
lnönü deniz altı 
gemimiz 

Bir ltalyan şllebl Jle 
çarpıştı 

....., (Yazuı 3 ndüle) 
-= 

Atat:ürke su ika~ İŞİ 

Gtritte Haoyada 

Çerkes Eşref 
Aydında biri yakalanmış 

(Yazısı 3 ncüde) 
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Musolininin damadı 

Ölüm tehlik • • 
esını 

Nasıl atlattı? 
Habeş ·müdafaası bütün cephelerde 

· qitlikçe kuvvet leniqor 
Vehip Paşa : "Son gülen iyi güler,, diyor 

Şimal cephe•inde Habt;t gayr 
l>ıııııtazam aakerlerinin vurulmıı 
olarak Çalılıklar ara.ıncla bırak. ' 
".'iı görülüyor. Ancak birkaç ga) 
tı rııttıntazam kıtaatın kız:ılhaç gö 
l>ıiicüler{ va;Jır. Diğ;rleri, ölüleri 
~ oldulu gibi bırakmak ·zaruretin . 
~edir. ( r azısı 2 ncide) 

Mısırdakı kargaşallklar - ,_ ~ _..-. ,,..., ._,.....______. 

, Ingiltere, Mısırın 
istiklalini tanımıyor 
lJıusıar Kurumu Nahas paşanın 

'llüracaat•nı usulsüz buldu 
111Riltere kapttUIAsyonları kaldırırsa buna 

12 millet itiraz edermiş 

YUNAN 
KRALI 

Yarın "ELLi., 
kruvazörüne 
binmiş olacak 

Kralln yapaca§ı 
umumi af emirna
mesi" EL L i,. de 

imzalanacak 

Venizelos 
Af edilecekler 
arasında imiş 
Yarın Yunan Kralr Bren dizi

den " Elli,, kruvazörüne binece1t.· 
tir. 

Yunan kruvazörü Elli Yunar, 
toprağı sayıldığmdan Kral naib: 
kondilisin niyabet hakkı tamam 
lanmış ve kral tam salahiyeti elde 
etmi, olacaktır. 

Kral Elli kruvazörüne binince 
genel af ilan edecektir. 

Pazar günü kral Yunanistana 
geldiği vakit Mart isyanında mah 
kum olan siyasal suçlular dahi ha~ 
pishanelerden ve menfalarından 

Köpeklerden sonra .., ~ - ,.., ~-~2--- .-, ,...... 
kediler de toplan
mıya başlandı 

Geçen av 
843 

Köpek öJdürUldfi 
Sokaklarda dolaşan köpeklerden 

sonra kedilerin de toplanmasına ka
rar nı·ilmiş , .e bu kararın tatbikine 
başlanmıştır. 

Kediler. Deyoğlu cihetinde köpei< 
Jeri toplamaya mahsus kafesli araba 
ile yakalanmaktadır. Bu araba gece 
~ündür. Beyoğlu emtinde dola mak.. 
ta, kedi 'e köpekleri et ,.e ekmek ve • 
ı-erek yakalamaktadır. YakaJanan 
hananI.n·, doğruca Himayei Hayva • 
nat cemiyetine gönderilmekte ve ora· 
da ıstırap çektirilmeden öldüriilmek. 
tedir. Ge~en ay zarfında belediye hu- *'--""==~ 
dudu i~inde toplanan 813 köpek ce ,. 
rniyete gönderilmiş ,.e bunların hep • 
si de öldürülmüştür. 

Ta.cıması olsa bile sokaklarda bar-;ı 
boş dolaşan köpekler görülürse bun~
Jar da toplanmakta Ye cemiyete gön
derilmektedir. Du gibi köpekler on 
beş gün kadar öJdürüJmemektc n sa.. 

Mlltekalt ve yetim 
maaşlarını zimmetine 

geçiren 

Ahmet Salim 
Altı sene tkt ay 

hapse mahktl.nı oldu 

hipleri ~ıktığı takdirde verilrnektcdır. 

Bunlar ancak sahipleri çıkmazsa öldil 

rülmektedir.Dün Kü~ü.kpazarda Süley 

man isminde birisine ait bir köpek 7-e 
ki isminde bir ~ocuğu ısırmış, her iki 
si de kuduz tedayihanesine gönderJL 
miştir. 

HALiÇ 
Cumartesi 

gününden sonra 
belediye işletecek 

Ankaradan gelen yeni bir ha
bere göre, Cumartesi gününden 
itibaren Haliç şirketini belediye 
i~ letecektir. 

Tekaüt ve yetim maaşlarından zim. Şirketi, Akay idareıinin işlet • 
metine para geçirmekten ~u~lu :Fatih mesinden vaz geçilmittir. Ek(lno • 
Malmüdürlüğü ·memurlarından Ah • mi Bakanlığı bu 'j~in belediye ta
met Salim dün ağır cez:ı hakyerinde rafından ba~anlabilmeıi İ1iİn A • 
altr sene iki ar hapse, ihtilas ettiği ka taraf da maddi ve manevi 

b• b' ]" b' . 1" 1 .. d y ID n on ır ın ıravı ır mıs ı zam a o e •
1 

d d b l 1 k 
hk.ı. • d'l · t· yar ım a u unu masma arar ,·er meye ma um e ı mış 1r. . . 

· mıştır · Memurlardan Ahmet lbrahimlef • . 
Hikmetin de yazifelerinde ihmalden · Bu karar muvakkattır. Hahç 
dolayı birer ay hapislerine karar ve~ı şirketinin kimin tarafından idare 
rilmi~, Malmüdürü Ragıp beraat et • edileceği bilahare hülcumet tara-
miştir. fmdan kararlaştırılacaktır. 

i~ebolu faciası 
·· çtkmış olacaklardır. -- --- ---- - - .-- - -

41 .. "d•ki . . .. . . ~ . J . ı ••Y~~!ı~:;:~itrng~::!;:~ag~~:: Bir çok hakikatlarıl) 
son karışıklıklarda tevkıf edılen numayıljçılcr .'Jlısır polıslerı cek, sonra Meçhul asker abıdesin~ 

nezareti altında.. (}'azısı 2 ncide) çelenk koyacak ve geçit resmin-: söylenmesine . 
~ecri tedbirlerin tatbikinden sonra b:\kacaktır. . 

1 Bir rivayete göre, Yunan kn. 

taıya _. t db .... -, - -. -t. - k- hnm ilan edeceği genel afta Ve- vesile oluyor zecri e lf ere iŞ ıra nh.elos ve Plastras da dahildir. 

d 1 . il Şehrimizdeki mahkum Yunan e· k ·ı • • f e en erın ma arını Sftbitlerİnİn de bu umumi aftan is· , ırço gemı erımız se er 
Giirnrüklerinden geçirmiyor ::::::::;:·~::~~~::~:inı:.~::: yapacak kabiliyette değiller mi? 

clukları söylenmektedir. · . . (l'azrıı .J ndidc) 
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Bütün cephelerde Habeş Iogtltere, ısırın 

müdafaasJ kuvvetleniyor 1~!~~1~~!-~~~~~~~ 
R 6 /J 

fe aöre Miııye tehrinde bir söatert sıdlr 

a eş mparatoru tayyaresl•ıe yapılmış ve altı kişi tevkif edilmiştir. K~aliçe Eliubetin muasın old 
Mahallei Kubra, Şibrin, Asuyut p • Sultan Sflleyaian bir köle ve hlriad • 

lı 
hl rlerlnde de ayni bAdlaeler tekerrflr yan olan bir Rm kızını sevdi ve oaaa 

meç ul bir' istikamete gitti ~ı:~~ş~:~a~aZ::':e~en;~~:~ie~·~~=~ :n"~:::i;:n;,:u!:e~uı:: ::!.~ 
zabıta hava)'a ateş ederek gösterilerin hakim oldu. Ve hiristiyaalann Wc -' 

• Doju Afrkalmclaki harbm bir Franıız butahanelineyabnlmıt • blyilmesine karşı gelmiştir. Bazı yer- mazsa hiristiyan malakemele 
'f'!!°: ıükGn ,cleTl'eli ıeçireceli amalur· tır. Bunlardan Simatu admclaki lerde ~uklar sabıtayı Cafa tutauş - mullake•e edilıaeshli Un_.• 

... _.-__ .._;:;;.._. .. .;;...~- ken birdenbire timdi7e lraclar ol- kadın kocamna mermiverirken, 1ar ve bunlar kmmea yakalanmlflar. ca etti. Sultan sııe,maa, mened 
Japonya Çine nleln 1nnran tiddetle bü..:~ tl..!-L-- -· Ayeliç adındaki diter ıe- ve gu··- dır. hlrlsttyan mahkemesinin kurul~ 

l 
-J ~-.,.. --P .-. -s Yakalanan dokuz talebe muhake • gflç buldu. Bu sebepten her yabdCI 

e uzatıyor? ladı. ,Ve ıelen telpaflar llilerin zel kadın iae yaralı kocaama au me edlfmif\er 4 ti 1"u'aat etmı, ıeriai elçb'e, Osman döminyonlannın ... 
Ksl ilan: llJual elftT&nlara 18 • mildamu binlerle hfdirmele bat- içirirken ltalyan mermilerine be- 12 ile 30 ,aa liafif hapse mahitlil ol. ...S•de olarsa olsun bir saç ffl~ 

