu nisbetinde pey parası ''eya H 1 1 :: 
hu miktarlar üzerinden milli bir ban- ı Haydarpaşa hastanesi bevliye!~ 
kanın teminat mektubunu Termeleri mütehassısı i~ 
lazımdır. lüternkim \"ergilerle bele- • ll l O t ii . . .: ro ogue - pera eur ~ 

dıye resimlen vakıf kareleri müşteri- r. B b · 1· dd · M t t ff . . . ,. . . :: a ıa ı ca es1 esene o e-.: 
sıne arttır. 2004 .ı ... o: lu ıcra ve iflas :: . .. .. _ h 
kanununun 126 ncı maddesine tevfi· :; h 88 numarada her gun ogleden13 
kan hakları ta u sicilleri le sabit ol· H sonra saat ikiden seki7.e kadar. j 

p y ··········-·······················-·--... •••••••••••••• mı)-an ipotekli aJacaklıJarla diğer a· ....................................... -.--............. . 

lc\kadarnnın ,.e irtifak hakkı sahiple- Beyoğlu lkinci ~oterliğine 
rinin bu haklarını ve hususiyle faiz Kiracı bulunduğum Taksim Sı-
ve masarife dair olan iddialarını ilan raserviler caddesi 47 sayılı bakkal 
tarihinden itibaren 20 gün içinde ey. 
rakı müspiteleri~·le bildirmeleri aksi dükkanındaki kiracılik ve intifa 
halde hakları bu sicillerle sabit olmı- haklarım ile emvali ticariyemi bu. 
yanların satı~ bedellerinin payla. ma· gün dairenizde yapılan senedle 
sındau haric kalacakları cihetle ala· 

Tahirin oğlu Abdullaha sattım ve 
kadarların bu maddei kanuniyeye gö· 
re hareket etmeleri ve daha fazla ma- alakamı l<cstiın. Usulen ilanını is · 
Jümat almak i.,teyenlerin 934 - 45:>2 terim. 
dosya numarasryle memuriyetimizc ADRES T k · s ·ı : a .sım ıraservı er 
müracaatla satış gününden enel is- . • 

12 NtSAX - 1S35 . 

CAZIB DiŞLER 

Kanzuk eczanesi müstalızarlarmdan 
DOKlOR DORIGNY 

Diş Pastası 
Diş Tozu 
Diş Ekslri 

Fennin en son terakkilerine uyguJ' 
surette tertip edilmiş beynelmilel bir 
~(ihreti haizdir. Dişleri ve diş etlerini 
hastalıklardan korur. Lezzeti latif ve 

:rayihası ferahlık \"erkidir. Kullanı· 
şında kntiycn bulantı ,·ermez. Dişle• 

rin n:fnelerini bozmadan beyazlatır. 

Doktor Dorigny diş müstahzarlarını 
bir defa kullanan başkıi marka kul· 
!anamaz. ------

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Bir barda dnnsözlüğe kaçan 
genç bir manastır rahibesi Pariste 
öldürülmüştür. 

tedikleri tafsilatı almış bulunmaları 1 caddesı 70 ~yıda Mustafa Fevzı 
ilAn olunur. (1039 ) oi!Iu Mustafa. (81) 

dır. Fakat şlerini kaybettikten ,... •llııı'.llııdlllltııllJIDfll1lll!ıııııııııımıııtı:ıııııı. u 11 11 ırr.ıı ıı:n" ıın 111 m tını r.n:ı: 11 -. ııın::ıımı , 111111ııııııııınn:ıııııı111ııır.ıı~--.ııııı:11nıı,.ıaı11111w""'ıııı 
sonra vaziyet deği§mİş bir binanın "'"""'111111"""1111"""""11111'' "'11111 • 11""' ••11111"""11•111"' ... ,, "" • ... ~ ııı.."lll ıu;ıııını a:mmııııııııımııı 111Uaııı!lllllilllıııııııın• ·~ınıınıııuıııııı ıııı flllllftll!ııı 

tavan aruına taıınmıılardrr. T •• k o ı F 
Rahibe Marael, daha küçük bir 

yetimken Lemoges' de bir manas
tıra konmuştu. 20 yaşında rahil>e 
oldu. Fakat manastırın hayatına 1 
dayanamadığı için günün birinde j 
oradan kaçtı ve soluğu Parisin bir 1 
barında aldı. 

