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Ineböllı--Vapuru nasıl battı? 
Suvari gemiyi karaqa oturtmak kabil olmadığını, üçüncü 

kaptan ise kabil oldajanu söglüqorlar 

~~lia1tlar Eritreden itibaren Uerledikleri bütün mevkilerle Eritre arasıilllll l 
"''ltlf akcıle ıJQ8ıtalanm h/.9 bir zaman ihmal .tme~ktedlr. Yukarlkl reaim /. 1 

talyan mDhencUşlmnl telgraf hatları çeknken g~wtmyor. 

ltalyanlar cenupta 
Q'iinde 75 kilometre 

ilerliyor 
Fakat, hiç bir çarpışma olmadı 

Sugünkü halde Habeşistanın 
8 de biri ltalyan elindedir 

t . it • 
re ıle ltalyanların durmakaızuı değişen hudutları araaında yoı yapm.cık-

ta olan 60/J(J(J kişilik ltalya:n lfçi taburlarına mmmp bir grup_ 

( Yazısı 2 nci sayfada ) 
'------~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 n g iliz le r telaşa 
düşüyorlar 

lngmz donanmasınm başka 
~erde bağh olduğu bir zamanda 
aponya harekete geçiyormuş 

~- · L~we ·,. .__._. .... Ol'l.......,. "'"-' ~ ................................. .:.;.ıı 

ln.giüzlerin deniz devlerinden biri kömiir alırken ..• 
( Yazısı 2 ncı ·saYf.ada ) . 

Kurtarılanlar 140. kişidir 
50 kişinin boğulduğu 

anlaşılıyor 

MI ı fi 
1 

Dlln gece lzmJrde feci blr ~kilde batan IMbolu "°"""' · mar arın sını ara _ · 
ayrıımaıarı ışı btttı Kaza pek anı oldu ve 
~~.c:ı1!~·~.:!';!~~rgemi 19 dakikada battı 
fllk::'1 .. ~r!":".ıı';ı;:1~ı:,;:ı~; le 'Ô' in'\ d 5' DA' Da k .§'\ D 
mimarların smıflara ayrılmala.n 'Ve e;;;;J) ~ u u (gJ. ~ (gJ. a 
lllUf1arma göre senelik maktu bir ver 
giye tabi tutulmaları icap etmektedir. 
Avukatlarla doktorlar sınıflara ay • 
nlmlf bulunmaktadırlar. Mimarlar 
birliği de Jstanbulda çalışan mhnarla 
rm smıtıara ayrılma.!I Jşiıı1 bitirmiş 
ve listeyi alA.kadar daireye vernrl§tir. 

Bu liste şudur: 
B1R1NC1 SINIF MİMARLAR 

Ziihtü Başar, Seyfi Arkan, Yorgi
yadb, Sedat Hakkı, Tah8f:n Sermet, 

lKtNClN SINIF MIMARLARz 
Abdu11ah Ziya, Abidin Mortq, A

rif Hikmet, Ahmet Burhaneddin, A .. 
ram Şekerc4 Aram Barıfizyan, Ava _ 
dls Sarat, Apostol Pfs~ Dimitri 
Çilemls, HfisnU, lbrahim, Jaıı TUU • 
bentçf, 811'1'1 Bilen, Muzaffer Tolun, 
Toma Afaoğlu, Vahraın Krlzep, Tor • 
kum Çubukçu, Yahya Ahmet, Zeki 
Sayar, Istepan Ara, Nfht Vedat, Ha_ 
san Adil. 

Izmlr muhabirimizden bugOn aldığımız 
tafsllAt 4 tlncft sayfada 

Gemi fazla yük 
aldı mı? 

fne&.lu vapunı tam kırk üç yqmda, emtaTi Gltln mem
lelCetlerde kadro harici edilmif bir gemiydi. Saft tonajı 450 
ton olduğuna göre azami 675 ton yük alması fizmıdı. Halbuki 
gazetelerdeki malUınattan anlqrhyor ki gemi tam 775 ton yük 

ahmttır ve bu Y.iikün bir kısmı vera}ıut tamamı havaleli pamuk 
yüküdür. 

Bu itibarla ka:ıanm sebebi ve mea'ulleri arattmlrrken bu 
nokta da göz önünde bulundurulmak gerektir. 

'OÇUNCU SINIF MİMARLARl T l ~ s . 
Arif Şayia, Yen.f DU.nya, Vfktor e e on osqetesı 

Adamandidf.s, Alleddin, Bekir Ihsan, 
lstepan Papazyan, Berant Karyolacı, d l d 
!:::~:"~r:!!:~~:;,,~ ver iği sözü tutma ı ır 
mon Lokmagöz, Şevki Balmumcugi1, · J ili 1 b ( b f Jk 1 
Mehmet Vedat, tstepan Kalfaoğlu, Şi Dg Z memur arına 0 0 ram yeler 
nası, dağıttığı halde 
DORD'ONCU SINIF MİMARLAR. T.. k 1 d . . . . . 
AnnanakAstarcr,AgopÇırakBreç

0

1s ur memur arını uşunmemesı 
tepanyan,l\fnzaff er Hasan, Röne Haik, h k 1 kt 
Simonidis, Tahir, Torkum Setyan, Van a SIZ 1 ır 
gel Ranos, izzettin Nuri, Mecit, Nu • 
reıtilin . 

Çocuklar 
HABER, sizin için her cumar

tesi günü bir ilave vuiyor. Takip 
ediniz! 

işlerini hüktimete devretmiş bulu • 
nan lstanbulun eski Telefon sosyete. 
si, burada çahşbğı müddetçe lstan • 
bulluları pek de meinnun bırakmamış
ti. Oğnmdiğimize göre, sosyete bura. 
dan ayrılırken kendisine yıJlarca biz_ 
met etmiş olan Türk memurlarım da 

gücendirmiş, onları bu müessese iş .. 
lerinde şimdiye kadar çalışmış olduk. 
lanna adeta pişman edecek bir hare.. 
kette bulunmuştur. 

Vaziyet şudur: 
Telefon sosyetc."i lngifü: sermayesi

( Devamı 4 İicllde) 



2 HABER - ~ktam postas\ 

harbi 
Zecri tedblrler. ltalya ve Uluslar 

-z:!~~~ire- ltalyan - Habeş 
g~:-:czaı~F~!::rE Askerlik muharririmizin görüşleri 
notası gönderdi 

t~~~~=~~t:~~:~:::~:: ve en son gelen telgraflar 
lerdeki diplomatik mümessilleri Doğu Afrikasından dün gelen dikleri tehir Cicigadır. Bu ıehri al askerlerin kuvvei maneviyelerij Röyter ajanıının İtalyan o~· 
ne zecri tedbirler aleyhinde uzun haberlere göre İtalyanlar Makalle- mak istemelerine sebep, Ha betle- için büyük bir tehlike teşkil eyliye ll'lrı nezdindeki aytarınm bildir ı· 
b. ll yi aldıktan sonra da chırmada.n rin İngiliz somalisi yolu ile aldık- cektir. l h i fe ır protesto notası yo amııtır. No- ğine göre, talyanlar. Gora a 

b ileri harekata devam etmektedir- l ·ı·hı k 1 t · l --ıı tanın metni urada yarın netredi. arı 11 a an ervan ar vası asıy e Röyterin Adisabaha ayları tel· Sasabanehi iHal ettikleri ZaJP""" 

ı kt. ler. Habet kuvvetlerınin vakit bu •ehirden geçirmeleridir. k fı•1 ece ır. Y grafında diyor ki: ç::k mühim miktarda yiyece , 
kazanarak toplanmalarma imkan Fakat İtalyanların bütün bu ge· · ·,ıer· 

iki ayrı hesaptan biri ne ? 
S ı .. h. b ·· l van ve mühimmat ele geçırın• 

vermemek gayesini gütti:ğü anla· niı mikyasta ileri hareketlerine a a ıyattar ya ancı ıue mü· d 
ıılan son İtalyan harakat.na naza- rağmen hala dddi bir harp olma- ıahitler İtalyanların c.enuptak: ir. 1 

Roma, 11 (A.A.) - ltalya kra 
lının yıl dönümü münasebetiyle B. 
Musolini Roma garni ~onu kuvvet

lerine bir geçit töreni yaı:tırmıt ve 
onları teftit etmittir. Geçitten 
sonra Venedik aarayına dönen J. 

ran vaziyet şöyle inkişaf etmekte- mıştır. Habeıler şimdiy~ kadar hayret verici ilerleyiş 1 ~:inden do Tigrede iıgal edilen böl~~ :i 
dir. mütemadiyen geri çekilmişler, an- layı hayret içindedirler. Bunlaruı de yapılan temizleme ame _11 ç 

ta}yan batbakanı halka hitaben 
bir söylev vermiş ve bu söylevin
de dem ittir ki: 

"Fcqiz.min o;ı dördüncü yılı bQf. 
langıcında ltalyanın malik oltluğu 
kuvvellerden ulalı bir kı•mını gör· 
dünüz ve takdir ettiniz. Bu kuv 
vetler bir tek hisle mütehaHu bu. 
lunmaktadırlar. Avnıpada, Alri· 
kada ve lıer nerede lazırnıa orada 
ltaly9ft menlaatlannı ve ıerelini 
müdafaaya lıa%ırdırlar. Birkaç ay 
i'inde iki uki lıeıabı temiz.lemis 
olacağız ve bunun arkCJlt devam e: 
ilecektir.,, 

Makalle cepesi 
Makallenin ilerisinde bulunan 

Amba Alagi mıntakasında keşif U· 

çuılan yapan İtalyan tayyareleri 
hiç bir toplu Habet kuvveti görme
mittir. Habeşlerin bu ceı::hede de 
mukavemet etmiyecekleri ve aıu 

harbin Dessei' de olacağı tahmin 
edilmektedir. Temin edildiğine 

göre bu cephede §İmdiye kadar 
ancak iki ufak çarpıtma olmuıtur. 
General dö Bono har~kab anlat
mak için çektfği telgrafta, ltalyan
ların Makallenin .:enubundaki 
dağları iHal ettiklerini, bu 'uret· 
le Şelikot vadisine hakim oldukla· 
rını, diğer kuvvetler\n de Aksunı 
ile T okkaze nehri ara11mda ileri 
hareketlerine devam etHklerini bil 

Avueturya Uluslar Kurumuna 
bajllhjlını eUylUyor dirmiıtir. 

• balyaya kar~ı ~ıın3n le_cri ted- Somali cephesi 
bırler kararına ıttırak etmıyen A-
vusturya, uluslar kurumuna aada. Dün bu cepheden gelen telgraf. 
katinden de geri kalmadığını ilin lara bakılırsa İtalyanlar ileri hare. 
ediyor. Bu yolda Avusturya dıı kellerine aüratle devam etmekte 
b~k~ VıtJdeneı bir söylev vere- dirler. Hatta Soıaabone~ .ıehrin
rek demittir ki: den sonra Daggabur ıehrını de ele 

geçirmitler, bu suretle Harrara 
iyiden iyiye yaklaım1,lardır. ltal. 
yanların Harrardan evel göz dik-

cak uf ak çete harpleri yle iktifa et- lann zannettiklerine göre müte- neticesinde timdi ye kadar bır~I· 
mişlerdir. Bu cephedek: hakiki caviz, hiç bir mühim mukave- H~b~t başıbozuk efradı esir ~ 
harplerin de Ciciga ile H&rar ara- mele maruz kalmadan yakında Ci· mıtlır . 
sında olacağı tahmin edilmekte- cikaya varacaktır. Buradaki ara- Makelle nasıl alındı 1 

d. zinin vaziyeti, bombardıman tay- p ır. Deyll Miror gazetealnin özel a 
Son üç gün içinde günde tak- yarelerinin muhafazası altında i- rına göre Jllakallenin ltalyanlar ti' 

riben 75 kilometre katetmek sure- lerliyen hücum tanklarına ve zırh- ralındcm zaptı §Öyle olmllştur: 
tiyle ltalyanların Ogadendeki ina- lı otomobiller~ kartı Habetlerin "ltalian askerleri, 1886 da Mak'! 
nılmıyacak derecede ,eri ilerleyiı· her türlü mukavemetini çok güç ltalyanlar tarafından zaptedildfği ,, 
leri göz önünde tutulur ve buna letlimıektedir. kit yapılmı§ olan surların yıkıklıtl ,ı 

rasmdan girmişlerdir. Girer glf11' . 
Tigredeki ilerleyİf de ilave olu· Cenup kumandanlarmdan Ras Fa!Jlst şarkıları söylemeğe baştaıoıf 
nursa, İtalyan~arın kırk gün için Nasibunun asi askerler tarafından lardır. 
de derinlemesine Habeşistanm öldürüldüğü hakkındaki ıayia: ı1tt· 

b 
Romada verilen bir beyanata ti 

takri en yarısına kadar girdikle· Ras'ın bizzat kendisi tarafından Habeşler şehri yağma ettikten sa• 
ri anlatılır. Muhakkaktrr ki Ha- yalanlanmaktadır. Raı Naıibu boşaltmışlardı. 
beıliler, Cibuti demiryolunun ca· dün akşama doğru Daiahaburdan Bütün kendilerine ait olan ef~ 
nubundaki mevkileri kuvvetle mü Cicikaya gelmiştir. götürülmüş olan halka - söyJend1"~ 
dafaa etmeye ve öte taraftan Ma· Adisababaya gelen, fakat daha ne göre - ltalyanlar yiyecek ve e!b 
kallenin elli kilometre kadar geri · . b. h b . ,·ermişlerdir .•. teeyyüt etmıyen ır i\ ere gore, 
sindeki hatlar üzerinde ısrarla mu ltalvanlar Habe,?stansn 8 d• !imalde kumanda eden Ras Se- ı 
kavemet göstermeye a:z:metmit bu· yum ile Ras Kassa araSinda, takip birini almıflar ·-
lunmaktadırlar. Fakat Habet baş ACrikadakf ltalyan ku\'vetleri ~i 
kumandanlığının, çok geçmeden, edilmesi lazım gelen ~aktik hak- di 18,750 mil murabbaı Habeş araı .. 11 
taktik değİ§timıesi ve taarruza kında ihtilaf vardır. Bunlardan hi· i~gnl etmiş bulunuyorlar. l\fkatler. 
geçmesi lazım gelmektedir. Zira, risi, geri çekilmekte deva.mı, diğe- de zaptı ile, ttalya Habe~ista.nın ıl 
aksi takdirde Habet ordularının ri ise hemen timdi mukabil taarru· kizde birini almış oluyor. / 
denizle irtibatı kesilerek bunlar za geçmeyi istemekte·:lir. - Mançeıter GardiyancJaff 

memlelcetin içlerine doğru iki ta· 
raftan sürüleceklerdir k:, bu bal 
asker arasında karıtı~chk doğur· 
maktan hali ka!mıyacaL ve hele 

Ingilizler telaşa "Uluılar kurumuna ıadakati. 

miz olduğunu yeniden •öylerim 
Fakat Habeıutanın lehine olarak 
Avıuturya komunumı ltalya aleyhi 
ne ~evirmek ve Avuıturyc:.nın zecri 
tedbirlere iftiraki için taraltaı 
kazanmak istiyen Hitlerd ve ıos 
yali•t anaurlan proteıto ederim.,, 

••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• düşüyorlar 

• • 
Zecri ~dibrleri tatbik layihası 
Ankarada bugün parti kongresin
de konufulacaktır. 

Harbe k•r•• harp lllnı 

Mütarekenin 17 inci yıl dönü 
ııN dolayısiyle bir yazt yazan 
"Taymis,, gazetesi bugünkü kol
lektif hareketi "Harbe karıı bir i
lim harp,, teklinde göstererek 
tunları yazıyor: 

' "Bu sene, cihan tarihinde belk: 
yeni bir fasıl batlamı!tır. Elli t•lus 
yalnız harbi nazari olarak takbih 
için değil, ayni zamanda harbe a 

meli olarak nihayet vermek için 
birleımiflerdir. Bu hadise, müta
reke gününe huıuıi bir ehemmi
yet kazandırmaktadır. Şimdiki 

gayretlerin muvaffakıyetle netice
leneceği henü'l: katt o!arak belli 
değildir. Bir muvaffakıyetsizlik 
takdirinde, batka gayretlere lü

zum olacaktır. Eğer uluslar sos
yetesinin ki.fi olmadığı anlatılırsa, 
sosyeteyi tadil etmek icaµ edecek . 
tir. Fakat bu lüzum, rayretleriıı 
durdurulması demek ıleğildir.,, 
Zecri tedblrler tecrUbesl ve 
Almanyanın Uluslar Kurumuna 

dBnu,u ı 

Almanyamn Uluslar kw-umun
dan çıkmuı geçen ay içinde res
men tahakkuk etmitken, onu tek
rar Uluslar kunnnuna sokmak ü . 
zere lngiltereden Berline "yüksek 
bir !ahsiyetin, gittiği bazı lngiliz 

gazetelerinde yazılmı§tır. ı ciddi bir §ey olup olmadığını bu-
Bu işi bütün inceliğile ara§tı - günkü Cenevre ve Roma ihtilafı 

ran "Mançester Gardiyan,, gaze · 
lesi diplomat muharriri diyor ki: 

"Londradan Berline yüksek bir 
tahsiyetin temaslarda bulunmak 
üzere gittiğine dair resmi çeven· 
lerde ~ir malfunat yoktur. 

Almanyanın Uluslar kurumuna 
tekrar dönmesi hususundaki dü · 
tünceler bir kaç ıafha gösteriyor. 
Salahiyetli makamların düşündü • 
ğüne göre, Almanya ile diğer dev
letlerin yeniden elbrrliği kurması 
temennisi, bu yılın §Ubat ayında 

Londrada hazırlanm.ı! tekliflerle 
belirmitti. Bu teklifler mütterek 
emniyetin aağlamlaımaıı ve Al • 

manyanın Uluslar kurumuna dön· 
mesini istihdaf ediyordu. Denebi
lir ki, bu teklifler henüz önemini 
kaybetmem ittir. Yakında tekrar 
yapılacak ve Berlinle diğer dev · 
Jetler arumda diplomatik faaliyet 
yeniden bat gösterecektir. 

Eğer Almanya iştirak etmezse 
A vnıpa elbirliğinin bir manası 
olamıyacağı herkesçe anlaşılmıı · 
tır. Bu yüzden Almanyanm Ulus· 
lar kurumuna girmesi lazımdır. 

Bu düıünceler kartısmda Al
manyanm takındığı ta vıra gelince, 
Almanya, son günlerde, bir iki ay 
evvelkinden daha ciddi surette U-

luılar kurumuna kulak veriyor. 
Garb devletlerine karşı daha dost. 
ça, daha hürmetkar vaziyettedir. 

Bununla beraber, Cenevreye dön
meği hatta dütünmekte bile değil
dir. Almanya şimdi bekliyor: Bu 
kadar ıözü geçen ve ehemmiyetin 
den bahsedilen müşterek sistemin 

neticesinde öğrebneğe çalııacak. lng·ıı·ız donanmasının başkS 
Bugüne kadar edinilen intiba, yal-

nız Al~an d~ğ~l ~em İngiliz çe. yerde bagv h oldugv u bir zamand8 
~:"~:';n!..i.::.: cenevreden Japonya harekete geçiyormLI~. 