tlbmet ftrea kanetla liJU&l delil ladı. , def olmutlardır. muşlar, fakat cezaları tecil edilmlıtir. kendi tebaasını kendisi tutup maJaakt 
......... b)'ll&klardan fıfkırdı. Makalle Bu iki kadm dem:.tir k;: "Cep Hlkimet talebeyi gösteri yapm-ta me etmek sallhiyetini verdi. 
tmı iddia .._lftl. lıfan'm ba iddiuı- -r tef• edenleri hapis ve nakit cnuı- Ve onan oflu Mrsm alclılr ~ 
m lllr tok JIUIMler Jallka.den dlfllr hedeki bütün kadınlar erkekleri • nı veren kanunu tatbika karar vennlt- bu muahede daimilepaft ve bitin .. 
dl. J>a1aa ... Uaada Sar'da ya • cephesi nin yanı batında harp eylemekte tir. m.lnyonlarına tatbik edilmitti• Ba • 
pılaa .-101 Creyiba) al)'Ual n n ve onların katlandıkları bütün me Glsterllerln kaynağı olan Veft par- slla Wl dvayor. 
ul-1 ..... eelerln bir -.1r abftl.. Bu cephede cereyan eden bu tak.kat ve tehlikeleri ortakl•- paw tisi (mlfrit milliyetperverler) lideri ATi'11pada laer devlet, Mmr ifl• • 
ekoam• telirlere takaddi:. ettiiüal 'büyük '-rp d&ıa ele JUClıfmm si- etmektedirler. Yaralarımız i;il.,~ Nahu paşanrn Uluslar kurumuna çek rinde bir sös lliylemek haümr hail 
llllat etti. Maafamlh -n senelerde bi 20 ltalyan tayyaresile 7000 ka· . ·ı -!~ -L- d: titl yazılan telrraf ıu sorp111 llltiva dlr. Hatta on albaa Ull'da toplu Jılr - ıyj etmez yeınuen ce..--ye vnece 
Japon,-anın uzak §&l'lrta takip ettiji dar tahmin edilen Habet a.keri etmektedir. halde huhınm1ya11 İtalya dalaL 
politika ekonomik hldllatın bir mll • arumda olmQftur. jiz.,, •u1a1ar .,..... 6'r iiifiils ••~ İtalya ba hakkı, Venedik doJlll! 
Jetin •allUdtratuu taJiMe ea inem- ltalyan ta-arelen· a-L-ı·nen Ro,terba Hanvclald a,tarmm ,,.,,,..,,.,,,,, ,,,_,, N ,,,.ınu a... ve Vatlkan "fUtlulle almqtı. ~..., ~~·• 
il roll ~I ılaterf7or. J J U111111 biıldirdifine aare.. iınparatonm W Nrdlll 61r ...,wrgallZllW mlUalw. bir •esele ola• .kaplttHlsyon~ 

• • • hunlarm üzerine 8000 kilo bomba ma~ fiturari AJele, m ..,,,,,r ınıt,, bafka, bir de 1q111z - ıı.r S• ........ · _"'_ ' 
atmıtlardır. Habet kuvvetlerinin Anale il• Goıallai arumda Wr NUu P&f&lllll ,,....._ Ceiıan • meaelfllll Yar. 

Son bir ~ ••ma •Dllllual ee · L..--nlarmclan 16-L..an tavvare • I rede mle m~ slrUlmlftl&. Mısırlılar, Sudana ldcret ede '*" 
reyanları ........ uak _ .... empe auqu ~ J J tal,.. mlfra•iae '--ı 1tir mu- rn-1.u -- .. ._, ...Ilı-< 

tD&• r - leri delik detik olmutl~r. Bıı _, ~uua _._&' Ulmlaı auıamu ~• • ler. Her iki toprak &l'Ullldald ...... 
)'allzmi tt8•17e edile111eni bir cere. L-- kabil twrucla INkıi•W!IQftur. Siy rladea olma.a.&. -rbl •nteste da lıl· Franaa Ue Almanva a--dakl Ja•,, 

tayyare aarek&tma Muuolininin ..._. •• J ·-· 
7U alrblJ'or. llaaprJa'lllll J&fOll • lendiliae ılre, lt.ıpnlar batur- kQmet tarafıadaa JQllmaalfln'. dut mahiyetindedir. Sudan halkı 1Ea • 
Jar tuafnıdaa lıttlllll, .-.n Çbıia iki oflu ile damadı Kont Ciano da ruzda h6JGk aaJiM •ermitlerclir. Mmır ldlkhletl, İlllll.tereala ltal. rışık Afrikalıdır. Mısırlılar 1ae, A~,. 
bit Qaletlade Ja,_,.... tefY1k n ittirak etmitlıerdir. Ciano'nun kur Ayele ~ dn enel ameleJi seri al JaD • Baltli ul .... slıir m•ae""'ll rapa, Aa7a ft Afrikama mahnll-:-ı...,:•ı 
tuJlldle iltlklll Ula •ı.111..... tunlardan biri benzin depoıunu dıtmı biNirmektedir. Verdiii ra· le lıfl8ma •ldafauı .. 'alb'dal l'abt llmrblar ile Sadanblar ı 
,..,. .... telalılrlerldlr. • .,... delmit ve ancak tayyarenin ma· tamamen ............ ahi e4e. ....... talim alddeelıün .., ........... ~~ 
---ıaa. pora ,an, maharebe pfalda bat- ı a..&a-• ı-..a11z • _ _.., Ln.aa.. 
_.,.., .... a Clft'e1MI ile J.,.. • · kini.ti Da.hnazio'DUD feclalrirlıtı m 1'~~.... .... m...-.une ........ YU. Daha maddi bir tabirle 811'1119 
dWıltl ........... ........... byank ille1e kadar clnam et • mit ve .Mımm Milietler Ce•IJetlae Um. Her Od memlekete de hayat ,._ 
-ı.,_,. MuPD'JllJl laal etllif. aayainde tayyare Jtalyan toprak · miftir. Hahefler, bqiin, vaktiyle kabalil prtlle, iki m .. leket menfa • rea ""8e bJD&k olan Nile her 

tir, tlllkl h arul - fllalu ..,._ lanna kadar ıiıclebilmipir. ltal7anlarm elinde bulanan bazı atleriafn lrarpbkb olarak lıbna~ 81 de mlpereken tenrfls etmlfle*-
aa tp JbHlk te.ia .. Heli: blıOI.. Dalmazio yar~lı oln:asma rai· menileri eHerinde bulundurmak- için bir an~ akdilli teklif etaılf • Sl•di Maarblar sabırmlanıytr~ 
yettedlr. Buaaki U.lr ft ._..... men iki aaat deHii tıkalı tutmq- tadD'lar. Habetl• timdi Anale ci.. tlr. tarl,ltere ha tekl(ft reddetmlı ft fqlltereain ftalyaınn da valli'9•: 
madenleri afttlkç3 ~olalan Japoa fala. I bu ıaretle Manr i.P• ne 1923 kanan• Ka,ıuııb)'on haklan nr. Nil 111" 
ıib1 ı-a.... tur. Tannda ta'7anlann aıtaumı çe • ...ıllflr!tmtb:azln 'n': at de istik. rinde M1110Ualwe a.. .Uüh ,......_ 
en •= =:.';;!!;1"iJ.::: Şiauliki laalcle ltal,....larm Raa ıpcaWanbr. ımnl EiiBıak isteme ilbai aaı.,-.. mili ffeeek kadar da tepJl~;k,.....,".IJ 
~ihl endflstrtel bir Bike olmak ama • Se,.,_."'1ratıt.ı.111t ......,.. '\S t..ı ••• .., ·-
cını dMrMn iqka. zirai-bam mad. lıtacakl~n· tahmin edilmektedir. lan Vebip Pata yakmda--Cicib;a • • • Hiç bir Mmır polisi, hattl ~ 
delere b.u,aa 'fUdır, wli lace Halbuki Lonclradan ıelen bir tel- dönecektir. Vehip Pata demiftir •Muırtlakl agaklanmoların 111' • emnlerlfa) tehdit e~ dahi bir yaW 

dındald gl6ll tel/ Mdlr,, GıUı lilr rna. Cl1I .UWanndan tecrit edemes. 
paıaata, baaa nereden temin edeeek • ırafa b.kılıraa Ru Senum bu • ki: kale ,..,,...,, 8_.11 Ebpra f/flU. l'a.kat Musoliıılnin adamlan ,,,,, 
tir? Amerikanm seaede inllıal ettiti lunmakta olduju Tienbien daim- "Harp kaybolmuı değildir. Son ıeainde dı~ifleri baınwharriri diyor- Mısır, bugün İngiltere aleyhine dl • 
13 allT•• •ıya paaaktaıa Japonya 9 dan Şimale c:loiru ilıerlemeje bat· plen i1i pler.,, ld: nerse, kendi kapitülisyon haklardl • 
milyon balT& gibi bUyiik bir miktan lamıttır. Makallenin cenubunda * * • "Hakikatte Mwr müstakil bir kra dan vazgeçeceklerini vadetmekıediJ: 
nı satın almaktadır. Fakat Amerika ı Japonyanın ade Pulflk Okyanonn. da büyük Habet kunetleri tahat- Bir lnıiliz ıazeteıinin yazdığına liyet değildir. Britanya imparatorlu. _e_r.,, ___________ _ 
da da&aJ a-ı amanda r.an ekonomik tüt etmektedir. ıöre Vebip p--nın kumanduı al- iuyla müttefik ve Britanya i•para- Zecri tadblrler va bla 

qı J - '!!(• .,- torluğuna herhangi bir muahede ile, ... _ _ _...__, 
hayatmda a bl,.uk rakibidir. Ame • Habet imparatoru da Adiaaba· bndaki ukerlerin hepsi iılimdır. yahut himaye kaydile bağlı bir devlet ı TA LVA 1 L 
riba • Japn prpıpauı ,Um hlr tb hadan tayy&-e ile hareket etmiftir. Vehip pqa bu ukerlerin kuman- de delildir. ...~a1!!wRI 
tlmal içindedir. BinaenaJeyla Japon • imparatorun gittiii yer sizli tutul. da11nı ele aldıktan sonra, tqıdık- Bir kral var. Fakat bu, sillllalnin T le t k eıe-
,., harp çıktılı takdirde ne yapacak. makla beraıber Şimal cephuine ilk krahdır. Ondan evvelki idareciler. ar e m U a V 
tır1 lastliz eadii8triai ancak iptidai !arı Habet bayı:apnclaki aalip kaı. h kA mız bir ay daha doiru hareket ettiji temin edil • ii umet naibi demek olan •fffdi'v,, ~ 
•adde pbran yerlere lllkim olct,k. mektedir. dırılmıt ve onun yerine, yıldımrı llkabile kifayet ediyorlardı. uzatıldı 
tan sonra tekblU edeMlmittlr. ia - altı köteli ay konmuttur. Gerçi bqiln kral Fuat, Sen Ceyma LI R A 
ponya ba deni IJi llreamlftlr. Bütünbu IOD haberlerden Ha· Ayni ıazete, Vebip pqanın divanında bir elçi bulaad11J'11)'or. BG ET BOYUN 