Orada dansözlük, sonra da şan
tözlük etmeğe yani §arkılar söyle
meğe başlanıı~tır. 

Eskiden bir manastır rahibesi 
olan güzel kız, bir müddet sonra 
sesini d~ kaybetmif fakat Ernest 
Menar kimli bir delikanlıyı sev· 
meğe batlamı~tı. 

Sevdiği cle1ikanlı ile, işleri iyi 
gittiği müddetçe iyi yafamıılar-

~ 

si ile müthit bir kavga yapmıtlar· g 
dır. \ 

Sonra komşular silah sesi duy• 0 
muşlar, tavan arasına girince eski 
rahibe ve yeni dansöz, ıantöz kızı 
yerde kurtunlarla vurulmuş ola
rak bulmuılardır. 

Sevgilisi Menard da bir bıçak 
yaraaıyle yerde yatmaktaydı. 

Menard hastahaneye kaldırı· 
lınca, evvela kızın kendi üzerine 
bıçakla hücum ettiğini ve buyüz
den onu öldürdüğünii itiraf ettiği l 
söylenmektedir. 

•• 

Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından ıneydana getirilen bu IU.gat öz ) 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan OsmanLıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını f!Öst~rmektedir. 
Herkesin ve hatta ecnebilerin istıtade edeceği bu SOZLOK 

intişar etmiştir. Fiatı 100 kuruştur. 

~-= .. :Kanaat kütübhanesi.":.!11~~~-:,/ 



SAVFiVEVE GfD CEKLERE 
APARTJMAN DE iŞTJR CE 

., 

i tanbul e y t m 
1'ollekUf şirketi 

Bedava yatakbağı VI! ip, teminatlı 

Mehmet AH Paoa b n No. 43 G11lata. Tel. 43981 
sigortalı nakliyat, iyi, ucuz ve ızılikemmel aDJbaiaj. 

Tiktak 
Bir h Yolunuz ~çin bile vesaitimi-ı evinize kadar gelir, 

NEDKALMiNA 
Bizi çağırınız, geliriz, ucuz ve iyi t şırlz 

Vakitsiz ihtiyarhy rı FORTE TiN 

1 Doktor Ahmet Asım 

Ortaköy ifa Yurdu 
tstanbul birinci ticaret mahke

mesinden: 
Karolin Senretin Kuımp&§ada 

Karanlık çe§me çıkma~ '6oka.k 41 
1 ramvau yol:..; Muallim Naci cad. No JIS: . N. lu cvd Hüseyin aley.bine o.dJi. 
"-+anbıı1un en güzel yerinde ge.nJş mr park ortasında her türlti ~ ye ynnoınınd•n evvel arwııı; oldu. ı 
u,. ,_ k t . fiV!ttları çok eJı'\·en ''e kadın erkek her türlü "'"'"O .. r- :s 