Yalnız Almanlar twıu aoru - '(J)"' 
yor: Uzak Şarktaki yeni haditielerin tarafından bir çok yüksek ıne .r•' 

lngiliz mahafilinde uyandırdığı da dahil olmak üzere Çinliler 
"İşlemek kabiliyetinde olduğu k e1'' endi§eyi mevzuu bahsederken ln- aında yapılan tev if atı prot 

göıiilen müşterek sistem, acaba gilizce Deyli Eka.pı·es gazetesi di- etinİftİr. I 
bu işi sonuna kadar götürebilecek k" t"'' .,, n· . b" 1 d . yor ı: Notada bu tevkifatın arsıU L•'" 
mı ı ığer bır ta ır e, zecri te bır. 1, .... 

l 
.. k tatb"k d'ldikt "Japonya, İngiliz d~manması - hukuka ve Çinin hükümranlrlt ı -te er, muştere en ı · e ı en ,.. 

mn başka yerde meşğul olduğu bir kınamenafi olduğu söy!enl'lleb~ 
sonra, müştereken de tutulacak v sırada harekete geçmiştir. Ve b•1 ve Japonyanın bu hareketlere , 
mı? Hatta icabedersc gayri muay- ~· 
yen surette devam edecek mi? suretle bizi ani bir durum kaqısın- nihayet vermesi taleb olıın:tı~ 

da bırakmıştır. Hido Makmayi öl- dır. 
Hatta zecri tedbirler İtalyayı düren tabancanın ssi, bütün Çana glHUne verllen unert' 

harbı lasaltmağa mecbur ederse, dünyada akisler uyandırabilir. in- do§ru değlımı, ı f" 
Uluslar kurumunca adilane farze. giltere ve Amerika, Japonyaya ih- Methur arziyat profesörü E:~, 
dilecek sulh şarlla11nı da ona ka- tarda !bulunmalı ve tam beraber · ne Chalniki verdiği bir konfet _.,il' 
bul ettirebilecek midir? lı"kle hareket etmelı"dı"r.,, t ç ..... ·ı öııe a ana go une verı en . tit 

Japonya lnglltereye bir nota doğru olmadığını iddia etııı~,tt· Farzediniz ki ltalya, geleccl\ 
bir iki ay içinde Habeş arazisin -
den büyük bir kısmını aldı ve şef
lerden bir çoğunu kazandr ve sulh 
ilan etti... Zecri tedbirler vasıtasi
le bu sulhu hükümsüz bırakarak 
yerine (adilane) bir sulh temini 
mümkün olacak mıdır?,, 

Alman siyasal müşahitlerinin 
sorduğu sualler işte bunlardır. Bu 
suale bir çok diğer çevenler de iş
tirak ediyo~lar. Onlar için Alman
ya diğer devletlerle müıterek ha
reket etmek üzere Uluslar kurumu 
na girmeği tekrar düşünebilmek 

için bugün Uluslar kurumunca ya 
pılan tecrübenin biraz dnha iler-
leme:;ini ve bu makanizmanın da 
yanıklılığını görme!: niyetin.dedir. 

- Mançester Gardiyandan -

verecek Profesöre göre mavi nifü: •" ,ıP 
Tokyo, 11 (A.A.) - Zanne • nı teminde bu gölün o kader e~I 1"' 

dildiğine göre Japonya Pekin i · miyeti yokmuş. Bir kere g~ıfl 
çin arsıulusal bir istikraz yapılma suyu temin edecek cesamette .ı~ 
sına muvafakat etmiyecek ve hu t f'V ı 

hususta lngiltereye bir nota vere -
cektir. Japonya, bu notada, yaban 
cı krediler üzerine müesses bir po. 
ra inkrlihrnrn Çinin kendi kendi -
sini kurtarmak kuvvetini azaltca . 

ğmı ve memleket üzerine yabancı 
kontrolu koyacağını bildireceldir. 
Çinin Japon yaya verdlOI nota! 

Şanghay, 11 (A.A.) - Res · 
men bildirildiğine göre, Nankin 1 
Çin hükumeti dı~ i~ 1eri balmnlığı 

9 ikincitc1~·inde Jap:m biiyi'k elçi· 
sin~ kuv·.·etli bir no~q ,.~rm1ş \'C 

notada Şim:ıii Çin de Japcn poHıi l 

dir. Saniyen mavi nil gı.ye b" 
bir araziden geçip ıu)arııı• ~,. 
bol buradan temin ~debilll'' btJ 

dir. Nil sularını temin etıned• 9"' 
göl gayet küçük bir rol oytı•r .11t• 

na verilen önemin hahiki ıııab~Jtil 
imparat~r nezdindeki ııı~t~11;t 
lerde aramalıdır. Bu ~~t d• 17if 
ler imparatora Çana ıo uıı 5&1 
baraj intasr ile gölün sularırı• ııı' 

··rr• 
dandaki İngiliz paın~k :ı\J d'tl~' 
salabileceğini söylernı-kte tııJ 
Fa!mt bu barni h:ıkik<ıt;e ~ut· 
ıuata hiç bir işe yaraaııya' 

l' 

' 
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~JCllÜH, - •••• ... flOt&ŞIUlı : 

Harf- ve -dil inkllabında 

ihmal edilen Kömür Elli yılda biı cihet var! depoları 
lstanbulun kadastrosu 

.tamamlanacafı 
umuluyor! 

Sorarım ıize: 
- Bünozer ne demektir? 
Y anJıı ifitmedinb: 
-Bünozert 
Eaıbıim ki: 

ı.:. -:- Böyle bir teY duymamm ! 
""lllllıJorum.. • diyecekainis ! 

Hatta biraz daha tafıilit vere-
1İıra: 

r_-: Bünozer, büyiik bir ıe)ıirdir; 
-..ıbt AmerikadadD' 1 

Yine anlıyacabangı;I 
.__-:-Belki cotrafya deninde o

. --~dm. Fakat unubnUf'UDI ! 
• diy--1--• • 

-..aınız. 

Nitekim, bir framızca film aey 
"ederken bana da öyle oklu. 
.._!akat, tonra, farkma vardmı: 
-·~. Bueno. Ayresten balnolu
~· Fransızlar, kendi alfa
~ ffrine söre, bu tehri Bünozer O· 

orlann11 ... 
• • • 

._ • Yeni barfler çıktı çıb.lı bal -
~ileaaiyen bir maeleye bilmem 
~ defa olarak tekrar temas 
~ istiyorum: l1111ihaalann ve 
"-l'Qluu.ı tabirlerin imllaı: 
il 8-ıan nud yazacaiız ve Da· 

1 t.lılffuz edeceiiz? 
Dil huamunda ileri abJıan bun

~~~llDlara, kunıllann en ıüç İf· 
~ bunca çalıpnalanna rağ· 
~ baDi niıbeten basit olan bu 
t .. _- bili, &Dal"fİ devam ediyor. 
i:"'f&f&hğm anüne geçmek için 
~bir feY yapılmam11tır. Maarif 
~ da, Türle Dili arqtınna ku
;-ııa da bu huıuıtaki tenvir vazi

"Emtitü,, , "Oniveraite,, 
1 
"Ş. Kuru çeşmeden başka 

bpir,, diye yazarken, hep, fran - yere gUtUrUlemlyor 
sız kiiltiirünün bir tibit haline dü- Koca latanbulun kıyıları incelen 
tüJonız ! Dütünün: Bildiğimiz Bu- dikten sonra nihayet Kömür depo
eno. Ayres'e "Franaızlar Bünozer lan için Kuruçeımeden daha uy
dİyormuf !,, diye bunun iınliamı pn bir yer bulunamıyacağı neti• 
öyle kabul etmek ne kadar komik ceaine bir kere daha varılımftır. Şu 
olurdu. lfte, Emtitü, Oniverıite, duruma göre kömür d"polan daha 
Şek.pir nerinden kelimeleri de uzun yıllar Kuruçetmenin vu Kunt 
E, O, Ş ile yazmakta ondan q&· çeımelilerin iıtenilmiyen miaafirı 

iı delildir. Belki daha fecidir! olacağı anlqılmaktadrr. Hatti bu
Her millet ıibi, Fransızlar. rada yeni kurulacak üstü kapah 

beynelmilel yazıhf tekillerini ken depolann projesi bile yapılmııtır. 
di atfabelerine göre Bünozer diye Bu hususta bir muharririmiz bu 
okumakla nasıl birfey kaybetmi- itle uir&fan bir zatla temas etmif. 
yorlana, biz de metbur lngiliz e- Bu zat diyor ki: 

dibine Shake.peare okumakla bir - Kuruçeımenin ekonomik va• 
teY kaybetmiyeceiiz.. ziyeti kömür depolanna bağlıdır. 

En fenuı: Kömür depoları yüzünden burada 

Kadaıtro genel direktörü Ce· ı 
mal bir kaç gündür ıehrimizde 
lıtanbul kadastro itinin tetkikile 
meşgul olmaktadır. 

Cemalin evvelki gün ıehrimiz· 
deki kadastro direktörüle yapbğı 
toplantıdan alınan neticeye göre 
latanbul kadastrosu maalesef iste
nilen süratte ilerlememektedir. 
Bunun sebepleri kadastro teşkili.· 
tmm bu iıte olgun olmaması me· 
selesinden ziyade lstanbulun va • 
ziyeti ve kadutroau yapılan bütün 
emlak ve arazinin pürüzlü vazi · 
yette bulunmasıdır. 

rosunun tasavvur edilemiyecek 
derecede karııık vaziyetlerinden 
dolayı bir türlü inkiıaf edemedi.ii 
görülmii§tür. 

Bunun için yeniden bazı tedbir 
lerin alınması zanıreti görülmüt 
ve genel direktör bunlan teabit e
derek alakadarlara bildirmittir. 

Kadastro itlerinden anlıyan a· 
ti.kadar zevatm sözlerine balala· 
sa lstanbulun kadastrosunun • bu
günkü terait içinde . neticelenme
si için yanın asır lazımda. Fakat 
böyle vaziyetlerle itin ilerlemesi 
gecikirse bu müddetin de kafi ıe
miyeceği anlqılmaktadrr. 

Şimdiki n.ziyette kaide yok • binlerce kiti geçinmektedir. Depo
tur. Biri öyle, öteki böyle yazıyor. lan Kuruçeımeliler değil, bazı zat• 
l1111ibulan ult iml&larmc:la ka • lar da iıtemiyorlar ve onlar uğra· 
bul eden münevverlerin bile ara- twworlar. k ti 

-~ r· t Memle e mlzde 
larmda ihtillf Tar. KiDJi Shakes- Burada üıtü kapalı depolar ya• ICare k ı 

Bilhassa yangm yerleri kadast 

peare'nin, kimi de Shakespearein pıhrsa toz çok daha azalmıt ola .. odas n n tekau··ı yapra c garası 
diye, intihalan bqka baıka kul· caktır Vak bu d 1 kad 1 1 yapılacak 
1 • ıa n an on yı ar Memleketimizde yetişen tütün-
~:~ ilemi içine girdiiimiz, önce Unkapanmda bulunan üıt~ Sandığı !erden yaprak cigarası yapılması 
med •yet• tı. .. b' daha kapalı depolan halk toz yapıyor dı Hayvan borsasınca için yapılan tetkikler bir 'hayli iler 0 

• enı 1 
gun • ~ • • ye buradan kaldrrtmıılardı. Fakat lemiıtir. Bu yaprak cigaralan için 

benimsemeie doğru gıttıgımız 1 
• it o vakit biraz gürültiiye gelmitti tatbiki kabil Mardin tütünlerinin kullanılması 

çin, bu isim ve •tilihlar meıelesi, Ta Fatihteki halk Unkapanındaki gUrtllmedl muvafık olduiu anlatılmıı ve bun 
ihmal edilecek teYler değildir. A- depolardan sandıklarına kadar toz Hayvan boraasının memurları lann tohumlan Maitepe enstitü-
na kaidelerini bir an evvel koy · girdiiini iddia ediyordu. Bu yüz- için bir tekaüt aandıiı yapılmak .unde ntıfa edilr~eğe batlanmıt • 
mah, mektepler ve matbuat vuı- den depolar oradan kaldınldı. Ea- istendiği ve bunun için de ekono- tır. 
taaile taminı ve tatbik etmeli ki kiden bahriyenin kapalı depoları mi bakanlığının borsaya örnek ol· Amerikaya ve daha bazı yerlere 
anaJ'§inin önüne geçilsin... Bunu Huköyde idi. mak üzere ticaret odası yardım yaprak cıgarasında kullanılan tü-
yapmak için neyi bekliyoruz? Kömür öyle bir ıeydir ki yeri- sandığı talimabıameı;ni gönderdi· tünlerinde"n tohumları ıipai'Tf edn. "'•·"0) nin bir metre defitmetiyle mali- tini yazmıtbk. Oda yardım AD· mittir. ~ görmemitlerdir. 

- m ..... ._ ......... ...,.... ....... 

kömürün ucuzlaması 
Nakil vasıtalarındaki nakil 
ücretlerinin ve elektriğin 

dıiı etrafında son zamsnlarda de-
yet fiyatı derhal zam göriir. De- vam eden dedikodu b-.ı defa borsa Pazar yerleri beledl-

ucuzlamasını doğuruyor . 
.,._ 4ııkara, 11 - Kömür fiyatla- yapmaktadır. İkinci kanunun ba
~~ )ıı..""ılan 130 kurutluk indir - ımdan itibaren tenzilatın yapdma. 
lo •ıı Deniz)""lları ve Vapurculuk ıı muhtemeldir. 
~leai etY~ _navlun. tarifeleri ü- Vapurculuk sosyetesi yılda 40 
'ai e de tesırı olacaktır. Ekono- bin ton, Denizyollan ise 75 bin 
~nhğı bu hususta tetkikat ton kömür harcamaktadır. Kömü-

Askerlik rün ucuzluııauı bu iki müeueae 
ye 140 bin lira tasarruf te.nin ede-

kan Un U . cektir. 
1ıııı. Diler taraftan kömürün ucuz. 
~•zı maddeleıA ~ ktri laması neticesi olarak ele "k ÜC· 

Cle§ıştiriliyor retlerinin kilovat batında iki Jcu. 
llla Ankara, 11 - Askerlik kanu· l'Uf kadar indirilmesi de lazım gel· 
til~tııı. bazı maddeleriniu deiiıti- mektedir. 
ı._)deaıııe dair olan liviba kamu· Tramvay tarifesinin bazırlan-
t&t· •.. buıün birinci defa olarak 
liL Üfüldü.. Liyibaya ıöre, asker . mumda kömür fiyatları da göz 
~ ~I b önünde tutuldu:ır..·na ıöre tramvav ~ılı..:. 1 ır erkelin esas nüfus kü au 
•'ille ı ücretlerinin de ineceği anlatıl· 

,..._ Yazı ı ve yazılacak olan ya. maktada. 
dit• liredir ve yirmi yqma gir · ------------
... ..:. leııeııin ikinci kanununun bi-
)'t 

1 lilıı!b1den baılıyarak kırk alb 
'~ !"'~iii aene ikinci kanunu
~lc .1~t aünG bitmek üzere en 

l.!..rro.ı alb sene sürer. 
'-'Ult .uııen muhacir tanınmıyan 
-.,laıı~ıler •e ecnebilerden türk 
'- İıel •tlıiına ıirenler hangi yaf· 
li~eli ~ 0 nttaki efrat gibi asker 

t.f Ilı JaP&rlar. 
~11•&z~flık devri piyadede bi: 
~ ~ dıier •mıflar:a muzikada 
~~~Ye jandarmada iki bu · 
~ eııizde ÜÇ senedir. Gedikli 
~ &lleak deniz ve iandarma aı
~ Jle ıedikli küçük zabitlik 

~ ~'::' Ganüllü için aıgari 

Tarihi Abidelerin 
tamiri için 10 yıl 

IAzım 
Tarihi eaerlerin tamiri f~ln müze. 

ler direktörlüğii bazı önemli teşebbils 
lerde bulunmuştur. Şehrimizde bulu
nan btltiJn Abidelerin ne şekilde ve ne 
kadar zamanda, tamir edileceti ince -
lenmektedir. 

Alınan sonaca göre, bu Abidelerin 
tamir edilmesi için en az on yıla 
ihtfya~ vardır. Durum kUltUr bakan.. 
lığına bDdlrllmlştfr. 

Difer taraftan müzeler direktör • 
Jfiğü şehrin tilrlü semtlerinde bulu -
nan tarihsel Abidelerin fotoğraflan • 
nı n pllnlarmı aldırmaktadır. Bun -
dan başka bu Abidelerin bir de sfdli 
~nlmaktadır, 

poların Defterdar bumu ıırtlanna k t 1 
sandığının da ortaya çıkmaıiyle yece on rol ed lecek 

çıkanlması bunun için kabil de· yeni bir ıekil elmıştır. lstanbulun muhtelif yerlerinde ku 
ğildir. Halicin nihayetinde kuru- Öğrendiğimize göre bakanlık· rulan pazarlann belediyece .sıkı bir 
lan kömür depolan ds bu yüzden tan gelen bu talimatnameyi boraa kontrola tabi tutulması için alikadar 
iyi netice vermemittir. tetkik etmi ve matluba muvafık lara emir veril~iştlr. Sebebi, pazar, 1 . yerlerindeki pislikten dolayı halkm 

bulmamı9tı~. Bı_r ~efa borsa me · yaptığı şiklyetlerdir. 
Ekmek flyatlan murlarının ıstedığı yardım aandı- Gelip geçenleri rahabız eden~ -
değlştf rll medl ğı değil, tekaüt ıand1fıdır. Sonra çöp n dökülen sulardan meydana ge. 

da borsanın hukuk müpviri tali- len bu pisliklerin tahammül edileml .. 
Belediye narh komisyonu dün top- ~ il · u.-ıı matname üzerinde yaptığı tetkik yecek kadar fazlalaşhs• erı s ru .. lanmış, son hafta içinde buğday fiyat 

lerde bu talimatnamenin muhte- yor. larmda ekmek fiyat!na tesir edecek 
derecede bir değişiklik olmadığını gör lif hukuki bakımlard•n çok nok- Orta okullarda bir 
mtlş, narhı değiştirmemiştir. san olduğu ve böyle bir sandık ya- dersten dönenler 

lklnd ekmek tetkikatı da henüz ne- pıldığı takdirde bunun ıahıiyet Lise direktörleri dün kilittir dl 
tfcelenmemlştir. hükmiyesi bulunamıyacağı netice. rektörlüğünde bir toplantı daha 7&P • 

Diğer taraftan dün piyasaya çıka.. ıine vamıİJtır. mıılar, lise olgunluk ve bitirme imtl .. 
nlan bafday miktan 1178 tonu bul - Bu vaziyette boraa içiıı bu tali. hanlannda bir dersten kalan talebe .. 
muştur. matnameden istifade imkinı kal- nin yeni imtihana tabi tutulmam ttL 

Sert ve yumuşak buğday üzerinde mamışbr. Biri tarafından oda ni görüşerek mümeyizleri seçmltler • 
hiçbir muamele yapılmamış bundan l dir 
ötürü fiyatlar eski halini muhafaza sandığına kartı oda memur arının Diğer taraftan duyduğumuza gllre 
etmişlerdir. Yalnız ekstra mallar nıua yaptığı itirazların da yeniz olma- bir çok talebe velijeri kiiltür bakanlı -
mele görmUıtilr. dıiı ileri sürülmekted;r. tına başvurarak orta okullarda bir 

dersten dönen talebenin tekrar lmtl • 
E~elki gün (10,3:1) e satılan eks~a Londra "iDi sergisinde hana tabi tutulmasmı istemişlerdir. 

lar dun azami <10,30) a.Clgari (10,2a) '\ 
rttrklye Durum, kUitür bakanlıftı tarafmdan ffyatlan arasında muameleye çıkmış . 

tır. Londrada, bu ayın yirmisinde açı · _ı_n_ce_ıe_n_e_ce_k_ti_r_. --.:-:-:-:----::-:::--~ 
Kızılca flyatlan da 7,5 He 7.25 ara. Jacak olan çini sanayii sergisine hü • len, "azo, tabak, sürahi klse, ibrik glbl 

sındadır. Ziraat banka.~ı da piyasaya kılmetimiz de iştirak edecektir. lstan. çini sanatini gösteren on sekiz parça 
buğday vermekte devam etmektedir . bul müzelerinde bulunan çini, porse· eser sergiye gönderilecektir. 

• (; ŞEHRİN DERDLERI J L 

Istanbulun bakımsız sokağı 
LAieiide Çukurçeşme sokağında oturan bir arka • 

daşım anlattı: 
- Otuz beı ıenedir ayni mahallede otururum. Bu 

zamandanberl Jıtanbulun göbeği sayılan semtimizin 
blr defa bile ihtiyaçları, noksanlan tetkik edilmiş, ve 
bayındırlık namına esa&lı bir IJCY yapılnuş değildir. 