Daha fbacliden Japoalarm bet fi. betlerin a.rt~k ltalyan ileri hareki· mühim bir mevkii olme.dı:ını, an- elçi Hukuku hükümraniye sahip bir DDŞD YOR 
•att Çin eyaletinde bedava olarak tma kati ıurette kartı ko..,,..,.aaa devlet sıf atile itimatnamesint Teri • ltalya ile Türkiye araaPI 

_._ ,... 1an ~-&.u.Lla J- • cak mialiiman Hahefleri tatmin ..:---- ---Led b" ,.._ - .. -&•H•• n maltm. karar Termit olduklan manaıı çı- yor. ~t mu.a eai evvelce ır 
dar. JapenJar pleeek 8elle ba eya · kanlmaktadır. için kendilerinin batma getirildi- Britanyada Kahirede bir yiikaek için uzablmıt ve bu fevkal 
Wlertle Z milyoa lasWz dlnlmflnU tini illve ediyor. komiserle temsil edilmektedir. Ba müddet bu ayın Jirmiainde (dl••i·•ı 
puaü siraatble hurebaeie bn,r Hall .. kallınl•" koca .. rının Vehip ı*fanm iılim ukerleri zat, itimatname vermez diplomatik buıün) bitmittir. 
Tenalflerdir. Ba nretle 1 milyon bal- ,....... ... ....... .,...... ancak çete harbi yapmakta, ıece- bir dereeeyl hals değildir. Kapmadı Evvelki sün öileden sonra 
re l8tilıal edip Amerikadan pamuk Londra, 20 (A.A.) - Royter I kıta lngills albetçllerl bekler. Bir nlUbe - ... .-... 
almak ıaecbariT1tinden kısmen kar • leri ilerli7en talyan abna ra- giderken, lqiliz askerleri motoslk • konomi Bakanbimdan ıelea 
ı.lmllf olacaklardır. bildiriyor: hat vermemektedir. Jetlerle kendlStne refakat ederler. telsrafta, Türk - ltalyan tica~L'At 

l'akat .Japon liylllUlna latlbmet Saat 8 da özel tayyar•İ He Mısırda en kalabalık parti, Veft klerinı anlatmalarmm iki hUP.! : 
ftr• ........ ıa eld• etmek ıay..ı 11H1Çhul bir aemte harek4:1 eden im Somali cephesi partisidir ki nüfusun yilzde do118am- metin arzuaiyle bir ay daha~ 
ade aak _ .... _ lahlıl&r etmem'"'._....ıir. parator çok yakmcla Adısababaya • na dvenmektedlrler. Bununla bera • ld .ır... b·ıd· ·imi ti. B• _. 
Rabet..,;-~ .. sele• a;;..-..._ dönecektir. Sanair, bu buaueta Şimal cepheeindeki kanıı ~ar· ber, bugUnkU hllk.6meti dmreml7ei'. DUf 

0 
u_... 

1 
m 1 r .... ,~~'M 

L...--~-- L..- .. ka bır· -y yaz-'---ı· pıflD&lara mukabil cenup cephe. ıar. lapa•, zecri tedbirler llerlerlade eberlya bir Japon gemili uUQU- ~ T- rmu-. 1--1--mallar • 4 --'i 
- _ tafaila"t -erllm-ıne· m::...... ainde niabl bir aüldin mncuttur. Niçin devlremiyorlar1 iptidai lllr ...... ıçm mlA" o ... Ba"9Jen cct••ae apakta ol • ... ..... " - - nn.-. ·~- _,_ Wi 
de 

..&---_,_.._ .ı1r· • Bunlarda Habet mukavemetinin sosyetede hiikOmetler nnetle dnrL ..,.... umauımıza ımma 
...... ., Mr cek JafOll a*eriain A • -meauru liyor. Tarih bunan lneklerile dola. yan ftPlll1IDll krom ,uldeaip 
dlıluall&Ja dotru sitmekte oldakla • Mabllenin cenubunda Luia ıün ıeçtikçe artmakta olduiu an- dur. Fa.kat Mısırda, bir nll .. Jlt ol • leamb'eceii hakkında ma.ı-t 
mu slrBrtb. Japonlana Rabeflstan • mevkii yanındaki vadide enellri lqılmaktadır. Ru Nuibu ile Ve- dut• vakit, yWaıek komiler derhal J& menfi bir karar -yermek 
la alüalan nedir? Japon endliltrl- tün ltalyanlann yapbiı bombar· hip Pqanm kumaııduı altında atılır ve Nil iizerindeld ,..ı.naıann idin ol•m•••fbr. 
liain hlklml Mitm11i prketi HabefWan mncut Habet kuvvetlerinin emniyetinden lnrllterenin mes'al ol • hal ~ 
da pamuk zerlntı I~ 850,000 hektar d--=-~bom~ HaiMıt almüt- 120.000 kadar oldu~· IÖylenmek· dutunu Kahire kabinesine eöyler ve dA'flllb. 18Tunkdal, latan 
arazi al•lftlr. Japoa78 pam•k polf. tür. uu 1111n1ıman eanumda 5 .. nümayiılerin arkuı Hsllmeslnl ta • ıın a ır ür inama W 
.._ dlaetfndea Ntd8fin fllk•i llt ltalyan tayyareleri altı bin kilo tedir. ltalyanlaı·m iıe bu cephe • ter. 9.79.78 liret alınırken, diia.~ 
al...._r ol..,_du .. 1Udm MI- bomba: atm19lar ye ayni zamuM& deki mevcutlan ancak 50.000 dir. Nflmafiıler 'diner. Çtlnkil ytlbek fark 9.80,60 a dütmüttür· _ 
:ror. 30 metre kadar alçaktan seçerek Şiıcldetini hili ebilblıeyen yal • komiser Kahireye hAkim yükaek bir ----------

Japonlar endllltriel bir kanet ol. makineli tiifenWerle Ha'-- bat. murlar Habet müdafaaama yar - mevkide İngiliz asherlerinden mil • Son haberler 
aaak içhl pbpl'lı• lllr Pik •lfldlller ~ rekkep bir garnizona maltktir. Banan ~ • .-.ılf.~~~ 
le bqılqıyorlar. Ram madde temini larmı tarumılardD'. Ba PJ'Plfllıl&, d11D etmektedir. Ufak muharip Ha toplan phr\n her parçuına hlki• • Muaollnlnln OIUllllranlll .. 

"Dördüncü ıilih,, m ne kadar kor bet p"UPlanadan mürekkep çete • dlr. dellk ........ ohlll 
'-lama en blytlifid8r. Bilı.a.a pa- ı · 1 -....J.•-- --'-nl ... - g.,nn~a1~ •'* Uatlna a bllll elanlt •ı..ı.UL kunç nfiat Yenlirebileceiini ıöı enn ıece eri Japwa ..... bamu ar Yilksek komiserin bir biiylik elçi • Londra, 20 (A.A.) -
lltkWlr. Ja.- amal-1 .ı11nma teren i& maharebedir. ela ı~e artm•ktadD'. Habqler ye çentlaMlnl •e Mısın, dUDI it. AJwmm 1"...-. cepbMl 
k'F ıwet ftrwk ha flıtl,açtır. itte Anale cenubunda YUkua ıeleu lnıiliz Somaliainden ailitı ve cep- lerinl lrendi bapna idareye bırakma • bildird!jiDe ıö,e, MUllOlinillio 
ı.toa ..,.,...., Uklkl ekonomik ICID çarpqmalar •numcla bir hane ıeltpa 7olları hal.\ ellerinde !arını talep etm•--trı,r. Pabt '* 1 a w' laJ7anli ,Mi ---~ 
.. J"BÜluclan fılkırdltı l(ln bu kadar H-ı.......- L...d ati 1 ecl bal ~----• .... -~ lnglliz hUkftmeti ba şartlan kabul a ~ ..... ..iı.llBllll!. 
10 

tt w ......Udlr.I --, - m •• ö 1DÜf -ye J i uıa-.~ ..... ıdar. Bu cephede etse, en qalı on Dd millet )una iti. d• Ye atekı oilu Vi 
ffaMt lra.tatt raral••ıtbr· Ya • de bU,uk bir Habet taarrusu bft,. raz edeeeldlt. Bd bltnetler, &piti . ile IOICaz pılmlea~ı..Sh 
raht.ilıdim ikisi Adiulaabad&ki lemaektedlrıı lbyon haklaruu haizdir. { mittir. 
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~D1.ı1Jı.... •• •• •• 
~IWJ'I, 'J.OCUŞUfft : 

zwwwa ..., ,,_. __, 

Nerdesiniz ey 
rörünmez kaza, 

belalar ••• . 
d Evimizin önünde eski devirler
t en kalına iki çe§me var. Biri ir1 
d 'Pılı, n:ıuhte§em oymalı bir ahi 
e ... Selatin camileri -r.esçitler ya

rı~rıda. ne tesir yaparsa. o da, seh 
tı • • -
I hıızın diğer çeımelerine kıyas-
t 0 a.zaınettedir. 
. Diğeri ise, ince, zarif sütunla· 
tırfe bir pırlanta parçaaıydr ! 

"' ~ 11-

d .. lıl&ınlıkta heykel haram sayıl 
rı •tt İçin, eıki Türkler kasabaları-
\bu gibi hayratlarla süslemif. Inw 

~~·1e.h günün birinde lstanbulun 
ı· -nı Y&pılrrda ıehrimiz imar edi · 
~r;e atalarımızın brraktığı bu ah'. 
/er, mahallelerimizin ne emsal· 
ı:::inetini te§kil edecek. .. Meseli. 