ısonforu hn.ız. ço emız, .;.- ğu kira ve tahribat paraaı olan 

'"Vk#.ru% 
~~~raıma 

cehrı&:<.2e~uk,1/1dıtıı 
hast:ı1ara atJk hastahane. . • 1421 lira alacak dava.aı yenilen • 

Yatak fiyatları iki liradan ıti haren 

D 
_ 11 .:ıı n nmeliyatlarıyle apandisit, fdık, basur Te buna Tek mahkemeye verilmi§tir. 

O"IUD ve ıtauı f' t l" t -
" . , i · hususi fiyatlar arzu edene ıya l6 ve Mahkem ye aelmesi irin Hüıe-uenzeT smelı}·e,cr ~ın • ' • :r 

JJJ"Ojtir ~önderi tir,. Telefon: < 42221' yine gönderilen davetiye ikamet · 

\;;~;~~~~~~==r~~~~:=~==== g~ım~h~t&hilehhliğ~ile· i lstanbul Altıncı ı~a memurlu. memi§ ve mahkemece H. U. M. 

ECZANELERDE SATIUR 

Altıfraı g.ı 

1 Ademi iktidar 
Bel gevıeldiği, tc.nıu~i • zafjy, 

ğundan: kanununun 141 inci maddeşine 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu- göl' ilanen tebliAat icra.sına ka · 

kerrer bir adet 25 kilogramlık otu· rar verilerek muhakeme 27--,5-
rak terazi 15 '4 / 935 tarihine mü· 935 pazarteai aaat 14 de bır kıl · 
sadif Pazartesi günü saat 10. 11 mıştır. O gün için yazılan dave · 
de Kasrmpa ada lıkele caddesin - tiye vara.ka11 mahkeme divaııh . 

EK ve TATLI Ki BI 
ve vakitli~, vücut -ve 2:ihın 

yorğunluğu •• 

Hergtln rişccck •emcı·lerırı \e tathl:ınrı hı;tc~mı , e ç-apı l 1f l• m 
bn kııabda bul :ı .c.ıhımr. 

HOR OBiN 
~atı~ \•eri, l~ıarıbu1 Ankaı uddcsı No. J S? 

Tabletler1 
Kullıınmakb tedııvi edilir. 

HORMOBiN 
Uzvjyeti tenbih eder, •inirleri ' 
dimaiı kuvvetlendirir., vakitsiz ih 
tiynrhim önüne ~eçcr ve yaıa 

mak. nqeıfoi iade eder. 

nesine asılmışt.r. Müddeialeyh H ü. 
de 59 Numaralı dükkan önün-de a-

eyin yukarda y zıh günde mah • 
çık arttırma suretiyle aatdaeağın • kemeye g~,mez veya bir vekil gön· 
dan taUp olanların mahallinde ha- dermczıe gıyaben davaya bakıla· 
zır bulunacak memuruna müra • cağı tebliğ yerine geçmek üzere 

caatlan ilan dlunur. (80) ilan olunur. (6308) 

ZAYi - 3180 ıicil numaralı ı ... --... Doktor 
arabacı ehliyetnamemi zayi ettim. orhoroni 

i N ORA 
Tıra bıçağı herkeıin tır~ bı~-

ğı namile töhret k r.anmış tek • ! 

mil Boeno -Ayres ahali&i Mi
nora hr ! bıçağı kullanır. Tür -
kiyed dahi ayni fiyatla böyle 

bıçak yoktur. Bir tecrübe .kafidir. 

Y ni ini l ca ~ ımd n hiikmü yok· 
.. alda fiyatı 150 kwııı 

10 adedi 50 kuru tan 35 kuruşa indirilmiştir. F..mlnorü 1ıfı o :uatli.:me 1 ~2nında 
L'Ur.\79) Ahmed , .. ___ Tekfon. 'J413f 

hayet kendini dışarıya attı. Sabahın 
olmasını bekliyerek hir fa!;tn üzerine 
oturdu. •jhayet şafak atmağa başla· 
dı. Gökyüzü hafif tıir ışıkla aydınlan· 

dJ. d 1 
G •. leri bir yere fakrlmış ve a gın 