BUhtıtsa bizim sokağımız acınacak bir /ı<?ldcdir. Yağ 
nıur yağdığı zamanlar yollarım!: l'encdiği hatırlatır. 

Karpdan karpya geçebilmek için müsait bir geçit yeri 
bulmanın bUe ,ok defa i111kdnı olnw11or. 

Kaç defa lıep birlik olup belediyeye baş wrdu"-. o 
kadar defa da inkisarı lıauale uğradık. -

Ne yapalım? otuz beş senedir hep ayni vaziyette o. 
lan sokağınuzın belediyenin gö::ünil çelmesi için daha 
kar sene bekliycceğiz? ı·oıumuzun yapılmasını, ıf'kla • 
rının tanzimini görmek irin acaba ömrümüz yetebUcrek 
mi? 

ilen lstanbulda bi:im sok ak /•adar bcıJ.-ın~ız bir uer ol 
madığuaa emlnlm. 
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Kazanan numaraların Dün gece Izmir önlerinde 
tam 

12000 
listesi lnebolu vapuru nasd battı? 

Lira kazanan 

16800 
r ·Bu numaranm 750 aıaitıı ve 

750 yukantma kadar aonlan aıfa. 
la biten numaralar yirmifer lira 
mnorti alacaklardır. 

2000 
lira kazanan 

26579 29671 
1000 

lira kazanan 
24259 28464 

100 lira kazananlar 
\ 24878 26663 18523 22017 
•731 14'M 20465 1'967 26286 

9332 29125 

110 lira kazananlar 
8768 8840 24386 

14809 2924 22410 
4781 11321 11811 

15793 2,4932 7321 
20762 24799 35-34 

217 12662 16888 

6867 
13308 
29694 
22146 
25558 
18841 

21489 4730 22794 

100 lira kazananlar 
7828 9564 26990 2871 

28437 4038 26147 4499 
7372 27238 22113 17475 
885 26071 21852 23788 

20169 29799 28794 14248 
13033 2017 23807 21273 
1895 13141 24253 12648 
8988 15973 7557 9069 

22802 18273 2648 29749 
22155 7069 28148 
25784 17902 1781 8048 

135 8082 15215 

10 lira kazananlar 
24887 13857 27132 10138 

' 

22723 5449 12290 4203 
198$1 15363 641 938 
19272 20055 17597 25892 
28348 20340 19057 13253 
13371 14515 24310 23019 
2534 327 20701 5331 

22998 9280 18127 389 
29759 22260 18212 12124 
17140 11881 28214 2443 
19858 6969 2031 2nss 
12156 5725 20677 26556 
19403 23797 381 27&60 
27001 12660 4007 17113 
26348 19410 13946 20142 
21981 9\42 13639 8672 
5481 29712 22199 25345 

10185 8607 19801 28939 
27879 5465 4M3 18437 
22324 10728 18502 8879 
12999 4096 3522 5643 
8221 20983 5140 29~ 

28633 1096 12343 9244 
29406 10707 4100 8601 
21202 26452 29386 3540 
1B255 9050 24968 14752 

2581 27626 4502 13127 
11280 27239 21249 11533 

9727 4077 15817 8060 
12234 22474 20027 8674 
.2fYl:I 8874 28977 27719 
19214 5210 16659 17294 

8111 
18509 
27:452 
26290 
23849 
20102 

1234 
I0125 
71308 
1188.1 

6196 
22!27 
2261S 
30360 
24351 
12284 
16092 
19745 
21004 

22606 
5007 
304~ 

3'34 
9515 

28215 
60159 

19378 

90706 
693 

8873 
13781 
22065 
25110 
6933 
9680 

19948 

::4116 
2007 

23865 
28787 
23081 
23866 

4322 
11874 
11868 
15161 
14303 

26H:S 
1826 

29453 
2160 

23561 
29151 
22194 
20033 
26099 
23798 
14520 

2174'/ 
233'j'? 
141~~ 

23694 
18885 
12258 

833 
16821 
14688 
14RC"~ 

97q 

4741 29640 IGOiS 
7402 19667 1081~ 

4547 5466 215'tq 
13595 13659 24~~~ 

20514 
23644 
16584 
28931 
24918 
18177 
21911 
12480 
1055 
8447 

11710 
10425 
28408 
10519 

30 lira kazananlar 
19995 20559 5687 15294 
2981 1424 14769 223?9 

24890 15062 26494 8070 
19446 5488 16654 5537 
3723 2931 22293 8144 

13267 9222 25518 19066 
7242 27335 4803 168~7 

1916 22263 18724 6092 
19795 7580 1979 26548 
8074 11714 26810 25868 

29005 14930 17191 22375 
11391 23645 14189 147~9 

2100 23589 4542 6008 
26276 1754 8965 17053 
16591 133 22322 21693 
9381 2166 28098 7 

14832 25879 27704 23851 
1817 25374 28216 28930 

29262 24461 4187 19!70 
17749 19950 14591 15961 
14367 14677 8868 28691 
21626 17762 28961 26627 
7539 25761 7171 4508 

694 22191 4319 779 
5340 12114 6377 28593 

25934 20564 13657 28502 
10129 14495 36S8 8610 

6013 596 19661 28348 11Cü'3 
15481 24760 28987 15197 14087 
28aı4 1286 11s20 29475 2161s 
8442 20011 19772 28693 10995 

28764 t~ıl 4735 19923 14897 
156ıs 26798 20904 26658 1:-wa 
14217 1070 2?...385 118'1 13833 
21181 11488 28558 6679 21178 

5381 7038 9106 5152 2952:> 
17761 13368 18094 22365 24741 
14658 13039 21603 57M 26422 
15990 23.U.'J 10720 28400 J8552 
15034 28288 23657 16145 26829 
29291 24797 8773 1893-S 16566 
16568 2639-l 14466 29~74 7345 
26105 106 23223 2057:> 15687 

18 9178 29881 25938 26230 
20337 13280 16854 17549 24547 
14152 69~0 80 ~57 21031 
3422 1917 150310 573~ ~917 

Mükafat 
Son mükafat 20 bin lra: Her 

numara bet yüz lira kaaznaca:k 
20761 22107 7085 15927 
13597 8168 2234 24135 
4698 2503 23142 24506 

17798 394.1 15831 3898 
18575 14479 2155 12027 
23643 25138 21979 348 
13545 9492 22283 21380 
8308 24795 297 26495 
1947 28117 11322 20759 
6827 7750 2044 1ı609 

Japonlarla 
Çinlilerin aras. 
gittikçe açılıyor 
Şang'-': 12 (A.A.) - Bir Japon 

denizcisinin öldUrülmesi ve Japonya -
nm tehditleri üzerine burada bat ıös. 

Dün akşın lzmir körfezinde f ed lııU ı ton bacmindeydi. bulunmakta idi ve yük faz!A 
kaza olmq, denlzyollan idaresinln Bununla beraber Denizyollarr muk, üstünde de buğday 
İnebolu vapuru batml§tır. iıletme direktöril Zekeriyanm b:ı Rivayete ao··re •emı·nı'n 1an 

Kam hakkmda muhtelif 1erlerden • • • • • • 
aldığımız malt\matı yazıyoruz: sabah bıze temın etti.ıne ıan ka- lanndan biri fırlamıt, ıular 

lnebolu vapuru Mersinden kalkmış zazede ıeminin eaki olutunun dan içeriye hücum etmiftir. 
tır ve Mersin - lzmlr - latan bal pos. biç bir tesiri yoktur. Çünkü ıemi Birinci kaptan Mehmet Ali 
turnı yapmaktadır. Gemi lzmir köTfe- daha iki ay ance tamir edilmit le söylemittir: 
zine girdiği sıra~ henüz katı surette ve bavuzlanmıtb. Bu ıon 1efer1

1 

_Hadiseyi pek ant fekilde 
anlaşılamıyan hır sebepten, batmafa tam" d nrak" "k. • f • d' b 
başlamı~ ve telsizile (S.O.S. imdat) L ır e~ ~o 1 1 ınc~ '° erıy '· er aldım. Sular içeriyi 
p.reti vermiştir. lmdat ip.retlnl 0 d _ Son tamırınden altı ay once ıen ~ tı. Kazan patlamak üzereydi 
vardan ~eçmelde ola.n Polonya npuru tamir görmüttü. miyi karaya atmtmak 
almış. hemen kaza yerine gitmekle be- • • • • • bulamadım.,, 
raber kendi telsiıile de sahil tahlisiye Buaiin öfleye dolnı deniz yol. Halbuki (içllnctl kaptan, ıil 
lstasyonlarına ha her vermiştir. lan idaresinden öğrendiğimize ıö- nin ılizlerinln tamanuyle ak 

İnebolu tlk imdat fpretlnl saat tam re kurtanlanlar 140 ki•iyı· bulmua. .. 1 ı ....... _ 1 _.J 
18.41 de vermiş, bundan on dokuz da.. a- -ı ıoy emeıue Ye fıly e demekteu 

tur "- Gemı..ı 1
---- otu klka son~ yani saat ondokuzda bat. • ·~· aara,,.-

mıştır. Polonya vapuru kazaya utn - Bugünkü aılqa.m p.zeteal, ge • lmklm vardı! Çünktl aahUa 
yan vapurun pek yakınında oldufu 1 • mide 190 yolcudan b&fka 40 kiti yakındık.,, 
çin ht\dlse yerine çabukça gelebilmiş, de mürettebat olduiunu yazmakta Gemiyi braya oturtmak 
böylece geminin çok çabuk batması J'Ü ve böylece boğulanlarm aaynmı oldufunu iddia edenler 
zünden facia kurbanlannın daha faz- 102 kiti- çılc:armeıktadD'. Halbuki d ..J_ 
la olması tehlikesi savuşturulabilmi~ _ "' - arasm a aa ftl'dır. 
tir. Böyle olmakla beraber lnebolunun 190 rakkamı mürettebatla hera • ------------ı 
190 kışı oıan yoıcusu ve murettebatm- ber ıemide hulunantarm ~- Telefon sosyete 
dan ilk hamlede ancak 125 fi kartan - nu ifade etmektedir. Bu itibarla v v • 
labilmiş, geri kalan 70 kifinin Akibeti boiulanlann leldmu 102 kiti de- erdigi söz 
meçhOl kalmı~tır. fildir. Tutmalıdır 

Kaza lzmlr limanına ya.km o1dufo • 
ı~n. haber gellr gelmez limandaki bil. Son dakıka • 
tiln deniz vasıtaları, hldtse yerine • 
gönderilmiş, bunlann hepsi kurtarma Bugün aaat OD ü~e lzmir mu· 
işile uğraşmışlardır. Bunlardan ka • babirimiz telefonla ıu a..fıllitı ve; 
zayı evvell haber alan Polonya vapu. di: 
ro on bir yolcuyu kurtannı'- iki de 8. - Kaza Urla ile KHzman ara· 

ımda oldu. Vapur Me"linden ıe 
lirken Antalyada fazla yük almış
tı. lzmirde müatahkem mevki 6-

nünden ıeçtikten ıonra Pelikan 
fen eri önüne geldiii sırada ıu al
me la baılamıf, ıüvari ıemidek; 
anzadan ancak o zam.m haberda~ 
olmuttur. 

16 bulmuştur. Diğer bir vapur da Ji.r • 
mi üç yolcu ile bir ölüyü lzmire setir. 
miştir. 

Kurtarma işi sabaha kadar stır -
mO~ tOrın deniz ftSitaları bUtttn ge
ce denizden ölU, dirl kazazede t.opla • 
mışlardır. 

Kaza neden oldu? 
Kazanın neden ileri geldiği he

nüz kati 1Urette anlqdamamıttır 
Gemi süvarisi Mehmet AH kaptan 
kendisini bilemiyecek bir halde 
kurtarılank hastahaneye kaJdml· 
mı§, gece geç vakit ancak ıunla
n söyliyebilmittir: 

"-Ani bir yıldız fırtmuı çık· 
tı. Vapur birdenbire yana yattı 

ve su almağa batladı. Demir at
bk, kendimizi denizde hulduk.,, 

Bir iddiaya göre \teninde va
pura fazla miktarda pamuk yük
lenmiı, bir rivayete ıöre 775 ton 
eşya almmışttr. Yolda fırtına çı
kınca vapurun evve~i kömür an· 
harlan, sonra etYa an~arlan su al
mıı, gemi yan yatmııtır. 

Denizyolları idaresinin iıletme 
direktörü Zekeriya da bu ıabalı 
bize, ıeminin yan yatarak l>attı
ğını söylemiş, fakat. kaza sebebi 
hakkında ıiındilik kati bir !ev 
söylenemiyeceğini anlatll"ak töyle 
bir ihtimal ileri sürmü,tür: 
"- Belki anbard• yükler kay. 

mı~ ve gemiyi yana doiru yatTr· 
mıttır. Dönerken dümenin hızı bu· 
na sebep olnıut olabilir., 
ıstanbulda ilk 

haber 

Bu esnada oradan lstiklll va· 
puru geçmektedir, lnebolu imdat 
düdillü çalarak latiklll va~· 
dan yardım istemiı, lstiklil de ha. 
lat atarak lneboluyu kendisine 
bajlamağa çabımqtw. Fakat bu 
manevra muvaffak o!amamı,. 

atılan balat lneboluc!an tutulama · 
dığJ gibi istiklal vapuru lneboluyn 
arka taraftan hafifçe çarpmıtbr. 

istiklal, bunun üzerine geri çe 
kilerek filikalarmı inılirmiı, ine· 
bolu da !atılacak bir ı\iratle bat 
mağa batlamııtır. 

Gemide otuz alb mürettebat· 
la yüz doksan kiti bulunmaktay 
dı. Bunlardan altmış betinin bo 
ğulduğu anlatılıyor. Maamafih ci 
var aahillere iltica etmİf olanlar 
da bulunması ihtiınal dah:Iindedir. 

İzmire dün 11ece üç ölü gdiril 
di. Klizman ıahillerillde de iki 
kadınla bir çocuk ceA<!di bulundu
ğu haber verilmekted:r. 

Boi',rulanlar anımda lstanbu1 

emniyet direktörülüğiınde 168.? 
numaralı Necminin altı yaımdak. 
çocufu vardi!'. Necmi ile kans1 
kurtulmutlardrT. 

Bor inhisar meınuru Alinin ba 
bası da bolulmuf, Ali kurtulmuş
tur. 

.(Baı taraJ.. 1 • 
le hnılmu,ıur. Bu aebeple .
bir çok lngill:ı memurlar~ 
tır. Soayete lşlerlnJ hüktlmete de 
tlli zaman IStedenberl Türk atelll 
dan kat kat fazla ma.q alan bu 
Uz memurlanna bir kaç maaş nJI 
de ikramiye verdJkten başka 
-ıtayırhah., ve °"mezuniyet,, na 
altında bolbol para ISdemfştlr. 

Sosyetenin bu semahatlne Jd 
nf n hiç bir tef demete hakkı 
am:ı vaziyet Ttlrk memurları i 
ayni olsaydı .• Halbuki it IXS} le o 
mq, Türk memurlarına da · 
nrileceğl sosyetenin salA.hlyetli 
ıelerl tarafından bizzat Bayın 

Bakanı Ali Çetinkayaya vade 
halde bu memurlara ikramiye 
memlştlr. 

Sosyetenin Tllrk memurları & 
beri lnglllı memnrlanna 
terfih edilmedikleri için satın 

giSrUşmelerl sırasında Bayındır 

kanımız bu vaziyet üzerinde bil 
dnrmuş ve sosyetece Türk meın 
rına Uç maaşla on maaş nlsbeti11 
ramiye veril!l'esini üıtemlşti. SoS 
nin Londra merkezi tarafındall 
derilen Frank Gilli ve Boyau ~" 
sal!hiyetlf deJeg~ bn fut~ğt ka 
ikramiye verllecf'!fnl n.detml 
Llktn aradan bu kadar zaman 
hnlde bu vait yerine getirllmeJll 
yete direktörü Anderson. kendilf 
daha salAhlyetll delegeler taraf 
vadedilmlt olan ikramiyenin veri 
mesi tarft.an olduğu için bir ço1' 
külflt çıkarmııtır. 

Memurlara, senelerce suren 
)erine mukabil bu nrllmest I~ 
len para en ç.ok 150 bin TUrk 
kadrdrr. Bu para tamamile ıne 
te kalacatı aibl bunu11 Uzertııd 
kQmet dı otuz bin lira kadar bit 
alacaktır. 

Sosyete dlrektörUniil1, keıı 
sal~hiyetU kimseler t.arafmdaıt 
yete adına verilen s~zU yerine 
ettfni l"e bijylece Istanbuldan • 
larken burada sözUnU totı1111 
adam intibaını bırakmak 1sıe111f 

Facia haberi lstanbula evveli 
dün aktam 19.45 te te•si:ıle v.e De
nizyollan idarHine ıelmııtir. Bu· 
nun üzerine sabaha kadu lzmirle 
muhabere edilmit, fakat kurtarı-lan yolculann iıimleri bugün öğ- ____________ _; __________ __ 

leye kadar hala ötrenilememi,tir. '-rmak • f ı•llJOS hatlı 
Kazanın sebebi 

Geminin alt anbarlarmda pa nl uınarı:a. 