"VV'ur ediyorum: Bizim Kaba
~ta, o köhne sed yeıil bir çimli 
d~}ır ta.rh haline getirilmif ... Şim
~· Yıkık, harap duran çe§meleri · 
)) ıı, bunun üzerinde ne tesir ya~ 
lt, a.nıan yarabbi, ne tesir ... 

~ ~ . 
b •• 
ono..ı d .. ·· ·· H t ;; -s e Ul\ur.uyorum... ayra il! 

vtf" ~ 

h' ltınlen her geçtikçe, civardakı 
~~ta.heleri hayalimde siler, gözü
t Un Önünde mfüıtakbel mamur ls
~'nhulu canlandırmağa uğraşı· 
ırrı. 

rm tam karıısında olan o ince, za
rif çe~me civarında gök yüzün~ 
doğru bir toz bulutudur yükseldi! 

ilk önce sebebini anlryamadım 
Sonra tahkik ederek şunu öğren
dim: 

Mahalle çocukları, bu canıma
bidenin sütunları altındaki kurşun. 
ları söküp leblebiciye satmağı a
det edinmiıler ... 

Nihayet, itte, mukavemet ka
biliyeti azala azala taşlar göç 
müf ... 

• 
Neredesiniz, vesikasız diye bi

çare ve çalııkan if portacı çocukla 
rı kovalryan belediye ve zabıta 

n1emurları? ... 
Neredesiniz, mahalleliler ... Da

ha bundan bet on ıene evvel, yar• 
kalkık bir peçe, biraz k11a bir e 
tek karıısında İsyan eden ve na 
muskar kadınlara: 

- Tu ! ahlaksızlar ... - diye tükü · 
ren müteassıp hemıehriler ... 

Neredesiniz, ebeveyni teçziye 
eden kanunlar? ... 

Neredesin, en bigünah insan
ları, en umulmadık yerde ezive
ren, görünür görünmez kazalar ... 

Hiddetleniyorum: 
ol F ak11tt, artık, buna da imkir. Bari şu yumurcaklardan birinin 
bı~cak... baıına bir kaza gelseydi de ibret 

.v. • t1- olsaydı, diğer çeıme "tekin değil 
~ Geçen gün, yağmur:;m: bir hl\~ mi!!,, diye kurtulsaydı .... diy:ece
)~;dı. Penc~renin önünde oturu• ğim geliyor. 

d\lın ... lnhisarfo.ra ait b1nala- (VA-no) 

'ıl6iıÜ deniz altı Atatürke suikast işi 
gemimiz Gfrltte Hanyada 

&ı .. ltaıyan şilebi ue Çerkes Eşref 
çarpıştı Adınd~ biri 

,~etıcede, ıtaıyan yakalanmış 
-~bi delin dl, deniz Halep gazetelerinde okanmut

tı gemimize bir tur: 
şey olmadı 

)) .. 
d, b•un ıa.b;.h Kız:kuleai açıkların· 
'dl •r.ka.za olmuf, neticede Reana 
\ıt 1~ır ltalyan şüebi yaralanmı~ 

· adiaeoin tafsilatı ıudur: 

"Ciritte, Kandiyede Çerkea Eş
ref adında biri tevkif edilmiıtir. 
Bu adamın Atatürke kartı hazır
lanan suikasta iıtiraki bulundu
ğundan ayni zamanda casusluk 
yapbğmdan tüphe edilmekt~dir. 
Yapılacak tahkikat ve istiçvap ne
ticesi Türkiye hükUmetine bildiri· 
lecektir.,, 

litklteaıaa. tilebi Karadenizden ge· 
11\ö en Kızkulesi açıklarında 
~lt nu denizaltı gemimizle çar • 
~· kllıttır. Denizaltı gemi • 
tıt

1

~ Reana tilebiİıin saç levhaları- ---.,----------
\ıı elerek aaplanıpı,, bir müddet Serbest bırakıldılar 
lltıırekilde gittikten sonra ayni • 

'-tdrr tt:. 'ı>ıl~n muayenede denizaltı 
dtf

1

1
lllizin hiç bir hasara uğrama· 

d~li ~latılmı~hr. ltalyan fileb! 
,l\~1! olduğundan tamir i~in li
\llırıı, ~ı:ıda kalmıttır. Kaza akm-

! tddetinden olmuıtur. 

-ı ıı 10000 
Yiiıı~ Okuı talebesi 

Clınıa muhtaçtır 
Şelırinı. "Ik kul )'"d ız ı o larmda aç ve 

~tıı:. lllla Dıu:htac on bin talebe ol· 
"'t\l • 

b CUılaıdrnııtır. 
uf k" llı~k . a ır talebeye yardım et -

ı. 1Sin d" 
Qlt L un Kızılay kurumunda 
1 \()):>} 
ıt' 8.ntı Yapdmış?.ır. Kızı!av 
\, ~ b~ ~akir talebenin ancak 
~· 'buıır-..: yardım edebile -
1' .. "'· 8-tta Himayeietfa) olmak 

•t d· 

Ayvansarayda Süreyyapaşa ku· 
m~ fabrikası müdürü Abfa teh~ 
dit ve hakaret yazdariyle dolu 
mektup gönderdikleri iddiuiyle 
yaka1anan Mustafa ve Ahmet is
m!nde iki ki§i Sultanahmet ikinc• 
ceza mahkem~ine verilmiılerdir 
Bunların sorgusu yapılmıt ve ikisi 
d.! mektup gönderdiklerini inka~· 
etmiılerdir. Hakim kendilerini 
se:-heıt bırakmııtrr. 

Almanyaya gHnderl
Jecek sanayi talebesi 

Sümer bankın Burıada kurula 

cak yeni Kamgarn iplik fabrika

ımda çalı§acak gençlerin yetişti • 
rilmesi için Almanyaya talebe gön 

derilmeıine karar verdiğini yaz • 

mıtbk. Bu gençler bilha::aa F esha· 
ne fabr-ikasmda çalıtanlar arasın· 

Yumurta 
ihracatı 

Bu yıl muntazam bir 
şekilde yapılması 

temin edilecek 
Öğrendiğimize göre Ekonomi 

Bakanlığı ba~lıca ihraç maddemiz 
olan ve iyi bir tekilde idare edil • 
diği takdirde memlekete yılda on 
beı milyon lira getirebileceği tes
bit edilen yumurtanın önümüzde
ki yıl dünya piyasalarma munta
zam bir tekilde ihraç edilebilme$i 
için tertibat almaktadır. 

Bir yandan yuınurta ihraç ni • 
zamnameai, yumurtalarımızın mut 
lak bir kontrol altrnda tam bir §& 

kilde ıtandardize edilmit ve iyi 
ambalajlar içinde ihracmı temin i. 
çin tadil edilirken diğer bazı ted· 
birlerin alınması da takarrur etmit 
tir. 

Aldığımız malUınata nazaran 
Bakanlık, yumurta yetiıtiricilerin 
yer yer kooperatifler kurmalarmı 
muvafrk bulmuştur. Yumurta müı 
tahsilleri kooperatifleri Kamutay· 
dan yeni geçen istihsal koopera • 
tifleri kanununa göre önümüzde
ki bahara kadar yapılmış olacak· 
tır. 

Bundan başka önümüzdeki yıl 
için lstanbulda bir yumurta ibra~ 
birliği kurulması takarrur etmif • 
tir. Bu birlik için bir toplantı ya· 
pan lstanbuldaki yumurta ihraç 
tacirleri aralarında anlaımıılar • 
d:rr. Birlik Almanyaya ve ispanya. 
ya birer mümessil göndererek ora. 

Istanbulun hastane 
ihtiyacı gideriliyor 

Bu sene yeni yapıfan hastaneler bu ihtiyacı 
kısmen olsun kar.şılayacak kifayettedlr 
Bu yıl İstanbul !Chrinin aai\h • 

ğını korumak bakmım :!an' bü)1 ük 
bir faaliyet yılı olmuştur. lstanfı.ul 
gelecek yıla yeni yapılmış ve ~
prlmakta olan hastahanelerle glİ· 

recektir. Şimdiye kadar lıtanbu -
lun sağlığı mevzuu üzerinde bll 
kadar çok çalııdan v~ mü.ııbet iş:l 
görülen hiç bir yıl geçmemiştir. . 

Bu yılın en mühim sağlık eseri 
Haydarpaıa Nümune hastahanesi 
olacaktır. Yeni yılm birinci yılın
da açıht töreninin yapılması ta -
karrur eden bu hastahanenin in • 
şaatı tamamen bitmiıtir. Avrupa
ya ısmarlanan tıbbi aletler de bu 
ay sonuna kadar gelmit olacak ve 
yerine yerleıtirilecektir. 

Dünyanın en modem tıb mües· 
seselerinden biri halinde kurulan 
bu hastahane ile İstanbul bihakkın 
iftihar edebilecektir. Hastahane 
değiıtirile-ek modemleıtirilen bi . 
nalardan da iıtifade edilerek 
200.000 liraya mal olmu~ur. Şim
di hastahan ebahçşinde yüz ton 
su a!abilecek büyük ve iki hücreli 
deponun in.ıaab yapılmaktadır. 

Beyoğlu belediye hastahanesi 
bu yıl yeni ve büyük bir kısımla 
takviye edilmiıtir. Bu suretle Be
yoğlunun büyük bir ihtiyacına ce
vap verilebilecektir. Bu kı:amm 

inıaatı da bitmittir. l 
Hemen bütün memleketin ihti

yacını ·kar§ılamak vaziyetinde o • 
lan Bakırköy "Emrazı akliye ve a. 
sabiye hastahanesi,, de geuişletil• 
meğe başlamı§tır. ötedenberi ki .. 
fayetsizliğinden ıikayet edilen bu 
hastahanenin biı yanında şimdiye 
kadar yalnız dört duvarı bulunan 
eski kışlaya ait bir bina ukele~i 
bulunmaktaydı. Burasının iki 1iat· 
lı modem bir pavyon haline ko • 
nulmasına karar verilmi! ve işe gi
riıilmi§tir. 