oz - d 
olduğu halde hiç bir şey go.rme en 
bakJyor<lu. Olümü yaklaşan kimse!er· 
ôe oJcJu{fa gibi bütün hatunları bırer 
birer göz'Unün önünde canlanıyordu. 
Ve biltün bu .Jıatmılarm arB.SJnda bir 
t esi gen~~iyerek bütün mülıayyele· 
:~ dolduruyor. bütün benliğini kap-

J ı,.·ordu. Bu; beyaz elbiseli bir kızın 
.; '· t k ... ·a· bindiği atJ dört nala 'l'\oş urara J 

ınna gelip yalvaran bir ~le: • . 
_ Aman Mösyö! J{er b1m enız ı~· 

dndı.ma yetişin! Beni bu adamın elın· 
den kurtarın! •• Diye :haykırmasıydı. 

Bu suretle saatler geçti. Şcfralye 
dnldığı tatlı balyalardan :tfY8!1mnda~ 
~m .oldu. Birdenbire kulagm?> dı· 
binae söylenen bir söz Şö,·alyerı ) e
rjıı,dcn ~attı. birisi: 

- Ufukta görünen geminin yelken· 
]erine mi bakıyorsunuz? diyordu. 

Raga tan yerinden fırladı. Bu sua· 
]i soran adama korkunç korkunç bak· 
m:ı- a başladı. Onu tanıml§tJ. Kendi· 
ı;ini kulübesine kabul eden balıkçıydı. 
Bynunla beraber balıkçının kolunu 
ı;ımsılu ynkaladı ve şiddetle sarsarak 
~ykırd1: 

_Ne dedin'!. ·e dedin?. Yelkenli 
bir gemi mi geliyor dedin? •• i\h .. Hu 

emi onu getiriror değil mi? .. 
Hiç bir §eyden haberi olmrynn ba· 

lı'4tı §ö,•aJyenin gösterdiği teJAş ,.c 
J ıiiJdetten dolayı şaşırmı ,.e onun d : 
Jirmi olnıa5ından l\orkarak geri gcrı 
~ekUmeğ~ başlamı§tJ. Rd~~s!atn h)erfd. 
f . 1. 1 'L-1, ... rren ısını op a L 
ın l)O unu m.nu-w· :n 

Sonra meyus bir· esle: . 
-Aff ~dersfniz: dostum, lrnsura b~· 

trıa) ın, şu anda o kadar fimitaiz o m· 
dn..r l~dbalttım kf .. Ne yaptığrmr, ne 

tö.ı:l cıiiğjmi bilmiyorum.. tn.san hali 
. - Zarar zok Mös_ıöJ. 

bu!. 
Balıkçı denize doğru bakarak ha· 

'•ınrn, denizin balık 8\'ma müsait o
Jup olmndığını anlamald~tbordu. Ra· 
gastan ise ne yapacağını bilmi~erek 
kumsalda hiddetli hiddetli bir aşab'l 
bir yukan dola§'JYordu. 

Sonra düşündü. Bn geminin Seza· 
n getirdiği ne malum?. Belki de has· 
ka bir ~ere gitmek üzere e.çiktı:ın ge
çiyor'!. 

Tam bu srraaa balıkçı yük k 
1e dedi ki: 

- Görüyor musunuz fÖ6yö?.. Ge· 
minin ba J doğruca 'Kapr raya sevril· 
n1is! Eğer bu gemi ({)f;ti) aen geJmi· yo: ben dünyada ruç bir şey bilmi· 

yt>rum. • 
Rıtgn t.s.n gayri ihtiyarf bir hare· 

ketle lmlıkçmın ·yanına döndü. Ye de· 
niıe doğru baktı .. Bu sefer gemiyi İ) j. 
cc gördü. 

Balıkçı: . , 
1 

• 

- Gayet hızlı bir Go1t gemuu · Dn·c 
nıınJdandı. 

_ •e kadar zanı311da buraya "\"ara· 
ca mı tnJnrun ~de.reinlı:?. 

_ Hava böyle dernm eder ~e gemi 
F.On hJzıylc y<>la koyulursa içindekiler 
bu gece .aat onda .Knpreraya ayak 
basabilirler. Uıkin niçin bütün ) el· 
kenJerini açmamı lar!. Belki de ada