Denizyollan idaresinin işletme .l ~ 
direktörü Zekeriya bvgün saat bu'e1u••n açılı,,or 
on birde lzmir vapuru ile lzmire e 
gitmiıtir. Orada kaza aebel>i et· BuaiiD taat on ı......te Irmak . Fil kinci bir kolla Karad~ 
rafmda tahkik•tla metl\~l olacak· ~ -• yo. battmın açılmuı töreni yapı· yacak olan bu demiryohı Y-teren he~can a.r.ııulosal bölgede bir 

Japon dilkknmın tahribi ve komünist tır. 
beyannamelerinin dağıtılıması üzerine Vapur çok eskiydi 

lacaktrr. Bayındırlık Bakanı Ali bir harp vukuunda kara 
Çetin.kaya ta.rafmdan yapılacak o. memleketin her tarafUla bir kat daha artmı§tır. Kazaya uirayan lnebolu vapu 

Japonlann ekseriyette buludnduk. ru 1892 tarihinde yapılmıflı, J&n · 
ları Şapelden Çinliler arsıulusal böl. tam 43 senelikti. Genıi bundan 

geye gelmektedirler. Burada kendile on ıene kadar evvel vanl otus ıe· 
rfnl daha ziyade emniyet altında gör. rk k d k , le. s . 
mektedirler. Tfentsinden Şanghaya ne 1 a ar en ° zaman ' eyrtte· 
bir Japon 1mıvazBrUnUn gönderilmesi (ain idareıince satın a1mmıftı. 
'bGJUk bir 1111 u1&11dırmııtır, r'50 1&fi ton •• 1080 ı•Jri aaf1 

lan açılma töreninden aonra da • aevkedilebileçektir. 
vetliler Filywtan Ankaraya döne· Memleketin içinde her k 
ceklerclir. yı:ı artan fabrikalar da 1 

Bu hattm ekonomik ve memle . daha ucuza mal ettirecek 
0 

ketin müdafauı bakrmmdan Sok demiryolunun ekoftL'Glik d 
bU;rilk cle&erl •ardsr. Akdenial l· çak büyüktür. 
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BARBAROSTA 
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INTIK Naşit- Ertuğrul Sadi \ iıı~neuı Btıediı,esi 

Şeh~c;:2;0~,c8e0:d:aa:AlV Tiyatro~undo I .$ıhliJrllTılllllyllalltlJrlosu Bu ~1rd~ saat 

--!_efrlka numarası: 63 Yazan: (VA· NQ) Tohum 
T 

' KFıernmeırzı 111 ... 111 ek gözlü adam : " Siyaset değişti . Onu Yazan: 

Necip Fazıl 
Kııakürek bilmjyorsunuz ! Yavuz Selim, Akdenizdeki H·~~;:~~,ı~~~;?· 111111111 il 

Türk korsanlarını kaldıracak! ,, dedi. mmsa~ll•k mobuva=n ---' ----
k . . A • 1 Yatak ve yemek odası takım- ~= Baylar, gençler 0 nt d' Ambro, Pre11si, çocujun müttefiki Ramaraman'u bır sırrmıl asla imkan vermıyeceklermit I lan ve aatre. Beyoilu Cihangir, '! Hiç bozulmayan TEKSA Y'f prezer 

d,ıı dolayı defalarla tebrik etti. fatetmit olurdu. Tore!lo: . . . • fi Akarsu caddesinde 60 No.lı Fat- ii vatifle:'inden dalma cebinizde bulun -
Ve Prense durup dinlenmeden, ge 1 Derken mevzuu Ro.fostan Oru· - Bır teyler ıııtmıtsnız, amma, i ma H. apartıman 6 numaraya !! sun. Teksayt ancak orijinal zarflarda 
t:leri ıev~ili laırI1iyle geçirdiği a· cun kaçmaıına intikaJ ettirdi: noksan duymuısunuz! ~iinkü, di- lf:ı~~~z;e ~:ı.~==~!; .. H stılır. 
'~~m~~~~~~ı. -Oka~?~•m;~fuar, ~ta~~~~w~~.~------~·---------------------

Benito için için: müıkülleıtirmek için ,.Hınden ne tahtı, ne babasına, ne de kardet-
''- B~nnutat esk! rüyalar!... geldiyse hepsini yaptım. Fakat di- lerine bırakacak... Devletin bati" 

Söyleyitinden betli ... 4nitada bu nimize hizmet etmek :ı...,kanı hasıl na geçer geçı;ıez ne yapacak, bili- Bıııı: l ııi,,ıllırı ıe uııa,ırı ıııetıe uııı i~arııı uıııırı 
derece entrika çevirır.ek iıtidadı olmadı ... Oruç gene k .:4:h... yor muıunuz · ilk it olarak, Ak-
Olduiunu bilmezdim doğrusu ... A· Anita: denizdeki korsanlığın anüne ıeçe-
C.ba bütün kadınlar böyle mi?.. - Ne ayıp! dedi. Bir onlann cek. .. Çünkü onun ıiyaaeti, bütün 
~la koynuna girmed•~i bir erk~ din ve milletlerine n" kadar açık islamları birleıtirmektir. Bu mak
~· baba olduğuna d!lir deliller. olarak ve mertçe ça ;-oıprak hiz- satla Mısır ve İran fethine gİrite
lıhatiarla nasıl inand1rmıf ... Değiİ met ettiklerine bakın b:r de ken- cek ... Sözde, ondan sonra, mütte
o, butü h lkı b k dinizinkine bakm !... '3iz, Hızıra bit bir isllmlikla hıristiyan llemi 
'Pteıııten aad'~ay a ',d·~ u kaızı~ yardım etmek için yola çıktınız, ·sen Jan tövalyeleri de dahil ol-

Erzurum hatlan hsriç Mudanya - Buna, Samıun -- Çartamba 
ve Aydın hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bu• 
lunan her hangi bir istıuyon ar&ıında mektebe devam etmf'k için se
yahat edecek talebeye mahsus aylık seyahat kartları tuif esi :bdu 
edilmiıtir. 

Seyahat kartlannm ücretleri: 

n unyaya ge . ı5.ne nı- ak il b·· .. h . ·--1 1 ., 
~le,. H belki halbuki onu en zayıf yerinden m zere, utün mstı,-wuuar a 1 - 8 ldlometrelik mesafeler için .__ ··• atta teylam:n yattı .. · .. .. k. _, , ___ ti 
••)eri bilen yılanlı manastır bile kardeı muhabbeti tarafından ha- u~ennekyuruyece " ~u ~aıua a, 9 - 14 
~etelenin farkında delildir. Şim- incesine vurmak istediniz... Ben, m?tare, e ~p~cak ... Tahıl, cana 15 - 25 

1 bu ıırn baıpapaı!l tevdi ~de dofrusu erkeklerin y11bn dolanla mınnet F~ er es bunu kab~I ~de- 26 - 45 
tele ile b.. ··k b. · ·ı k etm" 1 ve entrikayla yaptıkları kahraman cek... at, Adalar denızınde 46 - 70 uyu ır ıyı 1 ıt o a- T .. k k ı f ı· • 
"hızı. lıklardan ( !) hotlanmam ... Bu gi• ur orsan anmn a4 ıyetıne mil- Kuruftur. 

,, ,, ,, 

" " " 
" 

,, 
H ,, 
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il Mevki 

150 
200 
250 
450 
750 

111 Mevki 

100 
125 
175 
300 
500 

c· .. ,, h ı k d 1 saade verilmemesi hakbnda Ya• 
~ ılbertonun yanından ayrıldık · bi areket er anca ka ın ara ya· vuz Selimle bir anlatma apda- Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düttüfil münasebet 
.. IOnra, Ramarama ile birlikte, kıtır... caktır ... Buna dair mi.istak~I a- )erde 1 Birincikinun 1935 tarihinden ve daha yüksek düştüğü müna· 
l'eıııesin odaama gittiler. Kont: di§ahla konutmala~a bil~ giritirdi. ıebetlerde de 1 lkincı~Anun 1936 tarihinden itibaren h.tbik ~dile-
4ııita, heyecanlıydı. - Peki amma, diltilnlln ki, bu Anlatma hasıl oldu... cektir. Ve bu tarihlerden itibaren timdiki tarifeler li.ğvolunacaktn 

1 ~on.ta elini uzattı. Onu, çok };ek. Oruç kurtulup da Hızırl~ tekrar el- (DerJamı rJar) T. arifenin tatbik ıartlariyle dıier tafsilat istasyonlardan öğrenılebi 
'il 1 ele verince Adalar denizindeki ı (3319) (7C\82) 1 en bir dost gibi kartıladı. ır. . 
-e d ., Türk hakimiyeti ne olacak? ... Kor F R AN S 1 z TIYATR OSU lt unca zaman rr nf' yaptınız. 

''~I sanları bu havalide mahvebnek i-
l h·etoldu, anlatın bıı.ka!nn ... Val- su·· REYYA 
' \ ıeldiğinize pek ıetindim. çin her ıeyin yapılmaıına taraf-

"' tar olduğunuzu vaktile tayliyen Q • 
~. 0ııt: peretı sizdiniz ... lıte bu hazurunun hepsi 

it - Bütün kıymetim, Hızrra da · ıahittir ... Şimdi neden birdenbire 
"·-"~teceğim havadiste J... Bel\İ o-
"""l'l 1,.. beki • . h k, d ' böyle döndünüz? ... 
>'e .~·~ emıı, tüp ~ yo .,, ı- • 

dutunüyordu. Bu, açıkça bir ittihamdı. 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETl 
Bu a~c::am 20,30 da 

BAY - BAYAN tı ltöıe Y orgi körfezindeki ve Ha Benito, yaralanan e.-keklik i~ 
l 1'

1 
b.e. riftlix.i önündeki mubare- zeti nefsinin acısiyle bu sözleri söy Büyük Operet 

11t :I' 
5 l Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 

Muhammen bedeli 600 lira olan 30 M. mik'abı amabalajlık kereste 
mübayaaıı için yapdan açık ekıilt meye iştirak eden olmad ğıegan 
2 inci açık ebiltmeıi 15/ 11/ 35 cuma pnü taat 10 da Haywl~fa 
da gar binası dahilindeki 1 inci İJ letme komİJ:onu tarafından yapıla
caktır. 

isteklilerin 67, 1/ 2 liralık muvakkat teminat ile kanwıun tayin elli· 
ği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibinıce ite girmeye ma 
nii kanunt bulunmadığına dair beyanname vermeleri lizrmdır. Bu işe 
ait prtname parasrz olarak Hay - darpata 1 inci iıletme komisyonıu 
tarafından verilmektedir. (7108) 

'
· ... "fi anlatırken, Ani~:aıam ıözlert emiıti. s · " Rüştü. Müzik: ezaı ve Sey • 111

e bakıyordu. Anita, cidden, fena vaziyete gir- fettil' Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te . Muhammen bedelleri miktar ve vasıfları atağıda yazılı (10) ka • 
t.., \..:;vük· b" a1a1- di. lef on: 41819 lem malzeme her biri ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazı-~ ır -. .. 

St~ zleri mw,ttan daha fazla a · Belki de verecek cevap bulamı- Yakında: TELLi TURNA h tarih ve günlerdeHaydarpatad.:t gar binatı dahilindeki 1 ind İ§let 
liJt 

1
1. Janafma 1-lif bir penbe- yacaktr. Çünkü, Türkle..t AJala.r •:=:::::::::::::::::::::::::::::maa::ı:::::::=:-.:::ı me komisyonu tarafından açık ekı iltme ile mübayaa edilecektir. Is 

Relıırit, dinliyordu: denizinden atmak için her ne ya Diş hekimi il teklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
)\ Sorcfup aaaller, hep liızırm pılaa caiz olduğunu Vl".ktiyle o d~ ft kanunun dördüncü maddesi mucibince ite girmeye manii ke.nu~'li bu 
çbıi1'1anna dair tafı11At almsk i- rece çok söylemitti k!, hu, herke· Ratlp TOrKOQh.~ H lunmadığma dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu ite ait tartname 
'ııl ıl Kont, onan yaralamılannı sln lıafızaıında yer etnitti. Ankara caddesi Me•arret i! ler Haydarpaşada 1 inci itletme komisyonu tarafından parasız olar 
tiı "bricen, Prensesin yüzünde ba- Bereket versin, muhavereyi din- otell Kar,ısı nurnrara (88) Ü verilmektedir. 
~•1ecan eeerleri görülüyordu. liyen saray erkanı ar:nında bir ses Uı::::m::::::-.::::::::::=::::::s:-.::::::::::ı:::::n ı - 25000 adet normal hat için adi krampon muhammen heder 

'"'-ele dütman gemiJ.,rine tek ba- yükıeldi de imdadın-ı ye-tişti: 1395 lira ve muvakkat teminatı 104 lira 70 kurut olup 18.11 .35 paza 
..._ •tladıfmı duyunca~ - Kont d' Ambro ! Sizı son si• tesi günü aaat 10 da. 
:-Aanan yarabbi!... dedi. yut vaziyeti bilmiyonunuz da o- 2 - 10 adet cep voltmetresi, 14 adet mütemadi ve mütenavip am 
GUJıd nun için böyle dütiinüyoraunuz, H A B E R permetre muhammen bedeli 305 li ra ve muvakkat teminatı 22 lira 

"'rd a, hem takdir, iftihar hissi liba. AK s A M P o• TA.• ı kurut olup 18.11.35 Pazartesi günü saat 10 da. 
lali?!;. henı de "beni dütünmedi ıa Bu ıÖzü ıöyliyen, tek pözlü, To. iDARE EVı 3 - 47 adet Şeytan arabası 7 adet bagaj arabası, 15 adet el a ra 
d'1. a &l.e,.di?,, demek iatiyor rello idi. Hani, yılanh manastırın lstanbul Ankara Caddesi bası (demir) muhammen bedeli 1639 lira 29 kurut ve muvakkat terni 

Posta kutusu ı btaabul 214 ~n·ta R adamı olan, muhafız ~la.yma bil• T elgraf adresı: ıstanbul HABER natı 122 lira 95 kııJ'U! olup 18.11. 35 pazartesi günü saat 10 dn. 
til\e 

1 
' ecebin kör oluıunu İfİ· fiil &mirlik eden ve Yüni'nin el- Yazı ışıerı teıoronu : U872 4 - 42 adet Bilyalı yatak muhtelif eb'a tta muhammen bedeli 10 

8 e, ana bile acıdı. biselerini deiittirirken çalı dibin- idare ve 116n .. ı 24370 lira ve muvakkat teminat 8 lira 5 kuru, olup 18.11.35 pazartC'::;. !;Ü uııun üzerine, d' Ambro: 
de Ramarama tarafmdan yakala• ABONE ŞARTLARI nü saı[lt 10 da. 

l';::1 Naaı1 oluyor? •.. '3iz eıkiden nan zabit.. Tar1ci,. E~ttel>ı 5 - 1000 adet ı..::-ük ve 7500 ad et büyük hasır süpürae :nuhn~nır.e. "•il erd bu ••n•llk ,400 Kr. 2700 Kr. A~ "' 

din· , en derece nefret eder· Yavuz SU itan Se- • •vı.k 730 •• 14so .. bedeli 1580 lira ve muvakkat teminatı 118 lira 50 kuruş olup 13.1 ı.~ ız .... diye sordu. » ayhk 400 .. 800 .. 

1 k 1 1 avı.k 1so .. 300 •• pazartesi günü aaat 10 da. 
•i~'b.81 akınız, kahramanbklarım imin orsan ara iLAN TARiFESi 6 - 35 adet Alafranıa abdeıhane hazinesi şamandırası. 47 e.·· 
b 1 e CO•• k } zarbesı Tıcaret ııanıarının aatırı 12,50 $ k 
Q\l .b :ı-ra an atıyorsunuz. Reemı ııanıarın 10 kuru•tur. abdeıhane sifonu muhammen bcd eli 211 lira 6 ur~ş ve rr. • \'d! ' .., 

)' .. ptı i hareketleri icim yaparsa Kon ona ha-le döndü: teminatı 15 lira 90 kuru• olup 21. 11.35 Per~embe günü saat 1 O dn. ~ •ın k ,..Ç'U Sahihi w Neırigat Müdürü: ~ 
1(:011~:ta dir edilir. - Hanıi siyaıl vaziy~? Hasan Rasim Us 7 - 6 adet Kamyon dıt lastiği, 6 adet kamyon iç lasi:iğ i mı.: ham 
'' - Padiıah ikinci Beyazıt, git- Ba.,/dıtı ll•r (V AKm mat6aa

61 
men bedeli 504 lira ve muvakkat teminatı 37 lira 80 kuruş olup 21 

I..>--:-.Hey ridi kadınt1r! Yaptık- tikçe mevkiini kaybediyor ... Dev- 11.35 Perteınbe günü ıaat 10 da . . , .,. ka"d l 
•ı) d 1 e ere uydurmasını na· letin vahdeti tanılıyor ... Şehzade-1!11 _____________ , 8 - 200 M. Bezli ve dıt helezoni telli lastik hortum muhanımf! 

t:.!ilirler ... ,, ~edi. · ler, saltanatı ele geçinnek istiyor- bedeli 190 lira ve muvakkat temi natı 14 lira 25 kurut olup 21.11. 
di, O Ydeye daır taf,:Jıt verme· lar. 1\ U p () N Perıembe günü saat 10 da. 
Ilı ta tıun YÜzünün titm=s olması• Benito, mevzuun böyle birden- J 9 - 14 adet demir yol açıklık gabariti ve demir aht i, l a det Ra 
"-tı l'l'larniyle meskGt eeçti. Yal bire değiımeainden kızdı: 303 aıınma ölçü aleti mu~ammen bet!eli 370 lira 22 klöı-uş ve muvakka 

lif;:tt~idillide kaldı! rlemekle ik-

ı. 1 tünlrü 
' bu gevezeliği yapıaydt, 

- Biliyorum ... Ben de Rodosta 12 . 11 • 936 teminatı 27 lira 75 kurut olup 21.11.35 Per§embe günü saat 1 O da. 
iken, Şehzade Kurımdun tahta 10 - 130 düzine bezli zarf mu hr.m:nen bedeli sc:~ l' rn ve rt:U \'3. 

geçmek istedifini öğrendim. Fa••------------- kat teminatı 43 lira 85 kuru9 olup 21.11.35 Perıembe günü saat 1 
kat, Sultan Beyazıt taraflıları ôna da. ( 68E9 



Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaş'an insanların 

heyecanh romanı 
jr 

- ı·e iktibos hakkı nıahfuzdur.J Vazan: Rosnv alnd * TDrkçeyc çeviren: Naıcrvıo ~2fzet 

lerinin içine ha!<an bu vilayet ço- No. 33 Y a:ıak defoldu. Selim paşcl, ar 

kası duvara dayalı, ıi~trden tır
naklarını kemiren çocuğu yukar

dan atağı sü7J;lü. Sarışın !>aşın 

gururu, çilli, kırmızı yfü•deki ıo• 

ğuk, mavi gözlerin kudreti hoşuna 

gitti: 

cuğundan. ba~I kız h.oşlanma• Artık Yaban Domuz oğlullarının 
mıştı. Haşm hır sesle sorcu: k K Q v 1 •1 b. 1. kt 

"Ulan adın ne?,, iZi aya Q U 1 e lr 1 e 

"Bahçıvan olacağına memur ol

mak ister misin?,, 

"Bilal..,, 

"Suratıma öküz gibi n'.! bed becl 

bakıyoraun? Çek arabar.ı ... ,, 

Bilal sokaktan her vakitten da-

ha ağır, daha kurumlu, uzun kol-

yaşıyacak, karısı olacak, ona 
boyun eğecektir. Kaya Oğlu 

da el uzatanı öldürecektir. 
Nasıl olmak istemezdi? için· larını sallıya sa•lıya çıkb. 

Çiğdem büyük Kaya oğlu ile, Ge)ik 
oğlunu derin bir kuruntu ile gözden 
geçiriyordu. Kaya oğlunun ortadan 
yok edilmesiyle bu adamlar ~imdi o
na korkulu varlıklar gibi görünüyor· 
dü. Onlar birden değişebilirler, ,.ah
şileşebilirlerdi. 

den: Kılığının, laku<lısınrn Jstanbul· 

"Şimdi onların hepsine gösterece- dan başka olmasını ilk defa bü

ğim .. ,, diyordu. tü.ı acılığı ile duluyord11. latan-

"Amcana söyle, ta•ıl geçince buldan birdenbire nefret durıyor, 

aklıma getirsin. seni Sulhniye Manastırı mukaddes bir kıta gibi Güneş batmak üzereydL Geyik oğ -
lu ayak sesleri işitti. Söyledi: 

yazdırayım.,, hatırlıyor ve bu kibirli şehire Ma 

naetırın ne mal vlduğunu gö5ter-
- Kaya oğlu geJiyor. 

Bu Vak'a Bı'la· ı: • ı · ' meğe kendi kend:r.e yemin ediyor· 
u~aK arın ız a· 

Çahlrkların yayaş hışırtıları duyul· 
du. Çiğdem birdenbire Papatyayı Ka
ya oğlunun yanında gördü. Ölçüsüz 
bir sevinçle göğsü doldu. Kardeşinin 
üzerine saldırdı. Kaya oğlu söyledi: 

cından tamamen kurtard. F ttka~ du. Bununla b~raber m:a bu ka• 

bahçedeki işi bitince içi sıkıuyor, da, acı veren sokakta gene her 

sokak sokak dolaşıyor. Kend:sint: güı: dolaşıyordu. - Papatya ile Çiğdem Kaya oğJu 
ile birlikte gelecek. Kaya oğlu Kaplan 
oğlu ile dö,·ii~ürken ırmak kıyısında
ki sandalda kaçmağa hazır buluna · 
cakJardır. 

bir a.r!-caclaş arıyJrdu. 

Evvela Sinek1i Bakkalda cynı

yan çocuk küme>i etrafında dolaş• 

mağa başladı. Gözlerinde, heı 

girdiği kaJ.;ıbalığa baş olmak arzu· 

suncı ve kabiliyetini gcrdükler: 

içir. büyük çocu.dar arcliarına al

mak istemedile:: Kılığı ile, t~laf· 

fuzuyla alay ederek sokaktan 

uzl\klaştırmak istediler. Fakat o, 

inadından, kibir<ndcJJ her gün 

.hatlarına geliyor, dişlerıni, yum

fl l.ıarrnı sıkıyor: "Ben size gös

ter irim.,, diyordu Artık o, Sinek

li Bakkalın köşe.;mi döner dönmez 

bütün çocuklar: Ben sizt'" gösteri· 

rim !,, geliyor, 

dı. 