Etki Zeynep Ki.mil hutahaneai 
efe bu yıl· içinde bir doğum hasta
hanesi haline girerek bu kı11mda 
ki noksanı nisbeten dol dunnUf -
tur. 

btanbul yakında bir hutahane 
daha kazanacaktır. Eski telefon 
ıosyefainden geri alınacak para· 
!ardan yalmz üç abone paralarIJM 
geri istemiıtir. Diğer abonelerin 
hepsi hiaklanm bir hastahane ya• 

pılmaaı fartile belediyeye teberrü 
etmiılerdir. Belediyenin bu ite a· 
yırdığı memurlar timdi adresleri 
bulunamıyan bir kııım eski abo .. 
neleri aramaktadırlar. Bu küçük 
kısmı da haklannı belediyeye te
berrü edince yeni doğum pavyon· 
larmm temelleri ablacaktır. 

dan verilecek..nıatW:naı. göre.ib - •. . Sivas .. Erzurum 
racat y~pacak ve fiyatları tanzim ıstikrazının ikinci 
edecektır. tertibinin kaydına 

Evkaf memurları 
hakkındaki kanun 

lAylbası 

Dayak 
Meşrutiyet mahallesinde Sütlü so · 

kakta oturan Ziyayı seyyar sütçü Ab 
dullah dövmüştür. Suçlu yakalanmış 
tir. 

Sarhoşluk 

Aksaray da Sof ular da oturan Meh
met Emin sarhoş olarak Horhor cad. 
desinde bağırıp çağırmış, halkı başına 
toplamıştır. Mehmet Emin yakalan • 
mıştrr. 

Dıreği çalmış 
Beykozda park gazinosunda maki

ne airesinde bulunan yedi metre bo. 
yundaki direk Şaban oğlu Feyzi tara 
fn<lan çalınmıştır. Direk kereste ya • 
pılmak üzere kesilirken bulunmuştur. 
Hırsız yakalanmıştır. 

Alacak yüzünden 
Ayazmakapıda keresteci Bedros ile 

kahveci Cemil alacak yüzünden kav -
ga etmişler, birihirlerini dö"-müşler · 
dir. 

Kalbi durdu 
Sarıyerde Büyükdere caddesinde 

oturan Yervant Bezirciyan sokakta 
kalb sektesinden ölmü~tür. 

başlanmıştır 
Sivas • Erzurum istikrazı ikin· 

ci tertibinin bugünden iti • 
haren kayıt işine baılanmıttır. 

Bu münasebetle Üniversite ve 
Yübek iktisat okul Prof. leri muh 
telif tarihlerde radyo ile birer i · 
zah yapacaklardır. 

20/ 11/1935 Çar§Amba saat 20, 

Evkaf memurları hakkında Ka. 
mutaya bir kanun liyihuı veril .. 
mittir Bu sene birinci kanunda 
tatbik edilecek olan Evkaf kanu .. 
nm,un tatbiki için lazım gelen tef. 
kilita dair hükümler de bulundu -
ğundan bu liyiba müstacelen mü • 
zakere edilecektir. 

20 de lbrahim Fadd 
22/ 11/1935 Cuma saat 

Zühtü 
21 de Deniz altı gemllerl 

efradının istihkakları 
24/ 11/ 1935 Pazar saat 

Ömer Celal 
20 de 

26/ 11/1935 Salı saat 20,30 da 
Vehbi. 

Yurttaşlar yukarda yazılı saat· 
lerde lstanıbul radyosunda bu de· 
ğerli hatiplerin söylevlerini bek
lemelidirler. 

Feryadı üzerine 
Beşiktaşta oturan Haticenln elin • 

deki çantası Yasef ile Emin isminde 
iki sabıkalı tarafından çabnmıştrr. 
Kadının feryadı üzerine kaçmakta o • 
lan hırsızlar yakalanmışlardır. 

Tokmak hırsızı . 
Şişli halkevinin kapısındaki tok · 

makları söken Foti isminde bir çocuk 
kaçarken yakalanmıştır. 

D~nizaltı gemilerinde müstah • 
dem askerlere verilecek hazır gı • 
da hakkındaki layiha Kamulaya 
venfmittir. B~na göre, her hangi 
bir deniz üaaü veya ana gemisiyle 
irtibat temin edilmeyen günlerde 
denizalh gemilerinin ukerlerine 
40Nl kalöriden aıağı olmamak ve 
fiy~tça da buauıi istihkakların iki 
katını geçmemek üzere hazır gp 
da verilecektir. 

Yeni sanayi umum 
mUdUrtl 

Sanayi umum müdürlüğüne Su
mer Bank mensucat müdürü R~t 
ta~·jn edilmi§tir. 

Çemberli taşın 
Bir arkadaş anlattı: etrafına ihtiyaten bir tel örgü geçirilmiş. Acaba bu td 
- Bundan bir, bir buçuk ay kadar önce Çemberli· örgü ı•ukuu mulıtem.el tehlikelere karşıkoyabilir mi1 

taşın önünden geçerken Çemberlitaşın üstündeki taş • Yahut Çemberlitaş C8aslı bir şekilde tamir edilemez 
lardan birinin telılikeli surette oynanuş olduğunu gör. mi? 
düm. Bu Daziycti orada rastladığını bir polise söyle • Hakikaten Çemberlitaş meselesi, üzerinde durmağa 
dim. Polis: değer, ve her nedense bir türlü hallcdilemiyen bir 

- Alemdar merkezine giderek lıaber cerin! dedi. derttir. Zaman zaman bunun yıkılmak üzere olduğu 

~ •ler hayır kurumlan da 
""'- da.Yet edilmi!lerdh·. 

dan aeçilmiı ve kağıtlan banka 
genel direktörlüğüne gönderilmi§. 
tir. 

işim olduğundan gidemedim. Noktadaki polise söyle • söylenir. Etrafına park yapıtma..<;ı mevzuubas edilir. Fa 
· dlnı. O da telefon etti. kat neticede bir şey yapıJmaz. Bu işinkat'isurettc biti • 

. Geçrn gün oradan gcçcr~cnb'!ktım. ÇemberlitCZ§ın rilmesl IA.mndır., , . 
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ı~~1!~d~!_!•!3_!in_~J_~kJ.~=!J ~onr!!. Kraı Aleksandr·ın inebolu faciası 
ltalya zecri tedbirlere iştirak k~ti.!_le;ı eı·r_ç __ o_k_ h-a-k-ı·k-at-la-rıo 

edenlerin mallarını Suçluların 
gümrüklerinden geçirmiyor avukatı söylenmesine 

Avukatlık etmek-

78 Sonteşrin ta,.ilıi K~~~ ~e~~;~~d~" _vesile . o~u_yor 
Avrupada karışıklık mı··:~§u·n~·r~:.·:!t Bırçok ge:'!ulerımız -~efer 

dı "" k ? Al<- En- Provence, 19 CÖıel) yapacak kabıhyette degıller mi1 
Oguraca - f\ral .Aleksa.ndtin katili Rralj bu-

• gün Sôrgyıra çekilmiş. Saikastdin ha Kaptanlar, kaptan ve maklnlstler cemtye-
endüatriainin birkaç ay içinde mah mi~ t·e Ancak şeflmnln eıuirJetinl ye.o f 

ROMA •· ~ 1 zrtJanmWrtır t~tftak ettifirti takır et. tinin harekete geçmeslnt tstlyorlar 
Faıiıt koıueyibin Romada yap volacağı, ipi::lerin çoğalmasiyle rine s-etitdiğini söyJeıniştir. bmir, 19 - lnebolu faciası tahki • mel'cut mahzur n tehlikeler ber&ar• 

tığı toplahtı neticesinde bir bildi- faaliyetin azalacağı tahmin edile- Aik ..... En - Provtnce 19, (A.A.) katı devam etmektedir. Mürettebatın edilmiş olur.,, 
rik ~ıkarılmıştır. bilir. - Ustaşilerin muhakemesinin öğle • isticvabı bfttrtımiş, şfmdt de gemideki Diğer taraftan tnebôlu \'tpuru k•" 

den !!onraki celsesinde vukua ıeien yük ve istif durumunun hak11tt V.li • 7.asr yeni bir mesele meydana. ~ıkat • 
Bü bildirlktcn anlaşıldtfına t&. Bu vuiyet, İıayV'an ve yumurt.ı bir hadise neticesinde suçluların a • yetini tabft l(tn f&lıtm•lara baflatı · mıştır. Bu(JUnkU \'aZlytte ,an "'* • 

re, bekleme deheıl b&flaöirthr. ihracatiyle 1aııyan Yugoslavya vukatr B. Dcsoons avakatlıktan çı _ rnıotır. r.anm hemen bütün m•·au,eti • · 
ltaıyinın yapmakla öhlujü ü#e çiftçilerinin ekseriyeti i~in de a- katrlrmş ve kcnd~ine salonu terket . Deniz ticaret müdürü Müfit Nec • muılanna fiiklenecek gibi ,artiD~ 
rin önUmüzdeki aaEhuuıa ait ıue: ğtr bir darbe olacaktır.,, mdi eınredllmlştir. Mahkeme reMn detin başkanlığındaki fenni heyet de tnebolu vapuru 2'uvariai Mehmet ~1 
har.ırltklarııı pek 0 kadar taıtıntl Baro ha kanını suçhılara avukat ta • bir iki güne kadar tahkikatını bitire · klptanın vaziyetinin ardmlabJntJll 
ya;:ulmı;acaiı ü.nrlıftalitadır, AM.EAiKA s yin etmiş iSf de suçlul&r. Desboıw rek lstanbula d8nectktlr. için batı kaptanlar teşebbtı.slerde t.1· 

mtıhakemede hazır bulunmadıkça. sö~ Mettut ...a.purlanmıtm durumu lunmak fiktinln. ortaya atılmufd~~ 
ltnlyanların, taarruza g(tÇme Atnetika petrcıl ml\halili, dtf~ siiylemiycceklerini Mldirmi§ler ve aç hak1mıda ba fşlerdell a.ııhyan bir ut Bunun i~in ae Kaptan 'fe ıultl"itl19" 

den ~vvel Temblen h&lgfesiıii te ~ bakuıhgıi1 ihtarı neticesinde ltal- Jık ğre~i tehdidini ileri sürmüşlerdir. da şu sözleri söylemi~tir. cenıfyetinin harekete geçntMi l8td" 
miııli!nteJeri icap ~liftektetlir. Bıı yaya yapılagel:nekt~ ofan petrol Muhakeme yarma. bmtkrlmıştır. · ··- Mevtut bir nizamnameye aöre, mektedfr. 
işi Maretill Batlöglio YiJ;acalt - ıevkiyatmtrı aza.ldfğın! ıô1Iemeky Hadisenin sebebi şudur: ]>ôst.a ve yük vapurlan her altı aycla Mehmet Ali kaptanm &On vazi,.., 

M hkeme aruat D bo bir havuzlanrr, tamir götür ve sağlam ı · d 1 k L-'· · d• &t tır. tedirler. 8 , es nHn M • h 
1 

A takdf ımır e yapı tıca muWIAeme&ın 
1
. 

hah celsesinde ileri alirdüğü noktai şe adetnarn~i a tr. ltsi rde ~t'- yJn ede«k olmakla beraber yapı 
Diplomatik sahada da kararsıt 

)de Yirdrr. Bu filzd@n ıdel tiare
ketletle lngilt~re il@ halya ara. 
•m 1aJd enelld fhüzakereledn ne .. 
tic ~inl bekliyei'ek faŞiit k:onfeyi 
18 ilk klHütttla Yenldefi toplana 
c:aJdır. 