ya daha geç yanaşmak istiyorlar. E· 
ğc.r bö>Je devam ederlerse gcc )atı· 
sından cn·cl buraya Yaromaıla1·. 

_ Gece yarısı ha! .. 
_ Ent !. Baksanıza.. Geminin baş 

tarafmclaki yelkenleri toplıyorlar. De· 
mek lsi aceJeJeri :yok.. Laırln Möı;) o 
siz de bu gemi He nll!kadarsıruı gnli· 
ba .. Dün geceden heri bu sahilde bek· 
liyorsıınuz.. Hiç bir yere kımıldanma· 
dınıı .• 

- E' et, bir yolcu bekliyorum. Çok 
ı;evdJ,-im bir dostumdur. 

Bahkçı fazla bir şey sormadı geçjp 
gitti. Ragastan gözünü gemiden lıir 
eaniye ayrılmıyordu. Ukin ,.:av~ ,:a· 

Her yerde sahlır. 10 adedi 35 kuruştur. 
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- tki gün beklemel lazımdır. He· 

nüz hazır del;;>ilinı. ! 
- lhthar Ilorfü:nnın İ7,c )emin 1 

{!ttiği gibi Beatri i kurtarıp kurtar
mı~ acagmı mı görmek iı.th:cırsunuz 
gaJiha?. 

Jaga pnpa.za diklnttli dikkatli 
baktı. 

- Slı bunu nt>re<'len lıili;\orı:mmız?. 
- İhtiyar Dörjlya sizinle nluy ıeW. 

Beatri~ kurtalmryacaktır. Zn\"nJh liıı. 
cağıt mahkum olduğu deni i kcnceyi 
çekecektir. O ıamnn iz de fırsat. ka· 
çınnı olnc.aksınız ! 

.l\Iagamn henr.i attı. Papaı ciddi ı:e 
hlfore.k öylüyordu. Beatri." namusu 
berbat t.dilmcl· nrctiyle mahva mnn. 
kumdu. 

Sihirkız kadın gamlı tıir tavıl'la 
gene e,,.e]ki sorgu5unu tekrarladı: 1 

- Riz bunu nereden biliyorsunuz:'. 
nunun üzerine Anjclo atodn gizJi. 

cc ı-;eyrcdirı i ittiği konu mn~ı bütiin j 
tufsilfltiyJ nlattı. l'apaı ı:ıuı:;un ·a ı 
• laga bir dakika lrndnr düş.tiııüp bir· 
<lenbJrc dedi hi: 

- Yarın ,apara .• 
- Snat J,act 1. 
- Gece. 
- Şatoya ne 1 Jdt girmek ist ı sj. . ., 

nız ... 
- Bu gece girmelhim .. Ynrın bü· 

tün 'Ün beni 0 t.odu alilıyahillr misi
niz? 

- Jfolaylrkla- Haydi gidelim. 
- Ua}'lf ~imdi gjdcmcm ! H zır. 

Janm!ılıy1m. Iki Eaat onra heni #ıt0• 
nun kapısı önün() b kleJ in?. 

- Pcli !lla .. 
- Şjmdi size uğurlar olsun., Beni 

yalnız bırnkınrz! .. 
Anjelo Maga)'ı )aJnıı: hıra.karak 

gitti. 

8 ihirb ı kadın ha) rette kal mı . a· 
deta erseme dönmüştü. Demek ki 
Rodrik Borjiya on defa olnrak ""'ene 
kendlsine hiy net etnıi • aJdnt;rı:::tı.J 
Günah&z bir kızın kurtuJmn.mna br· 1 

ılık taga Cla intikam fikrinden 'nr .... 
geçerek ihtiyar Borji)ayı nffedccekti. 
llaföuki şimdi .. O a lçak ht'Jif, o mel· 
un Borjiya hem Beatrfain hem de Ra· 
gastanrn nuıh' ına gidb ordu. Fakat 
bımthın cnel kendisi gcherccrkti. 
noclrik Bor jiy:nnm ölümü yüzde ) iiı 
kararlaştırılmış, a!~ak herifin i i bit
mişti. 

• Jaga hiç es ı;ıl\nJ·m dan ynm~ ) n
, a~ Rng tanın bulundu1ıı maltzeno 
geçli. -..:Öml, uykuya clzılınrş olduJ:u 