-:!iye bağırıyorlar 

Bilal, İstanbul bakkalıyesin; b~ 

ıergüzeştleri eh1asmda keşfE>tlı 

Bir sabah lavhanın ya:ıılarım hece 

lemeğe çahşırk':!=ı gözü dükk!\nm 

önüne yayılan mallara iii~ti. Kü

fe küfe çavuş üzümlerı, ı~leri kar. 

kırmızı, kabuk!arı züır.rüt gib· 

karpu:ılar, dilimlerinden bal akan 

kavunlar, pencereye ıstif edilmi~ 

kuru yemişler.. ıçeriye dalı? ke

çi boynuzu almak istecı~. Fakat 

birdenbire kapıya çıkan. elindek: 

Bakkal kızla. ~özden göze bir 

birlerine ilanıharp etmış gibi ba

kışıyorlardı. İkisi de t.irbirinin 

konakla münase'.1etini bılmiyorlar• 

dr. 

Bir akşam üsti.l, Sabiha hanıma 

güJ getirmek için bahçeye çıkan 

Rabia, Bilalı fidanlıkta buldu. 

''Sen burada ·ıe arıyorıun ?,, 

Rabiayı orada görünce. ıaşkın

lıklan parmağınct batırdığı gül di-
kenini emmeğe çahtan Bilal da 

ayni suali tekrar etti: 

"Sen ne arıyorsun?,, 

"Bayram ağa nerede? Hanıme

fendi gül istiyor.,, 

Bakkal kızın '<onak halkından· 

mııı gibi konuşuş·ı, Bayram ağanın 

yeğenini düşündiirdü. Sakın, t1şak• 

ların hayranlıkla bahsettiklen ha-

fız kız bu olmasm ! 
Gülleri kesti. Jemet yaptı. Son· 

Kaya oğlunun yenilmesi, ölmesi 
korkusu ile Çiğdem titredi. Şimdi dö
vüşü istemiyordu. Bunu söylemek ü -
zereydi ki Kaplan oğlunun korkunç 
gölgesi gözleri önüne dikildi. Ses çı -
karmadı. 

ON ALTINCI K/Slı.ff 
Sayısız yıldızlar birer birer sönü -

yorlardı. Irmağın !'luları tatlı bir hı -
~ırtı ile akıyordu. Kaplan oğlu dur • 
madan dola~ıyordu. llir yaban domu
zu gibi kızgın, bir Y!rtıcı canavar gibi 
''ahştydi. Gökırmaklılann başkanı o -
lanıamnsiyle kinden titriyordu. Onda· 
ki bu istek bir yaban öküzünün başka
nı yere çarptığı gün doğmuştu. Baş -
kanların başkanı acr iniltiler çıkarı · 
yordu. 

Onun hasta olduğu bu çağda Kap -
lan oğlu yerine geçmişti. Sonra Aslan 
oğlu i); olup da ayağa kalkınca suku
tu hayali çok acı olmuştu. Şakakl:ı · 
rrnda beyaz teller beliren Aslan oğ -
lunu küçük ,.e hor görmeğe başlamış
tı. 

Flusun kadınlarını düşman kaçırın· 
ra bir tek sarı tı:ül koj)ardı, ııtan• ca kayırrcılarr çoğalmı;:;tr. Sözü iyice 

cmdan yüzü panrctr giin, kıza bak

mağa cesaret edemiyerek, gülü 

uzattı. 

Rabianın ilk hissi; gülü ayağı-

nm altında ezmek, Hilalin suratına 

fırlatmaktı. Fakat sarı ı:üller1 o 

kadar severdi ki bilaihtiyar Bila-

geçiyordu. Fakat bu müttefikleri dn -
ha istediği kndar çok değildi. Sonra 
Kaya oğlu yabancı kadın için onunla 
atışmak cüretini göstermiş ve bu hal 
şimdi onun hiitün mu1 .. -ıfferiyctJerini 
hiçe indirmişti. . 

llunlarr düşünen sava:;;çı ölçüsüz 
bir kız:?rnlrğın bütün \•arhğını kapla · 
dığını duyuyordu. Kı. kançlık yüreği · 
ni yakıp kavuruyordu. Ka.ra oğlunu 

kOC'9.JDan "sineklik,, ile yemişler- lin uzattığı gülü burnuna götVrdü. yok etmek istiyordu. 

den sinek kovan hakka\ kıı:dan kokladı .. Mülayımleşen Ur sesle: Kızıl )arrm:ıdada ne Kaya oğlunu. 

ürktü, geri çekildi. Kız; ba\ına 

beyaz bir tülbent örtmüş, fakat ar· 

kasından üç kumral örgilnün ~·arı· 

ıı açıkta, uçları belir.de sallanıyor

du. 

Bakkal kızın yeşil mevceli . al 

bn gözleri Bilale bakmadı lıile .. 

Mektebe giden br kız ÇtJCuğu ka· 

filesine kağıt, kalem, sakız vesai 

re saOyordu. 

Kıyafeti; meiı tep çocuğu ala

yından başka değildi, yalnı'Z ba

cakları uzun, haJı havada ve hep· 

sinden daha toplu, daha etnfma 

hakim .. Hem konuşuyor, hem za· 

yıf elleri Hilalin gözlerini kamaş

tıran bir sür'atle paket yapıyor 

arada ince kaşlarını kaldırıyor 

yabancı kılıklı, vabancı ~üzlü oğ 

lana gözleri iliıiyordu. Her h~lde 

çoc.uklar gittikten sonra hali ye

rinde kakılmıt gibi duran ve göz· 

"Bizim sokağct. bir daha 'lelil"' ne de Çiğdemi hulamamıştr. Daha çok 
dayanamıyar:ık onları aramak iizere 

sen, dükkana uğra .. BP.n de !ana 1 k yo a çı tr ... 
1. • • -! d' 

şeher verırım.,. ... e ı. 

xıv 

Kıydarda \'eya sularda bulabilecc.. 
ğini umuyordu. Bir gün doğumun -
da kıyıdaki bir kayalıkta durdu. Top _ 
rak renkli su .c:ıonbaharla yüklenmiş 

Tevfik, Kabasakal kıraathane· gibi gözüküyordu. Bir insafc:ıız Ye hi _ 
sinde perdesini kurdu, şauı'csmı 

yaktı. Fakat perdeye aksettirdiği 

lekar ölüm sararmış yapraklan ağaç
lardan ~ekip koparıyor, kabuklnrın a
rasındaki, yapraklann kı\"nntıları i _ 

gölgeler seyircileri hem düşündü· ~erisindeki, böcekleri, sinekleri, tır . 
rüyor, hem güldürüyordu. 

Oyun eski oyundu ve her vakit 

tılları. kurtları boğuyordu. Topra~ın 
en i~crilerine kadar giriyordu. Yalnız 
hu öldürmeler derin bir tatlılık pcr. 

padişahın ömrüne düa ile başlar, desi ile ört{tlü idi. 

düa ile biterdi. Kağıt kuklaların Kaplan oğlu vah5i ve insafsız tabi-

k f ti · d d • h' A b' t ı. .. at gibi hiç aldırış etmeden lıakıyordu. 
ıya e erm e eza ırı ır ar-.av- . . . 

O da onun gıhı hıç ncımad:ın öldii . 
vül yoktu. Fakat ruhları değiş- recekti. YırtıcrJar gilıi sihihsız. elleri-
mişti. Mesela "Mirasyedi., o an'· le, kollarilc. dişlerile parça pan;a c _ 

anevi aptal, züppe, küçükbey de-

ğildi. Dalkavukları parasını alıp 

onu maskara etmiyorlardı. T ev

fiğin "Mirasyedi,, si becerildi Vt~ 

1 
kurnazdı. Parası hiç tükenmiyor 

du. (Devamı var ) 

decekti. 
Arkaı-:ında be~ adnm ,·ardı. Bunlar 

Aslan oğlunu devirdilderi giin ba., -
kan olacaldardr. Hep:;i ırma;;.ı arastı _ 
rıyorlarclı. ~uların getirdii{i ağaç kök 
lerinclen. da!lardan, yapraklardan 
başka bir şey giiremiyorlardı. 

Kaplan oğlu Kaya oğlunun kızıl 

adaya gelip gelmediklerini dfü~ünü -
yordu. Bir ses duydu. Arkasına dö _ 
nünce şaşkınlığı çok büyük oldu: 

Kaya oğlu gelmi,. Ilir tepe üzerin .. 
de duruyordu. Kargısı, Yaban Domuz 
oğullarından kalma tunç bir baltası 

vardı. Iıi yapılı omuzunda asılı idi. 
Jri Kaplan oğlu aslanın kükreme • 

sini andıran bir sesle kükredi. Beş a. 
damı savaşçının yakınında bulunmak 
üzere yavaş yavaş ilerlediler. Kaya 
da Aslan oğlunun yanma \"erdiği a _ 
damlarla, çocukla gözüktü. 

Kaplan oğlu sordu: 
- Çakalların oğlu ne diye buraya 

geliyor? 
- Kaya oğlu ülkesinde kaygısız, 

başı dinç yaşamak istiyor. 
- Kaplan oğlu yabancı km isti -

yor. 
- Onu yolu üzerinde bulan Kap _ 

lan oğlu mudur? Olümlerden kurta _ 
ran Kaplan oğlu mudur? 

Kaplan oğlunun kızgınlıktan bütün 
gövdesi titremeğe başladı. Gözlerin -
den ateşler saçılryordu. Söyledi: 

- Kaya oğlu Kaplan oğlunun ö -
nünde aslandan titriyen bir geyiktir! 
Kaplan oğlu başkanların başkanı o _ 
lacaktrr. Gökırmakhlar önünde bo -
yun eğeceklerdir. 

- Kaya oğlu Kaplan oğlunun ö _ 
nUnde cğilmfyecek, ona boyun eğmi _ 
yecektir .. 

Kayanın babası araya girdi: 
- Tek başrna Yaban Domuz oğul -

tarının konağına saldıran Kaplan oğ. 
lu mudur? Yirmi kadın getiren Kap _ 
lan oğ'lu mudur? On beş savaşçı öldü
ren Kaplan oğlu mudur? Kaya oğlu 
bir başkan olacaktır. 

iri adam kargısını saYurJu. ifaya 
oğlunun okunu tuttuğunu görerek bir 
az uzaklaştı. Otların arasına girdi. A. 
damları da arkasından geliyordu .. Bir 
ok Kaya oğlunun tepesi iizel'incle HZ.. 

l:ıyınm ifaya oğlunun adamları da 
bir araya toplandı. 

Büti.in topraklarda, sularda boğucu 
ağır bir s~<:sizlik \'ardı. Yırtıcılar do
laşmağa ha~lamr~tr. Kaya oğlunun ('. 
si yül\seldi: 

- Kaplan oğlu döYii.imek mi isti. 
yor? Yoksa barışma!\ mı istiyor? 

Boğuk bir gülüş karşılık ,·erdi: 
- Kaplan oğlu Kaya oğlunun ya 

boyun eğdiğini, ya öldüğünü istiyor. 
Yüksek otlar içerisinde .sürünerek, 

kendilerini saklıyarak yürüyen iki 
düşman biribirlerini göremiyorlardı. 

l\aya oğlu köpeği, kurdu ile bera -
herdi. Arkada baba~ı ile adamları sık 
bir ağaçlıkta hüziilerek bekliyorlar -
dr ... 

lki düşmanı otuz adım biribirin • 
den ayırıyordu. Kaya oğlu yayını tu -
tuyordu. Altı oku ,·ardı. Kaya ile öte. 
ld sa,·aşçılar da yirmiden fazla idi. 
Hepsi oklarım ona ,·erdiler. 

Okunu fırlatmadan önce söyledi: 
- Jfoya oğlu dövüşmeğe hanrdır ! 
Hi~ bir kar~ıhk H'rilmedi. Bir ok 

ıslık gihi blr ... es ~ıkararak I\aplan oğ. 

lunun sı~ındı~r otlar arasına gömiil -
dü. alayla güldü. 

ifaya oğlunun fırlattığı dördüncü 
okta kızgın hir kükreme duyuldu. Kap 
lan oğln otların ara.o;;ında dikilmiş. or 
taya çıkmı~tı. Kulağından kan akıyor 
chı. Gözü kanlar içcri.;.;inde idi. Gözü 
kı1mı~tr. Yaralı bir ((:ıplan gihi atıl -
eh ... 

l\ııya o~lu rfa bir ok fırl:ltarak or
tam <:ıktı. Atı>-t~ scl'tle~tirdiği kargı
o.:ilc Y.\a~laı o"'lunun kargı!'ma knr~ı ı 
l..n) ınnga haşladr. 

J\nrı:ılnr çarpıştı. l\aplan oğlu bü
tün hııiyle kargıyı saYunlu .. Kaya of-t 

lu yan bir sıçrayışla göğsüne sa 
nacak kargıyı sayuşturdu. 

kendisi saldırdı. Kargısı Kaplan 
)unun omuzunda :Lı;;ılı olan to 
geldi. Kaplan oğlu çabuk çabuk 11 

laştı. Gülerek söyledi: 
- Kaplan oğlunun gövdesi bir 1" 

öküzü gibi serttir. Kaya oğlu 011 

kuyla öldürecektir. 
Kaya oğlunun yayını gerip 

fırlatacağı sanıldı. Yalnız genç a 
derin bir ışık sarmı~h. Düşmanile 
ğüs göğüse çarprşmak istiyordu. 
madan yenecekti. 

Kaplan oğlu ~.argrsını I{aya o 
nun karnına saplamak üzere a 
Kargr yana girdi, <ieriyi bira7. l>al 
dr. ifaya oğlu uütiin gücüyle ' 
koymağa başladı . .Aldığı yara ile 
den çıkmıştr. Kargıyı bir vuruşta 
manının göğsüne sapladı. Kaptan 
lu sendeledi, topzunu yakaladı. 

Kaya oğlu topuzunu almıştr. 
lfaplan oğlu aldığı yara He 

korkunç olmuştu. Topuzu ohı.ncıı 

ziyle dönüyordu. Saldırdıkp Ju .. 
lığı çoğalıyordu. Kaya oğluna 

yanaşmı5tr .. İnen tunç topu7. KaP 
oğlunun kafasını ~ ardr. Yere yu~ 
landı. Balta iik kere daha indi. Jıl 
damın yüzünü kül renkli ölüm 
lamıştı. lri gö,·de bir an titredi, 
zından gelen köplıklü bir ~;:ıala. 

makarışık .sözler çıktı, onra c:ır. 

ki~me iri adamı ölümün derin ~tt1' 
larına yuYnrladı .. 

Kara o\·aları çınlatan bir sesle 
kırdı: 

- Kaya oğlu Gö!urmak aclaıtıl 
nın en güsliisüdür! 

Sava~çıların arl.:ısındnn c!o- rıı 

len Tav~nnoğ'l unu inc~cik se ıi it• 
kırdı: .. ı 

- J\:ıya oğlu :l!':t ;;1l:ırm ..... ~. 
süclür! 

Çiğdemle PaF.ıl.) e kamışiı?.Jar 
smdaki ~klı santlnl içeri-.i:ldt.> ~ 
ma.;1·a h·ıııur bekliyorlardı. f'en<:' it 
bUtiln rnrlığr derin lıir li~iimc itt tJ 
riyordu. ~anki kışın dondurucu 

1 
ğukları bulutlar ~rasmdan yere 

1 mişti. Kaya oğlunun yenilerek yer 
yuYarlandığı, öteld iri gövdenin "' 
di.sine doğru ko'.:tuğu, korkunç dif 
lerile sırıttığ1 gözlerinin önliıit' ge 
yordu. Her yere kulak kabartıY0 .,ı 
Yol çok uzaktı. Yalnız ırma~ın 
tüp tükenmiyen gürültüsünU. o~ 
dalların çıtrrdaklannr, küçük 
l(ıklarrn kaynaşmalarını. riizgar111 

.sık mırıltılarını işitiyor<!u. Papa O 
dönü:ror, nyni korku, ayni dehşeti 
rinde görüyordu. 

Sonra ayak sesleri işitildi. Ç ~ 
artık, duramıyarak sandaldan ç 
Sazlıklara doğru yürüdü'" Bird~0 
gözleri karardı. Yahşi bir çığlık Jd 
d1. Bacakları büküldü. Kaya oi 

1
,tf 

misti. Kollarını kaldırdı. Göz.raf efJ' 
ısl~nan yüzUnü ona uzattı. f;rrlnti' 
den bayılmr~tr. Arkadan gelen 
. örtedi: ıı _..1 ...d .. rv 

- l'o;ıuz J\aplan oğlun!! 0 1"' 
Kaya oğlu genç kızı tutarak t 

dırmıştı. Sanki genç kızla he~~~11 
mağı, ormanları, o\"alan. ~a~ 1 ~ 
her yeri, bütün zorlukları, klJ 
leri hera her tutuyordu .. 

lfa~·a ~oylarının türesl uzerfn' 
ledi: k•r:ı 

- Ya han Domuz oğullat ınrn "''' 
,.a o:!lıı i1e birlikte , ·a~ıynrak: ~· . .; . . . "" .... 
olnc·ık. ona hoynn e(Tecekfll· ·df· 
lu da ona el U7:atam öldiirecek 

Bl1'Tl 
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Karnera 
Neuseli yendi 

Nevyorkta Madison Square Garden 
de Italyan Karnera, Alman NeuseJ 
karşılaştılar. Maç 12,000 seyirci ö _ 
nünde cereyan etti. Neusel birinci ra
vuntta faikti. İkincide faikiyet Kar _ 
neraya geçti, üçüncüde Neuselin kaşı 
patladı. Dördüncüde A1nıanm yara _ 
smdan fazla kan akmağa başlayınca 
elini kaldırarak müsabakayı terketti. 
Maçtan evvelki tartıda. Kal'J)era 119, 
Neusel 91 kilo gelmişlerdir. Ne11sel 
boksu tamaınile bırakınıştı. Kamera 
ise bu maçtan sonra f el'"kaH.de Unıit • 
lenmiştir. 

Voleybol Müsabakaları 
.. ..... ._... t-2-.-....Z -LQ:wS- awwws "~ 

Beyoğlu Halkevinde bu hafta 
yapılan müsabakalar 
çok heyecanh oldu 

Bu hafta Beyoğlu Halkevi loka·ı 
linde çok meraklı ve heyecanlı VO"' 

leybol müsabakaları yapılmıştır. 
Müsabakaları büyük bir kalabalık 
heyecanla takip etmi§tir. Ayni za
manda fevkalade bir intizam dahi
linde yapılan müsabakalar şu neti• 
celeri vermittir: 

OÇONCO SINIF: 
İtalyan mektebi Altınorduya 16-

18, 15-9, 15-11 galip. 

açtırnnyacak acar savletleri karşısın. 
da afallamamalc da, ancak onlar gibi 
muntazam bir çalışmaya bağlıdır. 

BiiyUk kuliipler bunu böyle yap -
mazlarsa ... Bana, bu sene karşdaşaca. 
ğnnız sürprizlerin, haddi, hesabı yok 
gibi geliyor ... 

izzet Muhiddin APAK · 

T eomam takımı Beyoğlu Halk 
evi takımına 15-5, 15-9 galip. 

Galatasaray B takımı Darüuefa 
kaya 13-15, 15,9, 15-9 galip 

Mühendis mektebi Galatasaray 
A takımına 15-13, 15-7 galip 

iKiNCi SINIF: 
Beyoğlu Halkevi takımı Barko

baya 15-4, 15-8 galip 

BiRiNCi SINIF: 

Galatasaray Beyoğlu spora 15-
13, 15-7 galip. 