Los An~eleıten bflditi!dijine nazarı reddetmiş. bunun üzerine kı • f erltl1ne mtisa.ade tclllin~. Gene ta · ması flkH orta.ya sürülen te§el>bl' 
göt!, dq&ak4nhğt, ftafyAn Söma. zan arnkat Desbons bağırmafa ba§ • Jimatname mucibine• bbOlaj ht.tl& • Denbı Ttcatet filosunda ~Jıpn btitd1' 
liiifte 1senı1n t4ftm.,,kta <Sldu~ zatı lıyarak masanın üzerine yumrukları nncla p.lıpll poıta ttputlahmııın, kaptan Te makin1Stlerift val:iyet1nl at 
nc!dffen bir Amerikan ~Heh!rıitı ile vurmuş '7e mahkemenin kendisine ha.ttl :cilepl•rflniun tel.afzle miiuhheı zeltecek mahiyette olacaktır. 

T ., .. ı ·-e'"f u utm .. kta ld ~ nu .:: olmaaı, tahlisiye vHaitinin mükem - . ..:ıl!lf mürettt§hatını hiMa"eden iat]nkaf .,o v.,~ ... g n a 
0 06u _,y Bu IUP.ptanla.nn fikirlerine r· 

J )emiştir. Müddeiumumi &\"Uk&tm bU mtİ olması gerektir. Bun1ar eksile o · it• 
etmijtlr. d ki h k )ursa gene sefere izin yefilinu. Deniz TUrk Deniz Ticaret filosu ıtemeb 

tarz a are etleri aleyhinde bularL mamile eskt 'lto1*uz ve b ... ....ı:nkii ~ 

lt•Y•Y• •lree9lc ittau• .. 
kontrel edlllror 

Zetri tedbirlerin tatbiki iWü • 
uıtl>etiyle İtal;rin mikam~ırı, f ' 
talyaya iüıal edilen bet Çtıfi\ ftıAl , 

tarı aıkı ıurette kontrol etMef. 
ba~ lamıtlard ıra 

' 1talfAYI liarfı zecri tedbirler a 
laıf""mtıJllflietltte ait itiallAffli imi' 
) ay:l. ıoJculmamasl içih tün1rilk m~ 
mur!arma sıkı emir ••rmltlerdir. 

rr.ıv• eekl mUtıt»llNferln• çahyo,. 

Zeer1 tedbirle:-in m!iktemel ne 
tic~Ieriııi tefsir edeıl talyanca Te· 
vere gazetesi eski tnUtteftkletln' 
de itha.mla ftırtları yaııyor: 

"Ö1le bir zaman seleuk ki 

Geminin süvarileriJ bu benzi · 
nin ftalyaya ait olduiunu inkar el 
mektedirfer. 

Miiretlebi.t, ;önüllü olarak se
fere aidip aitmiyeceiini kararlaı· 
ttrmak için toplanacaktır. 

.................................. -...................... . 
! ~talyaya verll.cek cevap ve İ 
! zecri tedblrlerln fe~ll f 
~ Roma, 19 - Öirenildiğin~J 
i göre, halyanın zec;ri tedbirlerıİ 
: tatbik ed•n memleketlerin ek : 
~ aeriıindeki elçileri, bu memle·J 

i ketler Dıtitleri Bab.nlariybi 
j zecri tedbirler hakkında ıörüı · i 
! meler yapmıtlardır. Bu ıuretlo 1 I 
i zocri tedbirlerin prensip itiba·i 
ı1 riyle kabul edilmiı bulunına.aın"°i. 
rağmen, her memleketin bunla j 

111uhasara edilmiı olan aami:aon 1 tatb"k h d k' d • 
rı ı uıuıun a ı urumu : 

muhasaradan kurtulma yolunu an ! b k b k ld ... ı 1 ! 
.1. 1 1 ·ı nun a~ a aş a o uau an &ş1 i 

,...c ... tır... ta 7a, eski müttefikle· . ; 
ri · k.. b"t fi ... . mıttır. Bu vazıyet ltalyada ga 1 

Y 
n~nh na~- 0t]rc~, • 

1 tar~ • •~a ulrmdı· ' 1 yet önemli bir surette telakki o· i 
a.. are.,;e erının esırını an d. ı : 

g... oUn '"endi h .-.ı ~ t h ti"... Junmuıtur. ltalya tarafından ah·i 
ı • , .. atıı:;;Ke ter es ıgı · . .• : 

ne vurulan en1ırell~·I k d nacak mukabıl tedl>ırler de bu·! 
6 , n ar~ısın a :ıt- • d · • 

gayet haaıas davranacak ve ovakit n.•
1 

llvk.-~ ayrı ayn göz en geçı ,
1
· 

A-'-· bu Ü ld x • t _ıb. rı ece tır. YTUp&, ı n a ft;f %krı ea 11• i 
lere nedamet edeeekUr.,, ............................ - ...... - ... - ..... -..: 

ALMANVAı 
J\lman ıatetelerinden Berline,.. 

Tagblat durumu ağır glSrerek, \:)& 

zı tıeticeler tahmin etmektedir. 

Bu ıazete diyor ki: 

"18 Tetriniı3ni tarihi Avrupa· 
da ciddt kanııklıklara yol açabi · 
lecektir. Zecri tedbir~eri abloka· 
nm takip etmesi ihtimali vardır 
Bu da muharebe demektir. 

Cenevrenin aldıiı tedbirler. 
yalnız ekonomik tedbirlere inbiaa
ebe hile, Avrupadaki tabii hayat 
müvazenesini güçlükle bulabile ., 
cektlr.,, 

AVUSTURYA: 
Avuıturya g..ızetelerinden Vi

ner To.gblat iıe, zecr1 tedbirler do
lay11iyle Yugoalavyanın ıöreceğ• 
zararlara itarel ederek §Öyle mü
talea JÜr.litmektedir. 

"Zecri tedbirlere ittirakin Yu
goılavyada yapacağı tesirl~re ba· 
kılırsa, bu memlekette endüstri ı 
tetkilitmın belkemiği olan kereste 

Iran ve zecri 
tedbirler 

Tahran, 20 - Kabine, ulusla· 
kurumu irtibat lcomitesi tarafın 
dan tavsiye edilen zecri tedbirle· 
rin tatbikini knrarl3;hrmı§hr. 

Eslıl kAğıtları 
sanayide 

kullanacaklar 
Roma, 20 - Devlet daireleri 

nf'. eski kağıtların, sanayide kul 
larulmak üzere ayrılmuı bildiriı 
mi~tir . 

DahiHye Nezareti ıimdiden yir· 
mi ten eski kağıt göndermittir. 

KOçOk anlaşma 
toplanıyor 

Bükr~,, 20 - Küçük anlaşma 
hUk-Qmet reislerinin cumartesi gü
nH toplanacaklan söyleniyor. Bu 

toplantmın telefonla vaki bir dtl· ı 
ve\ üzerine yapıldığı sanılmakta
dır. 

muş T"e b ··z · D bo "F Ticaret mtldUrlü~tt bU mttrwbe t•tni ., .1 ""6.. .. 
• unun u erme es ns ran 5 

Y putlara nazaran kullaru~lı olınıY'" 
sı:t adaleti bu mu?,. demi~tir. Bunun dikaktle yapmlkt&chr. Faka\ buna gtmilerden mUrekkeptir. Şu nzly~f~ 
üzeıine müddeiumumi avukatın dr • rağmfn blr~k npurlsrda telab yok· göre TUrk kAptan ve malthı.tstıen dl 
şatı çıkAnlmastnt iStt!mlş, ])esbôns L tur. Tahlisiye vesaiti nokliandrr. Ba - rill 

t zılarmın kazan w tekneleri seferleri ğer memleketlerdeki meslektaşla 
se;.• beni Ifftta Jann ve Makedonyalı kı:;ü ıctileınfyetet •rtltrll. J(&fji 1ts1 
Jarut 6o.gtu <>lmalda. lttlhtm tditor • ne müsaade edilmiyecek haldedir. 