~çin lspada füıpyn gürultü etmeme. i· 
ni ihtiyar kndınn i~ret etti. fnga ile 
son konu mn ındıı Beat.ıisin kurt\ıl:ı· 
cağını öğ"ı't'nfnce biraı; ~i rahatlı:' an 
gen·, uykusu kafasını büril.)tn hin bir 
fikre galip geldiği için, bf rnı dala· 
bilmi ti. 

Maga onu kederli bir b. kı~la sii
züp: 

- 'l'aHh ·ı genç!. Dbe mınldırndı. 
·ram koluna dokunaca ı ıaman biı' 

"ÜrüJtü du)du. Bu g Jen Giakomo idi. 
l\faga)ı görüne mmldnmr gibi tı i r 

le: 
- l pek kötü! •. Za\ Uı Şo' al)(' .• 

Şu delikanJrya n l adar acıı oram bil
seniz • faga ! 

- Neden? .. 
- ihtiyar rorjiya 

kurban etme~ e rarar 
tes Beatıi hı an 

- lJab ri,ın 'ar. 
ııi anlattı. 

- O halde ~ö' !yer ba eı·mck 
lau. du. 

- Ey' h ! • ·a~ıJ hıı.b 
IfürJc bir )'l h her er c 
kendimde acaba bulnlıH ı: 

'Ma a il GiaJ n o ars u 
§ U bir kaç zü lspacfo ı 
men :i§jtıniı.ti. Kendisı kıp etm& 
lcrini her ikisine de ~".3.ret c!t! 

Ma anın odn ma ,.ardıkJan tuman 
sordu: 

-ı-·c olcuor, Hı.".i/ct ne merkezde?. 
Roza bütiin olu,p ite.af anlnttı. Za· 
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Giıli bir ~te Pavrs iulinde bir aeqial 
dürüp servetini elinden almak istiyor. Fakat 
vetln asıl sahibi Evelln ismindeki yejlld 
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vallı lspada Kapya büyük bir kedere 
kapıldı. Fakat onun dUşüneeaine göre 
de Ragastana her şeyi anlatmak IA
zımdı. Hemen koştu. Uyumakta bulu
nan efendisinin koluna dokundu. Ra
gastan sıçrayarak uyandı. lspada 
Kap ya kekeliyordu: 

- Möayi !- Oda komtutı- ihtiyar 
kadın yok mu?- Sizi görmek istiyor. 

Şövalye: 

- Eyvah! .. Mutlaka bir f elüet !
Diye haykırdı. Bu sırada Giakomo ile 
beraber odaya girmekte olan Maga: 

- Felaket falan yok! Emin olun .. 
1nşaallah bir şey olmaz.. Sözleriyle 
Şövalyeyi 1atııtırmaia çalıştı. 

Likin kabil mi 1 .. Ragastan hemen: 
- Banlar boş lif! .. Bana itin doğ

rusunu söyleyin!.. Diye kıyametleri 

koparmafa başladı. 
Maga dedi ki : 

- işte doirusu!. Dinleyin Şövalye: 
ihtiyar Borjlya mna kızını kandınp 
Beatrisi serbest ı.raktıracatına dair 
yemin etmişti. Sonradan bu fikrini 
değiştirerek hainliğini ispat etti. Bun
dan dolayı pek yakın bir samanda ce
zasını görecektir. Jı,akat ihtiyann ce· 
zaya uğraması, sizi Prfmnrin namu
su berbat edilmiş oldaianu sörmek 
gibi dehşetli f elüette kurtarmış ol
maz. Çünkü alçak Rodrik cinayeti 
yaptıktan sonra ceZ881Dl çekeeektir. 
işte burasını dtlşilndükçe halinize pek 
acıyorum azizim Şövalye ı .. 

~iaatan Borjlyalara linet oku· 
llJ!lktin başka bir söz bulamıyordu. 
~e 78PBcalw nasıl edeeejini şaşır
lll~·- !Jd yumruğunu mkarak ._vaya 