Önümüzdeki hafta daha heye
canlı maçlar olacağından lokal da
ha kalabalık olacaktır. Müsabaka• 

lardan evvel maçlar hakkındaki 

tahminlerimi de yazacağxm: 

H.GONGORDO 

7 

Bir Özbek kadını paraşütle atlamağa giderken an.nesıte 
lJedala,ıgor. 

le giirdUttlm veçhile, 40 50 Rus tayya 
resi havalandı, dört, beş bin metre 
yükseklikten 4.0 _ 50 asker yere doğru 
tnıneğe başlpdı. Yere 200 metre yak 
laşmca bu askerle paraşütlerini aç -
tılar ve mitralyözleri, bombalarile hti .. 
cuma geçtiler. Bu, ne kadar Ani, ve 
düşmana dehşet verld u.mulmıyan bfr 
saldınştı bllesnlz.,, 

General Kreyçi'nln yukarıdaki söz
lerini akydetttkten sonra Çekoslovak 
gazeteleri Sovyet Rusyada paraşüt 
kuUanmakt.a olanlarm yalnız erkek. 
ler olmayıp kadınlar da bu husus da 
hattA erkeklerden daha cesaret ve çe.. 
viklikle terakki ettiklerini yazmakta • 
dırlar. 

Tecrübe ile anlaşılmış olduğuna gö. 
re, kadınlar suratlarına eczalı nıaske 
koymaksızın 10,000 metre yüksekliğe 
kadar çıkıp dayanabildikleri halde er 
kekler ancak 7000 metreye kadar çıka 
bilmektedirler, bu sebepten ötürüdür, 
ki, binlerce Komsomol'ci genç kız ve 
kadınlar pilot ve paraşütçü kurslarına 
kaydolunmuşlar ve çok muvaUakı • 
yetle bu kunlan ikmal ederek, d1plo • 
malannı almışlardır. Bu kadınlar ara 
sında, yere en yakın bir mesafeden 
paraşUttinU muvaffakıyetle açarak 
meharet gösteren, ve paraşiit öğret • 
men1iğlne tayin olunan kadm ;-.:ina 
Kamenede'dır. 

Bu kadından başka Musa Malino • 
dona Marinaodya Yakodleda, Bartso -
da gibi paraştit idare etmek hususun 
da şöhret ve nam almış olan Sovyet 
kadınlan da vardır. 

Sovyet Rusyada bir nevi spor ye • 
rine geçmekte olan paraşütçülük yal
nız şehirlerdeki münevver kadın • 
tar arasında değil, Asya Rusyasınm 

yan okur yazar ve yan kültüre malik 
köylü özbek kadınlan arasmda da 
çok taammiim etmiştir. 

Bunlar kızlıkları sırasında alışmış 
olduktan paraşüt sporundan, evlenip 

.. . . çoluk, çocuk sahibi olduktan sonra da 
Sovyet RU8yada paraşut muallımı 1 bir tür1ii vazgeçememektedirler. 

bir kadın: Nina Kamenova M. NECMEDDIN 

zır bulunan Çekoslovakya erkanıhar -
biye, başkanı generaı Kreyçt, Kmlor- Lise mezunlarının 
dunun tayyar~ye ve par~şü!çüle~e kaymakam olabtlmes! 
vermekte oldugu ehemmiyetı gozlen. 
Je gördükten sonra, Çekoslovak gaze- 1 çln 
telerine beyanatta bulunmuş ve şun· Ankara 11 -Uzun zamandan-
ları anlatmıştır. b • ··Ik"'' t k. ı" tt ı kt erı mu ı ef ı a a ÇA ıfma a 

Sovyet Rusya manenaJarında b~ 
Iundum. Orada görmüş olduğum te • olan ve kendilerinden istifade edi· 
rakkiyat, motör1eşme ve bilhassa tay. len lise mezunlarının da kayma
yarecilikle, paraşüte Yerilen ehemmi.. kam olabilmeleri maksadiyle ·bi · 
yet tahminlerimin fevkinde ve hayret kanun layihası hazırlanmt§tır. Ya. 
v~ricldir. l{ızıJordu erkanı Sovyet 
Rusyamn her köşesi şimendifer ağ • kında kamulaya verilecektir. · 
larile örülü olmadığın ve muharebe 
vukuunda askeri sevkiyatın geçikmesi 
ihtimalini gözönünde bulundurarak, 
çok geniş o1an SoYyet topraklarının en 
~rp yerlerine, bir saatte, beş saatte, 
en nihayet on saatte (asker hücum piş 
tarları) yetiştirebilmek maksadiylc 
binlerce paraşütist yetiştirmişlerdir. 

Bunlar, büyük ve çok sürat1i tan:a 
relere bindirilerek, yanlarında mit -
ra lyözleri, bombaları, ve silahları ile 
birlikte paraşütlerilc tayyarelerden 
atbyarak düşmanın en can alacak ye.. 
ı1ne havadan lrnrrncn orclmm gihi u~u
şüvereceklerdir. 

Be11im manevralarda da gözlerim • 

in hisarın 
fabrikası 

Paşab&hçE
genişliyor 

inhisarlar idaresimn Phşabahçe 
fabrikası bir müddettenberi geni,~ 

letih.nektedir. Bu fabr~kada üzüm 
kesme dairesi, yeni makine dairesi 
kazgan dairesi yapıln:aktadır. Bun 
ların yapıları hemen hemen bitmi~ 

tir. Montajı yapılmaktadn. F"lbri 
kanın yeni te.rammür havuzlarrn 
da "acide carboniqus,, istihsal e· 
dilecektir. 
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MAKEDONYA 

İhtilal Komitesi 
• * 

Balkonları Ölüm tuzojı ve pusu y~ri 
halin~ gotirmiş olan teşkilatın iç IJÜ.ıü 

Tefrika Noı 

33 

Yazan : 
Stoyan Krlstof 
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A ml <e 1r ü-----k~a~y~a~,fi~~~ıl 

ka rıl n ~ ;;:~
1 

~ YAZAN if'Y 1rk ko~o / 
lkinci katta, perdeleri aşağıya 

kadar çekilmiş küçücük bir odada 
sırtında gecelik entaruile Şanda . 
noffu buldum. Yüzü bir cadı gib; 

sapsarı idi. Uzamış tıraıı, yüzünü 

diş fırçası telleri kadar sert ve di
ken diken aa:lmllar kaplamıştı. Ta 
rarmıamq kıvırctk saçlarının da . 

ğmıklığı baıma çirkin bir manza· 
ra veriyordu. Önündeki masada 
deste deste vesiltalar duruyordu 

hemen bunlara sar:darak Mihailof
fun ne kadar suçlu olduğunu is • 
bata giri§ti. 

Mihailoffun suçlu veyahut suç· 
suz olduğunu isbattan ne çıkaca
ğını bilmiyordl...'lll. O boyuna söy
ledi. Mihailoffa bir diktatör, bir 
katil, Makedonya hareketini in -
hisar altına almak itteycn bir ha. 
ri-a &ıfatlarını verdi. 

Ara bulmak için girişmiş oldu
ğum t*bbüıün ne kadar boş ol . 
duğunu adamakıllı anladım. Ken 

di kendilerini sürgüne mahkfun e
derek hayattan uzaklaşmış olan 
bu iki adama da ayn ayrı acıdım. 
Bunlar ge!ecek altı yıl zarfında 
B~lg:-.ristanı ve bilhaS!a Sofya so· 
kakla.rmı bir salhaneye çevirdi • 
ler. 

Halk artrk Sofya sokaklarında 
em:ıiyetle dola§amaz oldu. Çünkü 
her an Makedonyalıların attığı ser 

seri kw·fun yemek ihttmali vardı. 
Bu lüzumsuz kardeı kavgasında 
k::ıç kişinin öldürülmüş olduğunun 
anyısıru tutmadrm. 

l Miho.iloffçuların öldürdüğü 

belli baş ı s:malar arasında Proto
r;erofl h izbine geçmiş olan Vasıil 
Pundeff adlı bir gazeted ile Vm-

ron-.#11 dı~ i~leri komit~i üyc!crin
den Y orgi Bn.zdarof fla Naum T O· 

rnalenki vnrdu. 

Nnum Tomaleuki 1930 yılında 
So,:yada Vnldo Yorgiyeff Çemo
zevski tarafından, yani ıonralarr 

Musilyada kral Aleks::ındrla F ran 
sa dq i§leri bakanı Louis Bart . 
hou'ya karşı suikastı yapan ada::n 
tarafından öldürülmüştü. 

1van Mihailoff dış i§leri komi
tesinde üçüneü üye olan Kiril Par
liçeffle m c· ~:ez komitesinin ·· : ti.r. 

cü ü,.eM, Yorgi Pop . Hristoff'un 
ailelerini Sof yadan ka~ırarak ke .... 
di kiiçük krallığındalı:i dağlara 
kaldırttı. 

Sonra da bu iki kiıiye Vmroya 
karşı artık muhalefette bulunmı -
yac.aklanns. ve Makedonya ihtilal 
hareketine birdaha burunlarını 
so~ıyac~:r'arına dair bir beyan 

name yazıp imzalamalarını tekiif 
etti. Bunlar ailelerini kurtarmak 
için ıöylenilen beyannameyi ver
diler; §imdi Bulgaristanda barı~ 
içinde y~ıyorlar. 

Fakat Şandanoff'la arkasında. 
ki sürü çete, muharebelerine de -

vam etti. Mihailoffçular da ikinci 
derecede ehemmiyetli birçok ki!i
leri öldürdükten saonrn Y ordan 

Y orkoff'la Simon Eltimoff a do -
kununca teıkilatın can evine pek 
yaklaımış oldular. 

Y ordan Y orgoff öldürüldüğü 
zaman bütün ihtilal bölgesinin ge

nel vaHsi ve Mihailof fun bll.§ m'..1-
avini idi. Bu adam komteci olma

dan evvel Viyanada hukuk fakül
tesini bitirmiş ve zengin bir kültür 
&ahibi idi. Mihaloff muski ınera"i-=-

lısı hir ada.md! fakat Y orgoff'un İSHAK I'~ R D İ 
musikiye karşı müthiş bir zaafı 

vardı. Vinter 
Makedonya köyleri arasında do 

önünde hırsızları bekliye'1 
Cim, birdenbire sakal ı bir adamla karşlfaşıncs1 şaşalad1.. Bu adam acaba Aslan Turğut muydu~ 

Garden'in 
laşırken hiç İ!İtilmemi~ bir takım 
halk §arkılarile karşılaşmış ve bun 
lardan çok zengin bir repertuvar 

toplam.mştı. Bunlardan bazılarını 

hana da yazmağa söz vermişti . 

Fakat vakitsiz ölümü bu sözünü 
yerine getirmeğe fırs :!l.t bırakma -

dı. Y orgoff foce, nazik veçok iti . 
tuf kar yürekli bir adamdı. Onu 

hu dehşet ve ölüm muhitlerinde 
görmek insana gerçekten acı ve -
riyordu. 

Sim on Ef timoff ise Makedon
ya ihtilal hareketinin nazariyat -
çısı olarak Hristo Matoff'ur yeri-

ni almıştı. Bu adam çok muktedir 
bir yazıeı, ayni zamanda da müs-

teid bir gazeteci idi. Makedonya 
meselesi hakkında çok parlak bir 
takım mütalealar netrederek Alek 

sadroffun .nazan dikkatini çektiği 
zaman kendisi bir tütün ~irketinin 
direktörü idi. 

Daha 1922 yılında. ancak yirmi 
be~ ya~m:!a iken, Makedonyahh· 
rın milliyetçi nazariyelerini müda-

faa etmiş ve Bolşevizmi ileriye 
süren komünist kahramanı Y orgi 
Dimitroff'la yaptığı kalem mün3-

k~larıı1tda parlak muvaff akiyet . 
ler kazanmıştı. Eftimoff, Make -
don ya meselelerini A vnıpa mer . 
kezlerin de müdafaa etmek ve an
latmak için tütün şirketindeki ra· 
hat ve hayli irad getiren memurİ· 
yetini bırakmıştı. Cenevrede bir 

kaç yıl "La Macedoine,, gazetesi
ni çıkardı. 1933 yılında Mihailoff 
onu Sofyadaki gündelik Makedon 

ya gazetesinin baş muharrirliğini 
yaptırmak için geriye çağıırdı. Bu 

gazete Bulgaristandaki Makedon· 

ya muhacirlerinin organlarından 

biri idi. Mihailoff onu ölüme ça . 
ğırmıştı. 

Sof yaya döndüğünden az sonra 
bir gün Simon kral Borisin sarayı 
ile Ünyon Palas oteli arasındaki 
kü~ük meydanda kaldıranlar üs -
tünde hızlı hızlı yürüyordu. 

Meydanın Cenubu şarld köşe . 
sinde, kral Borisin sarayının tam 

karşısında tramvay bekliyen halk 
için yapılm;ş tnhta bir sundunna 

vardır. Kü;ük boylu Me.~<edonyalı 
yazıcı meydanda kar~ıdan kar~ıya 
geçerken, tramvay hekliyen halk 

arasında Sandanoff'wı avcı elbi
seleri giymiş iki adamı do. vardı. 

Bunlar bir avcılığa çıka:..:.::mış 

gibi ellerinde uzun birer tüfek t~ 

şıyorlardı. Gözetledikleri av orada 

idi. Mihailoffçu muharrir sundur
manın önü nden geçti. Bir dakika 
sonra tramvay yolu üstünde ıen . 

deledi ve iki adım atarak ıehir 
parkının henarınıdaki yaya kaldı· 

rımı üstt=nc cansız olarak yüzül,o
yun düşti.i. Onun cenaze alayına 
tam yüz bin kişi iştirak etti. 

Katillerden birisi polis tarafın
dan öldürüldü. ikincisi diri diri 

-20-
Polis hafiye.i Cim, o akf8.Dl 

"Vinter Garden,, nin büyük ka -
pısı önünde, paltosunun yakasını 
kaldırmış, atağı yukarı dolatıyor· 
du. 

Hava yağmurluydu. Elektrik 
limbalarmın ortalığa yaptığı renk 
li 19rlda.r göz kamaştıracak kadar 
parlaktı. 

''Vinter Gardeıı,, alqam üstü 
yediden ona kadar çok kalabalık 
olur ve buraya kibar hırsızlardan 
bir çoklan devam ederdi. 

Cim, bu hrrsızlardan birini bek 
Jiyordu. 

Birdenbire yanma iri boylu, sa

kallı bir adam yaklaftı: 
- it üstünde misiniz, Mister 

C. ? :un. 
Poliş hafiyesi, sakallı adamı ta 

nryamadı. 

- Bir arkadaımu bekliyonmı .. 
Fakat, aizi tanımak isterim! 

Diyerek dikkatle yüzüne baktı 
Sakallı adam, yavaşça Cimin 

nıyum. Türkiyeden buraya kadar 
hotuna gelmedim ya .. ? 1 

• 111 
da adam öldürülür de dÜIJlencı~ 
bu cinayetten haberi olmaz JlJld t 

- O halde bunu §imdiye~ s 
tevkif etmemeniz affolunur hat•' 

}ardan değil doğrusu 1 , 
mi? - Meydanda yoktu. lt ta1f' 

- Fakat bunu geldiğiniz gün· 
denberi bize neden söylemediniz? 
Demek siz de bizdensiniz, öyle 

- Şüphe yok. Bu meslek a.ş.kı ymca gemiye gelmif. . 1 
değil midir ki, heni lstanbuldan - Gemiye mi gdmi9 dediı11ı 
Amerikaya aevketti. - Evet. Etyalarmı alınrY'"" 

- Makyajdaki maharetinize Kendi.i bekar bir adanmuJ· , 
hiç diyecek yok, bana adınızı VCT- - Çok ala ı Umanm ki bıJ • ' 
meseydiniz, ıizi hiç de tanıyamı- dam, Neclannı izini meydan• ç.ı 
yaca.ktım. karacak beyanatta bulunur· 

Pip<>MJ.DU yakarak, etrafa §Öyle - Ben de öyle umuyoruOI• ~ 
bir göz attıktan soma: tum ! Şimdi bilseniz içimde ne 

- iyi ki buluttuk, azizim! de- yük bir .evinç var! 
di. Bir kaç dakika ayakta konUf&· - Sevinç mi .. ? rf'I' 
l11n da, herkes bizden fÜphelenme - Evet. Sizin de 'im zabıta ,. 
sin. Demek bir hayduttan 9üphe - muru olıqumıza çok sevindilll-del' 
lendiniz ha ... ? gece T omso~ görünce, Jıe11e1 

- Evet •.• Yanındaki arb.daıı· önce bunu müjdeliyeceğiaı. . 1 
. ! .. t~ 

na bizim paranın 1buhmduğu ban- - Memnun olur mu dertıv-.Jt 
kadan merakla bahsediyordu. Pe- - Şüphe yok 1 Bu iJte f~~..Jı 
tini takib ettim.. Buraya giTdi. Ve bir meslektq aıfatiie ve b~e 
ıtk sJllc arka.ama bakıyordu. heraber çalııacağmrz için, e ol ; 

kulağına iğildi: 
- Arslan Turgud ..• 

nişanlISJ.. 

- O halde tüıJheniz bot deiü ! o da benim kadar memnun ~ 
Bu adamı talrib ediniz .. ! Ben de ca:ktır. Nevyorkta ilk def• . 

Neclanm itimi erken bitirinem, aizi burada Türk poliıile dost oldupııt iYİ"' 

Cim tatalanıqtı. 
Sakallı adam ıu aözleri heye -

canla ilave etti: 
- Dündenberi bir haydudun 

pefindeyim .. Kendisinden çok fÜp 

helendiğim için takib ediyorum. 
Cim kaflarmı çatarak mırıl -

dandı: 
- Şüphelendiğiniz adamı ilk 

önce bize gö~termeliydiniz ! Bu 
i§, zabıtanın vazifesidir, dostum! 

Sakallı adam gülümsedi: 
- Ben de memleketimde sizin 

kadar tannmuş bir zabıta memu -

bulunanı. kendimi bahtiyar sayarmı. ~ 
Sakallı adam cebinden bir Şadc - O halde timdi ayrıl iif' 

cigarast çıkarrp yaktı: Ayakta fazla GunJfUIDUZdaJ\ f 
- Sizde yeni bir haber yok heye düıenler olabilir. Gec4' u;; 

mu'! dende gÖJ'Ü!emezaek; yamı 6litl' 
- Hayır. Yarın limandaki ya- yemeğine sizi Kalifomiya ote 

tm dümenci.ini tevkif edeceğiz. de beklerim. tis"' 
Bafka bir ter yok. - Ah •• Çok tetekkür ede eı~ 

- Dümenciden ıüphelendiniz dostmn! Vakit bulursam, geloı 
mi? çalqacağmı. 

- Cinayet gecesi Hopkimi öl
dürürlerken, dümenci gemide ka
marasında yatıyormuş. 

- Yatabilir ya .. ! 
- F aıkat, bir geminin salonun. 

Ayrddılar.. "" 
Sakallı adam "Vinter Gard;,r 

nin büyük 'kaprsmdan içeriye 

dı. J:.• 
Cim elektrik ıpğı altnıO• ~ 

rar kendi kendine dolaflJlağ• 
ladı. 
Yağmur kısa fası lalarla 1"§ • 

makta devam ediyordu. 

"Vinter Garden,, e girer> ~~ 
kallı adam biraz sonra, gard~~ 
arka kapısından sakalsız olat 
kıp gitmi§ti. 