~ it • t 1 • !t. ı ta o;ıı)'a. bulunmaktadırlar. tar,, diye mUdafaada bulunmuştur. uem erın e sız eınaz armın · ~ lıi 
mamlatıınur için "erilen altı aylık Bu vesile ile hatirlatılmaktadır 

Göçmen isi 
Vapurcular, bJrJken 
paralarını almazlarsa 
göçmen taşımıyacak 

Göçmen nakliyatını üzerine a
lan vapurcular. biriken paralar. 
verilmedikçe vapurlariyle gÖÇmen 
taııyamıyacaklarını Deniz Ticare' 
müdürlüğüne bildirmişlerdir. Mü· 
dürlük de bu müracaattan Ekono· 

mUhlet&oktan tecmfşttr. Buna raf • ciddt bir muayene ite bir ~pur ar'~ 
men Merıııine işliyen Dumlupınar, 1.. çıkarılsa muvakkaten seferden rıt,.•"'; 
nônU Bartın& i~U.:rcıı I{oo<\.oH .,. ı>~i'"'" "*":- .... J...n"'n1 ...... 1, \.:.. :).ı.r 
purlarınm telsız makineleri yoktur. ~·oktur • 
.Aaya .,.. Kocaelinin kazanları oorbat Netice olarak denilm~ktedir ki: 1s. 
vaziyettedir. tnir lnGndekf kar.aımı lnebolu TBP~ 

Gülnlh&Ua altı haraptır. 1n6nil ••· nun başına gelmiş olması Mehmet 11 
purunun sefer kabiliyetini dörtte ür kaptan için bir talllclılilU1t. Yôks3 b r 
kaybetmlı oldufa resmi raporlarla seferi yapacak herhangi bft '11~11, 
sabittt. kaptanı ayni yilkü almağa •• ~. ~1 

Hükiimet kabotaj hatları ve sefer. ktleye uğradığı için ayni şekilde iS tı 
teri i~in tedbir altrlten bu noktalan etmeğe mecbur olacak ve ayni akibt 
da gözönünde tnüraa ~di ortada ufnyacaktı. 

mi Bakanlığı ile Trakya genel mü- ş • ı • ç • d ı• 
fettiıliğini haherc!ar etmiştir. ıma l ın e yen 

Elyevm Bursa ve Nazım vapur· 

;:;~::.1·::~t~:;;1;n~~~:1~~ hükômet kuruluyot 
iki vapur ıeldikten ıonra bir daha .• . · • 1 
Romanyaya ıitmiyeceklerdir. Çin, Çinin toprak mulkıyetıne hale _ 

Göçmen taııyan Adana va.pu• gelmemek üzere böyle bir federasyO 
ru Haliçte ya~sk~~":· • nun teşekkülüne muvafakat etti 

Vapur sahıplerı bırikmıt para· •ı' 
latı~dan ~·tk~ bundan sonra n&'f· Japonya yeni hükumetin dahi 1 
lun Ucratıne yuzde krrk zam yapıl-

masinı da iatemitlerdir. Bu iıtek· işlerine kartşmıyacak 
ler Ankarad8. tetkik edilecek ka· .• ~ • 
bul edilirse son senelerde Romcln Pekin, lt - Barün veya yanıt - Pekin 11 (A..A.) - Royter .a dfıt' 

muhta.riyetlerinl Jlln etmeel belde • run sağlam bir kaynaktan öjT~ • .-, 
yadan göçmen getiren bu üç va- nen Hamaa, Hupe, Çakar, Şantung, ne göre, Japonlar flmaU Çin ---J,.. 
pu,. gene seferlerine devam t!de ,.e Şa.nai Tiliyetlerl fed~rasyonunun lanna verdikleri tiltima~mla b8;11' 
ccklerdir. nüfusu yüz milyona yakıadrr. rı, bir Japon silel hareketi yahut 111, 

Diğer taraftan aldığımız na- Bu federaayon ıaahalll bir komi • taldl bir hük<ımet teşkili arasında 
l A t ·· k"' ··k lan b da J .. . 1 . hayyer bırakmıştır. "-'~ uma :ı gore, uçu o u vapur- te tarafın n, ve apon mupvır erı- Şa h 

19 
(A A ) şımaıt y,.... 

lar bundan ıonra göçmen işler;ne nin yardı'mile idate olunacaktır. Fe. ng ay . · · - ~ıt • 
tahsis edilmiyecektir. Köstence· derasyon istikl!Uni ilin ederken bir d: m;h~r bı~ ~ttk::;tidn tbalUJI_.,. 

d b k l 1 K de beyanname netredecektir. Ba be- n mı ıaJ ere ıçınGe llnDoe ...,
0

_ )>ÖYI' 
e iri mif o an göçmen er ara· d k .. 

1 
k PGY ti ta. o an apon nera ın , .. dird' 

denizin .. iddetli dal~alarma. mu- yanname e .. omun zme a,.r m ca - bir hükQmet teşekkül ettlft tak. •' 
.. dele etmek ıçın Çin. Japonya ve Man· J d . 

11 
Çini itti"' 

kavemet edebilecek derecede eaj- çuriden yardım istenecektir. tapon o~ usuJnun şıma L9.. ınult«'t 
lam olan deniz yolları idaresinin e memesıne, aponyanm u"' ~ 
büyük vapurlarından biri tarafın- Pekin. 19 (A.A.) - lt1mada cleier hük1lmettn fç itlerine kanP Jdll1' 

b. ı..- akta ··ı "JdfX..: ·· p ve nihayet bu hük1lmetin Nal' ......ı1 dan yapılacak birkaç seferle mem• ır -.yn n ° renı .,ne gore ~ &rts1" ....... 
kindekl Japon milltamt hareketinin mutlak surette her tür1D ra 

lekele getirileceklerdir. Birkaç J G 1 Daih k mem~ı·ne .. 11vafakat e.._:_..... ~ .u 
başkanı o an enera era mey ..., •11U9•.... .. r 

gün içinde Ankaradan bu huıus- Çindeki yerli aakert erkana bir ülti • Diğer taraftan Çin hilldl•e ,el • 
t.L kat•i bir emir geleceği beklen- matom ,·ererek kendilerinden muhtar Çinin toprak mülkiyetine hal~, 
mektedir. bir f ederas'yon tefkfll projesine mü _ nıemtk şartfte böyle bir fed .. fl1' ~ 

sait bir cenp ,·ermelerini istemiş ,·e nun şimaU Çinde tqekktlltb,u 
bunun i~in ~rpmba günü öğle ,·aitti nen kabul etmiı bulunmakta~ icra vekilleri heyeti 

toplandı 
Ankara, 19 - icra Vekilleri 

Heyeti bugün Baıvekil ismet in• 
önü'nün reisliği altında toplar.&· 
rak muhtelif işl5rİ görütmüı ve 
bunlara ait kararlar vermiıtir. 

ne kadar mUhlet vermiştir. Japon kıt Mobllyaeı ustası 
a.lan bUyük Çin &eddl yakınında top-
lanmıf olduiundan ve projenin reddi aranıyor ~ •. 
halinde bu seddi aşmak ve Hopeiyi Sınsta bir fabrikada ?lif yot• 
istil~ etmek tehdidini göstermekle 1 zere mobilyeci ustabaşısı ara.11

' tiJ'! 
bulunduklarmdan verilecek cevabın lstekJilerin maranı~ 
müaait olacaiı tahmin olumaktaclır. müracaat etm.ı.: 
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~~e-:::f-r~lk_a_n_u_m_a_r_a_s_a _:_7_1 ____ v_a_z_a_n_:_(_v--=a-ı::ıı_N_Q_)_ 
,, K r·· admlar manastarma sefa geldiniz, kahraman 
Urkler ! . . . Baş rahib~miz de sizi canla başla 

bekliyordu... gidip gizlice haber . vereyim ! ,, 
'-;en kı•mtarm hulA•••• Biri gayet titman... iri yarı... yine bana bir alet nazarile bakı • 

Türk kılığına girmiı üç papas Patlıyaca.k gibi... yonun ... 
kaduılar mamutınnın bahçe.ine, O. teki ise, filiz gibi .. ince, na- Bir hıçkırık seıi duyuldu. 
bir rahibe tJflrmak üzere gizli 1 
l/Oldan giriyorlar. Bu rahibe, rin! oooan Beyin 
Markis Fernando'ya ikram edile Gabriyel: e S r ar 1 
celctir. Vakit gecedir. - Hah ... Bu olur ..• • dedi. • Şiş Doğan, rahibenin batını omu· 

8i bahçede kinue görülmiyordu. manı dehleriz, filiz gibiıini alır, zuna dojru çekti. Göğıüne butır-
:_btüddet ilerlediler. Seı çıkarma kaçırırız.... dı: 
-.ia gayret ediyorlardı. Fakat, teıebbüılerine giriıme- --Sana tam manaıileinanıyo· 

Man t d - . d f den evvel, titman rahibenin söyle. rum ••• Bu iki candan arkadaşım 
ltfıanı a~ ıra b~gru l~ı e;,l etr; ~ diği bir cümle dikkatlerini cel • Hamza ile Koca Yuauf neler bili
t., 1 ınce ır yo ay 1 

ar' 0 betti. Bu sebeple ince kızı kaçır -
d aftaki kameriyenin önüne var- yorsa ıen de elbette hepaini öğren 

mellıin .•. Şimdiye kadar kadınam 
diye cesaret edemiyordum •.• Fa • 
kat Uk fınatta herıeyi M>yliyece-

L~. arı sırada, birdenbire irkildi- maktan timdilik vazgeçtiler. 
..,.. Duydukları cümle ıuydu: 

Zira.bir ıeı duymuılardı: 
~ - Hah ... Geldiniz demek kah· 
f ~ !ürkler .. : Bat rahibemiz e
~ıınız hazretleri de, Doian Be
İiıe teırif edip etmediğini anlamak 
9'tp re beni yollamııtı. Hemen ko-

haber vereyim ... 
liayret! 

t.bey8unları söyliyen ihtiyar bir ra-
qı d" •• 

Acuzer 
~ .. boylu, kanburca ve diıleri 

~ f." •kat bu hatun, nasıl olmuttu 
~ llıanaıtırın hariminde üç Tür
~ornıeıcJe bır tevkaladehk duy;,. 