doA!-11 kaldırdı, dişlerini gıcırdatıyor, 
darmadan aövtip sayıyordu. 

Nihayet btitfln kuvvet ve gayretini 
topladı. Çtlnkti yela ve hiddetine hl· 
.._ olewam çıldıracağını anlıyor
du. Soma nl8beten heyeca11t11z yalnız 
Mraz titrek bir sesle Mqaya dedi ki: 

- Hepaial bana etraflıca anlatın, 
her hm tta taflilü "1111 .. 

Mqa, kumsalda ihtiyar Borjiya 
ile nasıl görüşüp konuştuğunu, sonra
dan Anjelo ve Giakomo'nun getirdiği 
haberleri Ragastana anlattıktan son
ra sözüne şöyle devam etti: 

- Kendi hayatımı kurtarmak uğ

runa yapamıyacafım bir şeyi sizin i· 
çin ve sevgiliniz için yapmağa karar 
nrmiştim. Sizin eleminizi ve ye•sinb:i 
gördükçe yüreğim kan ağlıyor. Borji
ya, şimdiye kadar ona yolunda engel 
olmak isteyenleri nasıl ezmişse sizj de 
öylece ezip mahvetmek istiyor .. 

Talihsiz Şönlye, mşını önüne eğ

miş oldatu halde 8elll8iz sadasız ağlı. 
yordu. Dünyaya yalnız neş·e ve sevinç 
i(in selmiş zannolunacak kadar her 
zaman şen bulunan za,·alh delikanlı
nın şu anda gözlerinden akan yaşları 
görmek insanm yüreğini parfalayan 
bir levha teşkil ediyordu. 

Büyük bir heyecana kapılmış olan 
ihtiyar Maga sözlerini şöyle bitirdi: 

- Ağlama oğlum!. Senin gibi bir 
babayifite yazıktır. Ben hem sizin 
hem de sevdiğiniz kızın intikamını a
lacağım. Lakin yazık, çok yazık ki bu 
intikam ebediyen elinizden alınan sa
adeti size geri veremiyecektir- Ve ta
libsiz Primveri alçak Sezann elinden 
kurtarmış olamıyacaktır. 

Rapstan başnu kaldn;dr. Yaşlı 
gözleriyle Magaya uzan uzun baktık
tan sonra sakin bir sesle cevap verdi: 

- Teşekkür ederim Madam! Sözle
rinizin her kelimesinde derin bir şef
katin cfzll olduğunu anlıyorum .. Ölü
müme dotru koştuğum, ölmek üzere 
bulunduğum şu sırada hakkımda gös
termit olduğunuz sevgi ve merhameti 
dfitünmek, dünyada sizin gibi iyi 'ric
dan sahibi bir kadının bulundufunu 
görmek beni teselli ediyor. Size tek
rar teşekkilr ederim Madam ! .. 

- Hemen ölmeğe mi karar verdi
niz? .. Yann kadar sabredemez misi
niz?. Yannki günü de geçiremez mi
llialzt .. 

adamın esraı1ru meydana 
ya başlayacak •• 
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- Bu eğer size bir fayda temin 
edecekse yannlık da beklemeğe ça· 
lışınm Madam! Lakin yarın akşama 
kadar beklemek benim için tahammü
lün son derecesi olacaktır. 

- Teşekkür ederim Şövalye!. Ya
rınlık da sabredin. Çünkü yarın gün
düzün kalkışacatuuz bir çıl&ınlık be
nim plinlarımı da altüst edebilir. 
Halbuki yann akşam artık benim i
tim olmuş bitmiş bulunacaktır .. Gelin 
şimdi sizi kucaklıyayım oğlum. Bunu 
istiyorum. Çünkü ben de ölüme doğru 
koşmak üzereyim .. 

Kapatan hiç bir teY söylemeden 