~ Jf. * 
C. b kled'... şdaıı'' 
ım o gece e ıgı . ti1le 

bula.maymca, polis müdür•Ye .,,t 
döndü. ''Vinter Garden,, de (e 

ondan sonra kalabalık a:ıalrt 1,_t' 

kibar hırsızlarla 'üpheli ad~dl• 
birer birer çekilmeğe baş~a;l• tiie 

Cim ilk önce kapıdan ıçe ~ift 
göz gezdirdi. Patenle konut~r' • 
lerdcn başka kimseyi, hatt~ ~i~ 
lan Turgudu bile göremed1

• gi· 
ı ·· d' Yan 111" o mazsa onu gorıey ı.. 1' fıf 

dip oturacak ve bir çay iç.ıne 
satını bulacaktı. S't"ııf 

Odasına geldiği zarnan y• &ı" 
J(•P' dan sırsıklam olmu§tu. di: 

ustasına, geldie ini haber ver yıt.l · 
- Kimseyi tutamadı111·· . ,,ei 

. bıt'' 
nız hoıunuza gidecek yenı }.t•' 

Alnuınyada Drcsclen cit'arında bir küp rü üzerinden tren geçmekte iken böyle 
çökmii~ ve bir çok kiroilcr ülünulen kurtulmuşt:lr. 

fakat yaralı olarak yakalandı. Has ~-~!!!!!!!!!!!!!!!~:oe~mr:ıı~~-~~~li!:?tm~www~~~~~~~www~:!!!!~~~-~-!!!-~~~ 

keşfettim: lstanbuldan gelen 111ef1' 
lan Turgud, Türk zabıtr-•1?'de 1ii' 
supmuş .. yeni bir iz uzerııı dr«111 

tahaneye götürüldü ve yaralarının 
tehlikeli olmadığı anla!tldı. Bir 
gece geç vakit hastabakıcı hemti
relerden biı·isi, hastamn nasıl ol

duğunu görmek için yatağına ya
na§h. Yaralı adamın üstüne iğilJi-

ği vakit kolunun içine saklamış 

olduğu bir tabr.ııc.ayı çekerek bü 
tün kur.şunları onun yüırğine bo -
tahtı. 

Kadm polise verdiği i(aded.) 
Maked:nyada doğmuı olduğunu 

ve Etimoff katilini öldürmek için 
Vmrodan emir aldığmı söyledi. 

Vmro habercilerinin bu emri ken· 
dis:ne tetliij ederken tabancayı da 
vermiş olduklarını ilave etti. 

( Dev"m' var) 

rürken karşrla~tık. Size Y;: 1ee~ 
dokun:ı.2ğmı umuyoru:nt· 1'1"' 
öyle muvaff akiyetli bir ~"',.rıı!l' 
yapm[ş ki .. Onu, dokuı aY tıte.t''' 

.. se 
~a taşr·.ın anası bile gor ar) 
yamazdı t (Devanı' " 
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PARDATANLA1l 

sine göre iyi bir meyhaneci olan Katu ihtiyar Pardayan il!cının son yu • 
eski müşterilerini unutmıyordu onları dumunu mideye yuvarlamıştı ki, dı -
himaye ediyor, ıizllyor ve dewiyelere şarda Piponun havladıfuu duyarak 
bir oyun oynadığı zaman 8t!vincinden kapıya koştu. Bir saniye sonra da şö
kabıruı sığamıyordu. vale koşarak içeriye girdi n babası • 

Katu Pardayanm se.slenme!!I üze • nı görUnce: 
'ıine tahta bir merdivenden inerek: - Hazır oll Hazır olt Beni takip 

- Buradayım, ne var? Şarap mı ediyorlar .. diye bafırdı. 
istiyorsun Bal şerebti mi? A, siz ml • • • • 
diniz? sözlerini söyledi. Şövalye dö Pardayan, r~rdtlftlmtb 

- Oğlum? size bırakbğım delikan. gibi, Luvr sarayından kaçtıktan sonra 
lı? · bir sokağa saparak arkasından kim -

- Sonra? senin gelmediğine emin olduktan son 
- Sonrnsı ne? Çocuk ne oldu, nere ra doğru Monmoranslnln konaftna 

4edf r? gitti. 
- Dinim b.akln için bilmiyorum. Ka Bu sefer dev cüsseli uşak, kendisi • 

tudan f çki ve yarasını kurutacak bir ne kin beslemekle beraber içeriye rtr. 
§ey istedi .. Gündüzün uyudu. Sonra mesine müsaade etti. Unutulmamış ol 
Uyanarak çıkıp gitti ve hAI~ gelmedi. sa gerek ki, köpek bu herifi pek fena 

ihtiyar kurt sabırsızlıktan yerinde bir yerinden ısırdığı zaman şövalye, 
duramıyordu. Kata Pardayanm önüne zencefil ile kanşık şarapla yara yeri. 
~rap, şeker, amber, tarçın ve badem ni oğmasmı tavsiye etınJ~. 
koydu. Zc)1inyağı ve bir çok otlarla Halbuki zencefil bu yarayı son de-
UaYnamış bir sarap getirdi. Bununla rece yakmı§b. 
sağ elinde bul;nan yarayı yıkadı. Şövalyeden yarım saat sonra da 
Pardaynn parmaklarmr teker teker Marşat gelerek delikanlıyı kolları a. 
0 Yntarak bu yaranın o kadar ağır ol. rasmda mtı ve: 
lrladığrnı anladı .. 

SoAıık şarap, şeker, amber, ta.rçm -Oh, sevgili oğlum. Beni, benim. 
:e ~ademler de kanştılarak kuvvet ve le birlikte birkaç ld~iyi ötumden kur • 
• •Cı bir f11ç yapllmışb. tardınız, dedL 
b" ı:ardaynn bir taraftan bunu içiyor, - Mönsenyör, neden bahsetmek i&. 

• 11 arnftan da kapıdan göztinO ayır • tedlflnizl anlryamadım. Pariste bir 
'lnıyarak: Betizl sokağı olduğunu l·e ba sokakta 
(J· - Mutlaka başına bir felaket gel • geceleri toplanılan bir ev bulunduğu • 
~· il.ay şeytan atası I Kendisine ait nu çoktan unuttum. 

0 rnıyan işlere ne diye karışıyor. Luv. - Cesur olduğunuz kadar yüksek 
~ne halt etmeğe gitti. Ah şövalye, kalplisiniz. Fakat bu patrrdıdan na • 
aba kesin fyUiğfne çalışmak düşünce • sıt kurtuldunuz. KraHçe Katerin sizi 
llll den Tazgeçsen. Mösyö Daspermo • niçin itham etti. 
d n az kalsın keseceği sağ kolumu fe. - Kraliçe benim ölümümü ister. 
a ederdim. Ah gençlik ahı .. diye ho • çllnkil dostum olan bir jantiyomu öl. 

rnurdanryordu. dürmek f.stemedtm. Bu adamı alı de 

PARDATANL .All 

Hakikaten bu tnda Kruse içeriye 
ıiriyordu. O da arkadaşlarının yanı
na gelip: 

- Luvr sarayından geldiğim fçln 
blru reciktım. 

Diyerek oturdu. 
Pezu kaba kaba güldü: 
- Ha- Evet. Siz küçük kral cılız 

8ar1o ile sık sık görüşQrsUnU. 
, S8zlerlnl eUyledi 

KUçUk.Hlk ve eılızbk Pezu'ya. göre 
bir dnayettt. 
Krueı 
- Ben kralm hem kayııme11S11, hem 

Cle sltlhçısıyım. Kendisine mükemmel 
bir tOfek sattım. Oyle bir tüfek ki ya
kında sesi duyulacaktır. 
Cevabını nrdL 
Ortes sabınıızlıkla: 
- Kral ne söytnyor? dedi. 
- Kral dalma sulh taraf tarı. Kato· 

llk ve Protestan, dindar ve kUir her
kes biriblrinl kucaklnsm, dost ve kar
deş ol.sun, diyor. Kral, Amiral Kolin· 
yi'ye bir elçi ile Navar Kraliçesine 
bir mektup gönderdi. Kız kardeı;ini 
Navar Kralına vermek istiyor. işte 
arkadaşlar, kral bunları söylüyor. 

Vikont: 
- Ala, lJA ... Ya.kında kendisiyle de 

görüşürüz. diye homurdandı. 
Bunnu üzerine Kruse tekrar söze 

başladı: 

- Bwıunla beraber bütün bunlar 
geç kalmamın sebebi değildir. Yalnız 
53rayın içinde geçen inanılmıyacak 

derecede tuhaf ve müthiş bir vnkanın 
sonunu görmek için geciktim. 

Kerviyer: 
- Bu vaka neym İ :j bakalım? ı:~cr 

meraklı birşeyse sattığım kitaplardan ı 
lıir tanesine koyayım. dedi. 1 

Vikont ise: 

- Acele ediniz Kruse. Çünkü l\lar
şaJ ta.rafından size bazı şeyler söyll -
yecetfm. · · 

Sözlerlnf 817ledl. 
Knıaeı 

- Blllndnlz kf ben o kactar genze 
deflllm. Ben istediğim gibi hareket 
etmeliyim. Bu hikayeyi size nnlat • 
maktakl maksadım ne eğlence, ne de 
Kereviyerfn kf ta.planna sokmaktır. 

Bizce mühim olan şey muhterem l\lar
phmızın da bu vakada bir rolU ol • 
masıdır. Bunu da şimdi göreceksiniz. 
dedL 

Sonra 8ıtlne devam etti: 
- Billyormusunuz niçin? Küçük 

Şarlo Damvtl He Monmoransiyi barış· 
tırmak ve blribirine düşman bu iki 
kaTde.,t, bfribirile kuca.klaştırmağa 
mecbur etmek istiyordu. Size dedim 
yn, kral daima sulh taraftarı. l<""'aknt 
bizim l\larşal, anlaşılan çok i)i dav -
ranıyordu. Kral odasında bulunanla
rı bütiln dışarı çıkartarak iki kardeş -
le yalnız kaldı. Ben kapıdan dinliye. 
rek lıidedtti hiddetli bir takım sesler 
duydum. Fakat bir türlü bir şey an • 
lıyamadım. Derken birdenbire kraliçe 
Katerin geldi. Dük Danju, kralın hu. 
su.si hir miilakatta bulunduğunu söy. 
ledi. Kraliçe omuz silkerek giitdü. Ah, 
bu omuz silkişi, bu gülüşü görmüş ol
saydınız ... Ne ise, kraliçe kralın oda • 
sına girerek kapıyı açık bıraktı. He • 
pimiz Danj::, Giz, l\lojiron, Ke1üs, l\lo. 

rö\'er, Ser l\legren, Nansey ve krali • 
çenin getirdiği askerler kapıya yak • 
Ja~tık. Kral kızdı. Lftkin kraliçe sus • 
tnrulma~a meydan bırakmadan par • 
mağiylc i\ionmornnsinin y:ınında gel. 
mir:: olan llir dcliknnlıyı g(). tcrerek, 

Forma: 41 

• 



• 

HABER 

193 - Nfhayet ıenlf bir atacın dahna bep be. 
raber kolldular. Yana ada•lar Salamona ba1. 
retle bakryorlardL 

··, .. . .• . 
•• • .. 

• 

111 - BDctu .... sene 1aep lılrliktncma • 
la lııafladdar. sm• lllJD. bir arva ...... 
dlyorlu'dı. 

1N - Salamon )'Ukanda bir takım fahri.ki 
1ualanslnL . 

195 - Bir tftnel genişlijbıde olaıı bu bacaclan 196 - Dd taraf da duvarlara urb 7arualar 
1ılr takım &abat ... ~ a.dfslne llakı • 
ıorlardı. 

bq aptı l~ye ıtrclller. · 

m ,A1t1>ATANtA1l 

•• krala ibaaet " Dik Danjaya ha
bret emekle ltlaalD etti. Kral •PD
n keeflenll Parda1UU11 ,.Uluma • 
• I~ aaJr nrdl. 

l>upumoalllkmltıllladea•~ 
rakı 

- N..tT Parapa mT ..,_ b& -
jrrdı. 

Kilçlk •• • llıtlJar uker uı. 
redl ve lmlak kabarta. 

- Bnt, o 4el .. nham tml 'b1l1 -... 
- Pabt Pan1aJU DatlJarcbr. Ken. 

4Nnf tamnm. Batıl k•dWle nru -
.. cmtn. 

- ldeJI il ftat ba Parc1aJuı 
IHCI pek ıaç.. il lloamoranafnlr 
Mtr•a P* deterll adamlan ftl'. 

- l'abL. Ha7U'J O llonmoraui 
o. beraber delilcllr. Dua't'llln .alJ• -
Uadedlr. Sil 7Ulll clnallf 7ahut ,ar 
lJt anl&ll'tpmJZ. 

- Ra11'1', d011dofra ılrlp anladım 
l'abt ... ......... PardaJUlamt 
pft oldatunu sl9&eıiJ'Or. Sis kendi 
Parcla1&11num tamyoraunu, ben ise 
beabnklnL RattA buatla detti. daha 
l•eeclee dı tuurclm. Çtüfl tahta •••rl .Uumdald maftffalayetala • 
llte ba adam 11bebl1et YenalftL Ne l . 
.._ Kraha Pardanm tnkff •rlni 
nnn..mclen 901U'a bqta KeHla ol • 
mak .... heplmlı birden Ozerine •· 
tllddL. Pakat kudv11n11 beril, Keli -
atin eltad• kdımu kapaıQ kırdı. Ba
l'"dan a.;lannı )'Olarak fl'pkumı 1.. 
4eta kopardı. Karsqalrk aramada bir 
fOIE tahkir dola lhln ll111yerek pen. 
enecfen atlayıp dldftl kayboldu. Mo
rher arkL-nndan t8felr1e •tef ettl,.e 
.. abet ettiremedi. Derha1 bir taraf 
tlll Dlll Daajlm1111 pa~ aecUmJerl L 

bflr taraftan ~ame1 Ue aakerler aa. 
ra7clu ~ •nerf:yl an.mata " 
nerede bulunursa bulunsun tntdt et. 
mele kotta lar. 81mcll ben cll1onam U. 

K.raae lıfklyeeinfn ba nokıa.aa ıel 
dljf sırada ktlçtlk odanm kapmı ftd • 
detle aplcb. Blrdenblre tellp dtlfea 
d&rt adam, lhu,ar Pardayanm maaf 
açmUf, bıyıklan clfmdlk olmnı olda • 
tu halde brplarmda cHkllclllbd ve 
sttltlmslyent nazik eMlyleı 

- Mieyiler, IOtfea mtlsaade edl • 
dlalsde ıeçe:ytm. Pek acele bir lflm 
ftl' dedfltnl rlrlP duJ'dalar. 

Hakikaten mua ona ıecllba• en. 
pi ol1170rda. 

Hayrette ka1an Ort.u 
- Mösyö dl Pardayan t cll19 batır 

eh. 
Obtlr ti~ IEql de ihtiyar askere hay • 

retle batılar. 
Parda)'&D: 
- Sise acele ip var df7orum, 

yol ftl'8eDb:e herffler ! diyerek rerl • 
llp masaya bittin kuvvetiyle bir tek • 
me lndlrCU. 

ftlua lb:f!rindekf elnlf'I' •e yemek 
dolu tabaklar bOytlk ' bir at • 
rflltfi ile devrildi. Ayni Altlyede hlcL 

detfnden bembeJU k•flen Duper • 
mon hemen kılıcım çekerek: 

- Ah.alçak herif! Ne kadar acelt 
lfln olana olsun eene bu hakaretin 
h-btnı ftl'eeeblıı r diye haJkırdı. 

Parda7aaı 

- Dikbı et •llJrl. acıele 1-r lfba 
nldn"u amanlar kılıcım pek fena • 
dır. S8zllme inanın, vuruflalı 1111 • 
raya bırakalım. 

Vlkollt l>upermoa a 
- Rem• fl•cll. Kıbenma ~· 

mu.,I, Yoka timdi mi ..,....... 

PAltDATANtA• 

- 811 hareketlnlL Naaket.e 07 ., Son bir parıltı daha &öründü. Ar. 
11m cltCfldlr. M&ryl on.. Peklll I kumdaa Duptnaoa kan lpnde yere 
tateclllfnls slbl olnn. Nuri ola 80 • J'lftl'lan4L Pardayum kıheı al o • 
aa•da plpaan olaeM olu .,_...._ anana delerek artumdan ~Jttı. 

lltnleıpıeda 1 

- Yaqm ftl'l .. diye balml*Jan, 
!Albenln bam dualar olnulata ve ma. 
dam Grepftllll •'11cblı, Lbdrlaln 
brakola haber Yermek iken kottata. 
ltede beride IPI lçalerla lra'fPClla • 
na etrafmda balb old11P auacla 
Od •lfmaa a.tqıbkb dllUo ...ı,eu 
aldılar. 

Dupermon 1llrd•blre um,. atıl
dı. Ve bu dhtlt kaidelerine afkln 
hareketlJ'le Pardap.m _, elladla JL. 
raladı. 

ball1u -- 1llr klllr •ftl"tlL 
Bbmetfl kadınlar daha fasla laa;rta • 
l"lflan1l • da ,..,.. ,.... parmak • 
Janma ~ lobcm elbade a. 
tırlafbtım .._ttL Hemen aba 8ol 
eline alarak blrlbfrl arkamndaa 8y1e 
flddetll htlC11111larda balaa•• ld Da&. 
permoa b~ aai,ye lclnde bir kaç 
mua clevlrenk d1"Bra kadar prlle • 
•ete mecbv oldu. 

o dmrde sarhOflarm baluduta 
••Jbuelerde bllJ'I• b'lplar 11k ilk 
ol110rcla. 

Bu sırada bof1lna cfıtfll karakol • 
dan dinen n aofn türmlarnma kı. 
nldrtmı ~örerek acmı kafumı yol • 
•ala blkqıu tlnclrlnla fet"Jadı, n 
tmmeql bdmJana pt1*Jan lllr pis 
ld•MDID DntalJer lala.. tlp1aa • 
ıaurnaaebepoha ...... 

Parcta1&11 Dupenaon adul ablb 
'*1ftıtmıttr. 

Bu o kadar çaba olmuttu ki top 
lanaa bana bll11k Mr IOlllı Mr çok 
llUlltılar w ııartıla..._ 1lafb bir 
N•~ 

Pardayan bir f11 llJlemel!en ba. 
h kılıcım ,.me ko)'llp chpnya çıktı 
ve toplann halla ,..rarak k0f1'Ul~ 
1ıqlack. 

Aeele ne PIPG111 anatınutm. Fakat 
k8pek belkl de bit lfgtldll Ue kenclllbll 
Od yb adnn kadar geridn 1akip edl 
yordu. 

Bir çeyrek saat sonra Datlyar kart 
ollunu buaktzfı meybaff18 YBrdL 

Meyhaneye girince: , 
- Kata, Katul. dtJ• ı.tırdL 
Kata 18mlndeld kadm b• meyıaue. 

nla •bibi idi 1 

8*I fahqıelerd• olaa bu b ... 
lft~litl. sbelllii maaamda pek fas
la meflavda. Çiçek ~ ,.... 
llarap oldah um••• kadar fahl • 
.. Ukte Adeta bir krall~ ldL M., • 
lluala laal olan Martüf Kon,. •I 
Katanun •• qıtmm bir ha&ıtuı 1& 
Çlaki herif onu o kadar clhl7ot • 
da ld bdmcaln ltlimJ IU pldce Ma 
dlslnl bir ine beneztmlftl. 

Slpaaal&Ju. feaa "71aea, •il& • 
mu taramınn, nratr delik d-'k 01-
Katu pek fena Mr kadıa dtlllclL 'h • 
batı ıa ld gbelken kbue oaanla ~ • 
.......... iti halci• fl•dl bir •• 
hane sahibi olur olmaz gUnde blT ... 
lflne talibi ~rdu. 

Çlnkfl kencllahd hıt• ....... 
1U)'OnlU. 

l>ftllaben abiUtr, Vlkoatıar. ldıı 
bar ka'fl&alar denm ettlll ılbl 11&1' • 
tould Koay meyhaMlfne de eenerl • 
ltr, ,.U.Sdler, lunıslar, .....,oer 
tfbl, karakollar " devrl~lethl 41o1t • 
lan olu k•··· pllıwC-. ..... 



ZiVAFE 1 1 E 
- Halk Hikayesi - . •!Jlli.,.. 

Allah rahmet eylesin büyük da·ı ri bir batka rakibin harimine ıir 
1- Bacı Zühtü bey ne güzel hi di ! 
~~eler anlatırdı. Uzun kış gece- lDN.n olsun da bu kadar cefaya 
en, akraba evlerinin çoluk çocu- dayamın ! ... Enkiziaiyon mahke • 
~ onun etrafında çember olurdu. meıinin bile en büyük zulümlerin
d' tok, tatlı sesiyle söylerdi. Biz den biri bir adamı aç bn-akarak 
e kınla kınla gülerdik. elini ayaiım ~ilamak, sonra kar 
Bütün naklettikleri, esasında tııma seçmek, ağız tadiyle ye • 

lllevcut olan fıkralardı. Fakat, mekler yemekmiş! ..• Bithaaaa, Ha
~dirl~ seçmeleri, az işitilmiş · fız llyu sibi bir boğaz dütkünü
~di. Geçen gün, bir ahbabım ne bu kadanını da yapmak reva 

rdan birini duymuş; fakat mıdır? ••. Onun ne ıuçu var? .. Za· 
~ İşitmiş, noksan tekrarladı. Yallı molla nasıl tahammül et • 
~ tamamını söyliyeceğim. Za- ıin? •.• 

akinna geldikçe hepsini "Halk Netekim, eli ayağı bağlı olma-
~)'eleri,, başlığı ile neşrediyo . dıiı için tahammül etmedi. Koca· 
""'il. Yavaş yavaş toplanıyor. man bir tabak hindi ile yanındaki 

• .. • en muteber misafire yakl&fl.n gar 
liaEız Uyu adJDda biri, bir zi- soman kuynığuna yapJttı. Onu 

hfete claTet olunur. Bermutad • frakmdan çekerek: 
"'1ce tikemperverlerdenmit. - Gel bakalım buraya... Ben-
~liba: den bathyacakım ! . dedi. 

le, - Eh, yqadık! Nefla yemek- Ziyafet her ne kadar epeyce ll· 
~ !İJ~eiiz !,, diye, o ıün ıirke ubali devam ediyorsa da, yemeli 

lflllıt... iki üç kere almak neyinden tuhaf· 
lttahını bilemit··· lıldar ancak fok ıunıtlı adam ıi-
.\Jctam vakti mideıi zil çalıyor. bi zenain miıafiı-ler için hot gö

~ibayet efendim, beklenilen o rünüyormuı meier ! 
\ea 9Canlı aaat gelmiş. Yani, her Hindi tabağının Hafız llyaı ta· 

IOfra batma ıeçmif... rafından kucaklanıp kapıldıiım 
'-u~k da, elinde kocaman çor- gören ev sahibi, sesini hiddetle 

lciae.iyle görünmüf... yükaeltti: 
~it aibi kokuyor mübarek... - Hey! ... Buraya bak! ... Ne 
~ aka hindi ıuyu ile pişmİf ola- yapıyoraun öyle?.. Bırak baka . 
...... Zira, dumanı öyle nuenin yım ... 
ld.._ lihıt rakkasesi ırbi salınıyor - Niçin bırakacalanıınn? 

>.ı--.b! 
._:.-... aelae de bizim iıtahlı zat 

t lcatıtı ~ı... .. 
~ L..'1cat akaıhie bakın hele •• San· 
L.a..~ aofranm bqında dünyanın 
~~ oburlan toplamnı, ... Ne kö-

1tıaadüf bu böyle •.• 
... ita Yanda oturan iri ıöbeldi, 
"-

1\lratb, pot bıyıklı herif, gar· 
' daha iki nkemle uzakla!m&" 

haykırdı: 
L.__......, liıt, oflum ... Gel, gel ... Pek 
~ aitti ••• Bir daha alaca • 

"fi t&!ıir herif pek itibarlı bir mi · 
'r ol.cak ki, utalc hemen dön· 

let Oııt1a11 yib bulan öteki misafir· 
ele: 

~Sahi, efendi hazretleri, nefiı 
lf •• Buraya da gel, evlidım ... 

1r.r;ea>ıi ikiter defa, batta. üçer 
41. aldılar .•• 
ile .. ~ talihaizlik ••• 

- Adabu muaıerete uygun der 
iildir de ondan •.• 

- Evine misafir çaimp aç bı
rakmak adabı cıuaferete uygun · 
dv -ela, mİılafirin yemek kapmuı 
mı defildir •.. Şu hindiye evveli 
ben batlıyacağım... Deriaiyle ger 
riıine bayılırım ••• Onları len yi
yecetim .•• 

- Ne deriıi, ne gerisi ... Bırak 
diyorum sana. .. 

- Vallahi bırakmam. 
- Bırak! 
- Bırakmanam ne olacakm1t 

ki ... 
- Gayet basit .•• 
Ev sahibi, sofranın ilminde da. 

ran ve kuzu dolmaaı parçalama • 
ia mahıus iri, bilenmif bıçaiı kav 
radı: 

- Hele o hindiye dolam ... - di
ye tehdit etti. • Sen ona ne yapar. 
aan, ben de aJDlnı yapacağım .•. 
Boynunu kopar, boynuna laopan.
calan ... KanadDM kea, kolunu ke
ıeceğim .. Bacafmı önele-, topal 
kalacalwn. .. 

- D..-ek ben hindiye ne ya • 
parsam aen de onu yapacakam? •. 

- ltte, J'91Dİn ediyorum ki tıpa 
tıp ayıı1111 yapacağım ... 

• 
BiR DEMET 

• 
ÇiÇEK 

oe Çil lekelerini 
izale eder 

ltrlyatın iztihzar edJlclijt ma 
halleri ziyaret ederken. veya ek • 
seriya yağmura, süııep vefa rb -
slra maruz kalmak ıstırannda bul~ 
nan her yattaki kadmlarua ciltlerin.in 
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Mantoluk ve robluk yUnlerlmlz 

Gelnıiştir 
Her nevi 

ipek il, pamuklu, patlskalar, ketenler 
Beyaz ve renkll 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit 
Hazır ,,. lllçll Uzerlne 

GUmlek, pijama, kuao d6 f6, robdUşambr 
Kıflık e11t1ı119 .. nnı temin lqln muhterem mUfterllerlmlzln 

tefr~flerlnl h••••ten rica ederiz. 

CI HAZ TAKIMLARI 
Nefaset:- Metanet- Ucuzluk .. 

Listikci 

Hüseyin 

Güzel 

R.G.A. 
TRAPEZ 

Yen Postane 
karıısında 

Türbe 
sokak N. 7 

tazeliğine ve gUzelUftııe hayran ol • U-Lura &lem olan Trapez mubb liltilder, ıoaonlar •• çism• 
dum. Sebebini sordutumda öcrendim .._.,.. 
ki, onlar çiçek kopanrken, çiçeklerin lerimi•İ tue mal olarak ba aene ıetirmit oldutumuzu çok aayııh miif· 
kelslerinde mevcut balmama, dlcU p. terilerimiae anecleriz. Trape• markalı Jiatiklerin bu ıene gelmedilini 
yam hayret bir surette beyazlatıp yu.. 1ayli1erek muhterem milfterilerimizi iifal etmek iıtiyorlar. Maiua· 
maşatnıa hassasına malik oldaiuna mıs her aene olduiu sibi bu 1ene de Trapez marka lastikleri yeııi ve 
keşfetnıfşlerdir. Hergün muntazaman ta•e mal olarak ıdirmit oldulumuzu ye bunu itbat için arzu edenleı"e 
istimallnde tenin bütün buruşuklukla .nimrük Yailralannı ibru ebneje huma. Majazamızcla aattığımn: 
nnı izale eder ve yüze yumuşaklık ve •- har 
gençlik taravetini verir. Bu slhrenglz _b_ü_·ıu_· n_m_a_ll_ar_ıaz_e_, _ıU_z_e_l_•_e_ucu_z_ol_du_lmnı __ k_emaI_i_ift_i _ıa_ao_··_y_le_ri_s._ 
çiçek balmumu eczanelerde "Çir • A. 

aeptfne,, namue satılmaktadır. Istanbul G;leri 
Akşamlan yatmazdan evvel kulla - Satış Komisyonu 

n•lmakla, eudın •rt aksalDUll J1111111- Başkan Jıgıv ndan • 
ptır ve lekeleri izale eder. Sabah kal 1 • 
kmea beklellllllyen be,u, ter ve taze M.K.N. Aishla Kl)meti Cimi e,ya Adte 
bir dit meydana çıkar. Bqflne kadar L. K. L. K. 
bu derece butt ve pyanı hayret bir 2494 2.530 404.80 Terbiye aörmüt Kunduz. 
surette mflesslr bir tedbir bulanma • den.i. 

•:: • ._ ...... -. "'Olr _ A.MptL 2395 2.880 172.80 T •biye ıörmemit Kunduz 
ne,,I taJJanmtz ve cazip tesirinde• hay tilld, aamar d•iai 

6 

8 
rette kalmız. Ben de flmdl boynmn, 1568 J2.892 1701.80 Ham petrol orta ve hafif 
kollanm ve ellerim için "'Çf r • Aaeptl. 'fo 51 

ne,, ku11anıyorum ve son derece mem. Yulcardaki etY&dan HaJY&D de rilerine ietekli çıkmamaıın:.Ieın ve 
nan kalıyorum. ham petrole. da tramit olarak tele lif edilen bedelin layık hadde gö ------------ti rülmemetind neclolayı • arbrma ları 15/11/935 G. saat 14 de bll'a • 

Hayatın neeesı 
Dinç olmaktır. 

Hromobin 
Tabıetıerı 

Yorgun vücutları 
dlnçleştlrlr 

Iktıdarsızlıit ve bel 

gevıeklltlnl 

afderir, 19pmak nlfMlal iade e

der. Eczanelerde bulunur. btanbaJ. 

da f'7atı 110 karUfo Tafllllt için 

Galata posta kutan 1255 

kılmqtrr. l.tekHleria ,.ozde yedi bu çuk pey akçelerini gösterir mak · 
buzlarını ve pefİn para ile a&bf& ı inniyeceklerin erbabı ticaretten ol· 
duklarma dair ÜDYaD tezkerelerini Yeyahut T"ıcuet odaaı vesiknlarnu 
kanumm muanen zamanda Komia yona aa.tenneleri ve pey akçeleri 
her sün kabul edilip ,.hm ihale ıünleri aaat 13,5 ia kadar veznece 
almabilecelf itln olunur. (7062) 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Vrolo,, - oıwrtıtlr 

BevllJ• MUteha••••• 1 
ICrtıWı - BbelalllO' rnaltuaa· 

llfllllllda. B•r ,an illeUn eo11ra 
2 • den 8 • • icatlar.. Tıl: 4113S 

~-Dün ve YarJn --.... 

~ li1a bakın ki, bizim Hafız 
~.:: lofrada en ıon oturuyordu. 
"-.. 1etlıeii ilk alanın ti yanm· 
' S.nki ittahını kabartıp ona 
~l etlnek istiyo:rw~c:·..sına, ye· 

~: nefr., fettan bir .evıili 
~ afra llyaaa kokusunu du • 
411_-!0l'du. Alem f&pur fupur, o 
~tükür ..• 

- E,...blar olsun, ta mlibarek ._ _________ _. 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

1'e d--· . Co --·••nız: 

,~, ~ ona gelince dama 
~ :::::ı? .. Tabağın dibi tam 

.._, bakır •.. 
~ • 12 llna, hazin hazin baka

~ =•li, dudak büktü, ajlı· 
'l' oldu: 
~ a -~ ! ... ~aydi babl~ 
p~tıllaetı beklıyetim ... • decb. 
~ ol>urtar aofraamın en 
1111..L.. ~ıı olmak ne de • -. ... bil· >' IYOr ınuaunuz? Bilmi • 
~ ~: Aç kalmak 
..... ~ W'&U&U, bütün yemek
~ ~ _talclit ediyonnut gibi, 
~ ••• ,._ ufın tüketti. Ona 
'-'P ::;derek, diclulann1 1a.. 

an kayboldu! ••• Her bi· 

ma:hlulam derisiyfe priaiaclm 
DMıl vupçmeli? ••• 

Bütün dantliler, heyecan için
de bekliyorlardı. Ev aahibi, ko • 

C&DMn b1Ç&iı ile cellit "°' dikit 
mitti. 
Hafız llyaa, dadaldarmı bindi· 

nin en aevdili tarafına ya.klqtır· 
dı. Bir obur adamm iftabiyle bu 
deriyi •e ıeriyi .&nGrdil. 

Sonra, "Oh! nefh !,, dedikten 
sonra, iatihza ile bqmı kaldıra • 
rak, f&lkrn bir halde duran ve bı
çalı yere diifen r1 aabibinin yü
züne baktı: 

- Eeee. •• • diye IOl'clu. • Ne J&• 
pacekun bablma? 

-Pa! 

işitip yazan: (Hatice Süreyya), 

Asipin Kenan 
Halla " haklld tabletleri sıhhatinizi 
l8falrtan •• bütün afnlardan korur. 

l•mlna dikkat: 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 RuiD Ahmet Retit ____ _. .................... 
32 Arial.o Mebıfidk Hilmi Ziy• Şlfll Ettal hastanestnd~ 
33 lıllencler Haydu Rifat Giı mUtahaMısı doktoı 

S4 Lclm •• 5o4)'alizm s.wı.. Rıfat Ahmed Göz berk 
ZekmJ'a C. Halk Fırkası sıruınd• kıı 11. 

35 Demolait Ha•clU' Rif 
, .est karşunnda :12 namanda. M•· 

38 Dinle TU'ilai Hilmi 0- ' r•n• •atlert !11881 U ten iti .. kad_u 

37 Filcmtfi •• am'at Suud K--' ;=~;:========-=-38 Etib APotlu 1 -- ~ w w 
39 Heraldit Ha,.dar Rifaı Seıamı izzet 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sen• -

Mutllka almll veotuyunua Tiyatro Sanatı 
lıtanllul . Aalran cadcletl Her kitapçıda bulunur 

Fiatİ: 15 ita"" 



Be)oltunda A E (PasaJ Karşısında) 

Beyoğlonon en btlyftk ve en asrt mağazalarıdır. Bütftn mallar flyatlarlle sergi halinde teşhir edllmlşttr. 
En son modaya nıuvafık bütün nıevsinılik çeşitler 

Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

Paris 
Modelleri 

KIŞLIK 

Rop ve 
Mantolar 

En son 
moda 

Kusursuz 
Biçimlerde 

KADIN 

Şemsiyeleri 

Şık ve 
Sağlam 

Satenden 125 K. 
Reps'den 210 ,, 
Glorla 950 ,, 
Yarım 

ipek. 580" 

En asri 
saplar 

Zengin 
çeşitlerde 

ŞAPKALAR 
Parla ve 

Vlyananın son 
modellerı 

66 Kuruşluk 
6 M•dil markalı kadınlara 
6 M•dil iflemel bdmlara 
3 M•dil renkli• iyi cin• 

Eşya 
66 K. 

88 Kuruşluk Eşya 
12 Adet renkli mendi) erkekler. 88 K. 

Maroken 

Kodak çantaları 
G6rGlmemlt ort)tnal tekiller 

Pamuklu 
külotlar 

Yeni ıektl Ye renklerde 
M kuruınan itibaren 

yanlara 
trikotaj 

Jaketler, bukle yünden 
Yakası Ankara yününden 

Şık biçimde ; 
En ıon meda buluz Te jileler 
Rekabet kabul etmez fiyatlar. 

8 M•dil beJu ~sili 
6 M•dil beyu, erkeklere 
Krantı.r, modern tekilde 
Elblae fırçalan 

TD'af~ 
Saç fırçalan 

Yüzük " küpe1-
Eıblden nrak cht.nlen 
Kadmlara para cüzdanlan 
Sipra tabalaıl•n 
KüçGk lazlar için el çantalan 
Sipra teMkalan 
Pudrahldar • Makaıı.r 
Tıatawldml.vı 
Krnlmu aynalar 
R..m. alb6mleri 
Hamam tatlan 
Güzel ... tıer 
Trq ta1mm 
Dotn. •• kurtan blemler 
Parfömler n loıyon.lar 

F anılıd pudraa 
Kolonyalar • iyi cin. 
Beyaz önlükler 
Mektep çantaları 

Bask bereler 

1 Erkek levazımatı 
F anell pljemalar 290 K. 
Spor gömlekler 165 ., 
El arme kazaklar 285 " 
En ıon model yakalar 30 " 

66 .. 
66 ,, 
66 .. 

66 " 
66 .. 

66 " 
66 • 
66 • 
66 .. 
66 .. 
66 • 
66 .. 
66 • 
66 .. 
66 • 

66 • 
86 .. 
66 • 

66 " 
66 " 
66 " 
66 ,. 

66 " 
66 .. 
66 • 
66 .. 
66 • 
68 .. 

S .. iyi cin• renkli mendil erkeklere 
6 ,. iyi cinı beyaz mendi) 
1 ,. iyi ıibel ipekli mendil 
6 ,. Kadın mendili renkli 
1 "' Yumupk saç fırçası 

TD'&f fırçalan 
ipekli bantlar 
Soa moda kol;reJer 
Gibel taıh Jibiikl• 
Bilezikler Ye küpeler 
Alb adet aa9 mqa11 

Makaılar 

Çantalar için tahta '-maarlar 
K.nçük 1az1ara .ı ~talan 
K.ilçiik lazJara nrak çaııtaıan 
Erkeklen deri portföyler 
Para çantahn 
Padralıldar, sisara tal-kalan 
K.UJ'lun n dolma kalemler, çakılar 
Y aldızh bemem taslan 
Albümler n ••erler 
ARKOS " IVA marbh alb tabun 
Alb adet •literin aabunu 
Loıyonlar, parfömler, pantuflalar 
Cebli mektep çan.talan 
SGed kemerler, yarım ipekli uJalar 
B.,-az, renkli n çapraıh önlükler 

l l 
zip ıe e 1 

Ktlpeler, kolyeler, 
Taşll yüzüklerin 

pek zengin 
çeşitleri 

Fiyatlar her keıeye 
elvertılidlr 

88 • 
88 .. 

88 " 
88 " 
88 • 

88 "' 
88 "' 
88 • 
88 • 

88 "' 
88 .. 

88 " 
88 " 
88 .. 
88 • 
88 .. 
88 .. 

88 "' 
88 " 
88 • 

88 " 
88 " 
88 "' 
88 • 
88 ,. 
88 .. 

88 " 

Kadınlara Güzel 
Pijemalar 

Kadınlara 

Empermeabl 

Mantolar 

Gayet pratik 

16 Lira 
ipekli 

Muşambalar 

Eldivenler 

Glase 

ve süed 
moskUter 

190 kuruş 
Her renkte 

Lü s 
ip k 

çoraplar 
Yeni 

renklerde 

Her 
cinsten. 

Rekabetsiz 
fiyatlar 

Sa.ilam, Bagetll Teya bagetalz 
ipekli çoraplar 88 K. 

Yünlüler 
Mantolara 

Garnitür kürkler PULOVERLE 

.. Laeteks ,, markalı 

Yeni Korseler (Ga!ne) 
aoo kuru.tan itibaren 

Kıılık rop Te mantolar lçln 
gayet zengin çeıttlerde 

kumaılar 

ipekliler 
Btrman metroıu 150 K-

Avrupa bebekleri 
Kınlmaz ve güzel modeller 

Her nevi oyuncaklar 

i Züccaciye ve porselen Krep Yaloya " 190 ., 
Filanlıol (robluk),, 260 ,, takımların zengin çetitlert 

Tilkiler 
Btberet, Karakül vesaire. 

çocuk eşya 
dairesinde 

Bebe fiııtanlan 125 K. 
çocuklara yün 

Jaketler 
150 K. 

El iılemeli, g(\zel tekillerde 
rekllm fiyatı 285 K. 

El çantalarının 
Yeni ve Zengin ça,1t1erl. 

Seyahat levazımatı 
Şık, ııağlam Te ucuz valizler 

·-...,~~...-~~111111!~-...~~ll!ll!'~~~~"!":~~~ tieyoğlunun Chfilı ve Tepebatı gibi iktbüyük ~;mühim caddesini birihlrine rapte er. Her 
1 Geçitten ııerbesçe geçer ve ııergileri gezip dolatabilir. Eıya almak mecburiyeti yoktur. 