0.tiyar kadının kucağına atıldı. Ma
Şövalye1i evlat gibi kucakbyarak al· 
mndan öptü. Sonra kacatından bıra
karak merdivenleri çıktı. Gecenin ka
ran hiı ipnde şatoya dofru yol alma· 
fa başladı. 

• * • 
Sibirmz kadının gitmesqaden sonra 

Ragaatan Giakomoya dedi ki : 
- Yann şatonun kapısından zorla 

l~eriye girmeğe kalkışacağım .. Bunun 
için acaba hangi saatin en uygun ol
duğunu zannedersiaiz? 

Heyecanı son dereceyi bulm•t olan 
Glakomo cevap verdi : 

- Beni dinleyin Şövalye!. Mesele 
sizin dfiştindiltflnfiz gibi detfldir. Siz 
kapıdan zorla şatoya Jfrmek istiyor
sunuz. Halbuki bana imkan yoktur. 
Daha kapının eşiğini atlamadan sizi 
öldürürler .. 

- ~qka çare var mı Glakomo?. 
Bqka ttirll nasıl hareket edebilirim. 

- İhtimal ki başka bir çare bula· 
bilirim. Fakat fimdl bir şey diyemem! 
Ne yapacafımı henUz bllpaiyorum .. 
Yalnız yann i~n timdiden bir saat 
kararlqtırmahyız. 

- Şimdiden nasıl bir saat karar
laştırabilf riz. ÇUnkii Sezarın buraya 
ne vakit gelecefi malum değildir .. 
Halbuki ben ondan enel şatoya lir· 
mellytm .. Bqka ttlrlfl olamu!. · 

- Sezarın ne vakit ıeleceiini ben 
biliyorum. Sezar buraya gece yansı 
varacaktır. Biı.: gece yasınndan iki 
saat evvel buluplım. 

-Pek ili... 
- Öyle ise saat onda ptonun deniz 

tarafındaki kayaların üzerine geliniz. 
Orada bir yer göreceksiniz ki hende. 
ğin arası kesilmiş ve kayalar duvara 
doğru bitişmiştir. Buraya gelip belde
diğiniz halde hiç bir teY göremezse
niz ben bir şey yapamadım demektir. 
O vakit dilediiiniz cfbi hareket edin 1 

- Kabull 
- Şu halde yarın gece saat onda 

dediıliın kayamn üzeriae selin ukim. 
Şimdilik Allahasmarladrk ı. 

Giakomo da Mapnın çıktıir mer
divene tırmanıp gözden kayboldu. 

Tam bu esnada Ragastan lspada 
Kapyanın kılıçlannı ve hançerlerini 
silip parlatmakta ol dutunu sördl. V • 
bu sadık uşağına izin vermefi dlşün
dU. Yarın akşam kendisinin şatoya 

girmefe kalkışması Adeta bir delilik 
demekti. Böyle muhakkak bir ölüme 
onu sürüklemeje ne hakkı vardı. ls· 
pada Kapyaya izin vermek için çare 
ara mata başladı: 

- Orada ne yapıyonUIJ' lapada 
Kapya? .. 

- Yanna hazır olmak için silahla· 
rımızı '8iliyorum ! Kavp giinü yana 
delil mi? 

- Kendini yormaia ne lüzum var?. 
- Yarın ikimiz de beraber ölecek 

değil miyiz? Silihlanmrz temiz 'e 
parlak oldutu halde can veririz.. Be
nim için son süs bu olacak Misyö 1 
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GEMI GôRIJNIJYOR 

Ertesi günü g~en on iki saattfk 
Yaklt Ragastana bir asır kadar uzun 
görtindU. Gece gö,Züne uyku girmemiı 
odUmda bir dı.ldb. ftramUuttı. ı-. 