'- 1!tı? ... Bilikiı, bu man~ara~ 
>'et tabii ıayıyordu? .• 
l\rtakiye hitaben: 

lt ..._Doğan Bey ••• Nasıl oldu da. 
,. "Yem' e ralllamadınız? ... O ıi-
1 dQa-- •• •• d L-'-1" ...ı'....· 

' -.ua onun e uea ıyec11C1U1 ... 
it •• '•kadar getirecekti? ... Sonra 
ltiç~ın bana teslim edecekti? ... O, 

111 Yarumzda yok? ...• dedi. 
4rıaJci, bozmadı: 
b Öy!~ ol~u ..• 

ey cuaelı Puan, onu dürttü: 
-. Onıuzlryalım mı? 
..._kimi? 

~ itte hu rahibeyi ... Kaçrrmı
k llıryız? 

C.briyel: 

~ Delimisin ıen? ... Marki Fer. 
._.._ o onu ne yapım?... Koskoca 
\~rrın içinde kaçıra kaç~a 
l-.. 'c:uzeyi kaçırsak, bize ne der-

1\hhu... Atlat.. Atlat ..• 
ı...d ulak kulağa konuşulan hl' ıöz 
,~ IOnra, Artaki, ihtiyar ka . 

. ' 
,-:--- Haydi, ıiz gidin bakalım ... 

ıfen:z· .... Jt. • ı gorun ..• 
'\ dın, iki yana yalpalıyarak. 
:~~~la uzaklaştı. 
-"'lakı: 

~ Burada epeyce fevkalade . 
--~ eereyan ediyor. Fakat, bizim 
\~olup bittiğine dair tahki!tat
"llb·llnnıağa ne vaktimiz, ne de 
\~•Yetimiz var. Onun için, bir 
~YTel, vazifem izi yaparak 
~ -ı.. ,1~Yız... Çünkü batımıza it 
'"-Q•hr R ·ı l ile· • ezı o uruz ... 

1 rahip: 

'~ lia.lckın var!... Hem manas
~~ deiil, geriye gidelim ... 
~ 111l•zi bahçenin öte tarafla· 

't~ &~yalım. 
~ ltıııı otuz adım yürüdükten 
~ bir hIJırtı daha duyarak 

' ~~· Yaprakların arasına sak 
'-~lediler. 

ti. lefer de iki rahibe belirmit· 

- Aman, ne fena yere ı~lmi
tiz ... Meğerse bat rahibenin Do • 
ğan Beyi bu gece buradan gele • 
cekmit··· 
cekmit··· Hemen arkamızdalar ••• 
Hızlı yürü .•• Şöyle sapalım ••. Bura. 

ğim .•. 
- Bundan i.li. fırsat mı olur?. 

Söyle ••• 
' (Devamı var) 
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Adeta kaçarcasına aa'fllttular. Aşk - Heyecan '."" ihtiras ve Kıskançlık hislerini 
Doğru aöylemiılerdi. Bu adar mUnalr bir aurette canlandıran fllm glrUlmemlttlr. 
BiT dakika aonra, ayni yolda 

üç Türk göründü. SEVEN CLDCRCR MC? 
T eaadüfün bu derece aarabeti 

olurdu: GörUlmemlf derecede heyecanlı ,,. P'ranaızce •BzlU mUthl• fllm 

8
. · Artak" "b" B kıl "' d Baf rollerde : UClllrUnmeyen Adam., fllmlnl yaratan Glaude Ral118 
ın, ı gı ı ey ıgın a.. • 

ınce,zarifvücutHı .•• ıkinci•~:c~~: ~u Pek yakında iPEK Sinemasında 
• J "b • k tıknaz Üçunc:usu i 
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ra'hıbe vardı. • Herkesi hayret içinde bırakan en bUyUk Fransız fllml 

.. ~1:~eninMeryemdedifibu: s AA DET LE B o N HE u R 
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Kameriyenin yanına yaklaıtık : T Ü R K Sinemasında 
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- Tuhaf teY··· Angel anne ne- - - ---- • --
rede acaba? ... Bnurada bulunma11 eıı:::=ıı:=CiiNCC#Cııc:=r::c"..!S:..ınııı.uıı::nıı:ı=-: ~· -----·-·-
ıazım~1···:dedi .• H~rha~de. b~r Elbiselerinizi Pardesülerinizi 
f evkaladehk olmut kı gera gıtmış I I 
yahut henüz gelmemi,... Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 

lriyarı Türk: 
- Bu gece zaten hep harikula

delikler ge~eıi, Doğan Bey! Ismarlamak veya hazır almak için daha ne bekliyorsunuz 
Doian: 
- Evet, koca Yuauf, hakkın 

var ••• 

Kumaşlarının mükemmeli yeti, kusursuz biçimi ve fiyatlarının ucuzluğu 
ile en güç beğenenleri bile memnun eden: 

Meryem: 

Galata'da - Ne oldu? .. Ne var? 
- Ne olacak? ... Yılanlı manu. 

tıra Marki Fernando gelmit··· Her I Karaköy'de 

• 
1 

Büyük 
Elbise 
Mağazalarını halde mühim dalavereler dönü • 

yor ••• Korkarım, bizden da.ha atik 1 
davranacaklar ve Yetil kaplı ki - ziyaret ediniz. Her keseye elverişli flyatlarla bulacaksınız. 
tabın esrarını onlar öğrenecek ve 1 19'\ıııııuaıı uı ıuıı 
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azan er reııın azıne11ne sa ı · · ·-
olacaklar... Naşit - Ertuğrul Sadi :::-.= Dr. H A Z 1 M ::aaaaa 

~ 1 Meryem: Şehzadebaıı TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,15 te 
Cemal Sahir birliktf 

Meçhul 
Serseri 

- Bütün bu lakırdılar bana hep 
muamma gibi geliyor ... Sen, beni, 
sevgimden istifade ederek ilet gi· 
bi kullanıyorsun ..• Meselenin taf • 
ıilatmı bile bilmiyorum ... Tam iti· 
madına ne zaman hak kazanaca
ğız?... Daha ne yapayım da bir 
erkek arkadat gibi sana faydalı 
olabileceğimi iıbat edeyim? .. lıte 
Emrettin ... Y anyalı olduğum için 
Tumcayı rum gibi bilmemden iı • 
tif ade ederek kendi-mi hn iıtiyan 

1 gibi tanıttım, manastıra giırdim ... 
Bat rahibeye sokuldum ... Onun =""" , 

itimad ettiği rahibeler arasına gir. l 
dim ... Sırları elde etmek için az mı ! 
çalı1tım ... Seni bu kadar sevmekle '. 
beraber onunla . münasebetinde, .. 
rehpar.liked'7~Hall:wktıCJ1, . 

Operet 3 perde 
Her tarafa tramvay 
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İstanbul Brlrdiqni 
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HABER - Akşam postası 

Kafası kesilen kraliçe 
Son günlerini nasıl geçirdi? 

[ ŞlUJ~(Q)~lNJ ~UN[Q)AINJ 
..... .. ,_, .-. ,_., .--.. ~ - ,,_,, ,_,......... . 

Mari • Antuvanet - Jozef . Jaıı' 
Habsburg - Sotring, 8 Haziran 
1770 senesinde Parise girmitti. 

Neydi c günkü Paris? Nevdi a 
günkü çılgın halk? Herkea 
avuçlarının derilerini sıcak suda 
haşlanmıı gibi kızartıp kabartm 
cıya kadar ken:lisini alkıtlamıftı. 
Parisliler, çılgın Parisliler henüz 
15 yaşında bulunan kraliçelerine 
gönüllerini kaptırmıtlar, kendisi· 
ni c!eli gibi alkı~lıyorlardı. 

Allahın takdiri ve papanın tak 
tisiyle Fransa kraliçesi olan dilber 
Mari bu ha§ döndürücü alkıtlar 

altında bir güvercin gibi çırpınan 
kalbine iki elini birden bastırmı!, 
heyecandan tirtir titriyordu. 

Bir kraliçe, l.enüz on be§ ya· 
~ınl!a bulunan ııüzel bir kraliçe i 
çin ne unutulmaz, ne mesut g~n ! 

Hele Paris valisi Mareşal dö 
Brisak, halkın kucak kucak att:· 
ğı beyaz zanbakları çiğniyerel. 
bir kuş hafifliğiyle uçan seki.ı ya 
ğız at kotulu yaldızlı saray araba
sında bembeyaz batiyle genç kra 
tiçenin kulağına eğilip: 

- Kraliçem! iki yüz bin kişi 
bugün size aşık oldu. iki yüz biıı 
kalb bugün sizin için çarpıyor. Pa 
risin, Parislilerin, Fransanın kal· 
bini fethettiniz! dediği zaman 
saadet ve sevind eliyle tutuyor . 
muş gibi kuvvetli ve kendisine 
yakın hissetmitti. 

:f. .... 

İşte,16 Eylül 1793 senesinde. 
yahut cumhuriyetin ikinci sene 
birinci ay, 25 inci güniinde Kon• 
ıiyerj.erinin rutubetli ve küf ko
lum hapishanesinde bulunan M~ 
ri Antuvar.et bu:ıu düşünüyordu. 

O zamandanberi tam 23 sene 
geçmi!ti. 

23 sene bu... Fakat hatıraları 
kafasında 23 saat kadar taze ... 
Bir an oturduğu taı sediri, 3ekiı. 

yağız at koıulmuı yaldızlı sarav 
arabası, uzaklardan laf duvarlan 
çarparak aksede:1 uğultuları Pa· 
rislilerin alkııla&• sandı. Kalbi ge· 
ne hızlı hızlı çarpmağa başladı. 
Ellerini gene kalbinin üstüne gÖ· 
türdü. Heyecanı gittikçe artıyor 
du. Fakat bu 'Sırada ayakkabı· 
ları demir çivili nöbetçilerin git 
tikçe yaklatan sesleri onu bu bu 
lanık düyasından uyandırdı. 

Batından g~cnlere bir türlü j. 
nanamıyor, kend'sini korkul!! bi ı 

rüya görüyor sanıyordu . Nasıl o
labilir? Cedbeced asıl, koca bir 
kraliçe, Allahm sevgili kulu bir 
takım asil olmıyan bayağı insan· 
ların eline nasıl düıebilitdi? 

Hani etrafınıfa omuzlarına ka· 
dar düten lüle ıü~e perukA saçlı a
silzadeler, her oiri iki metre bo· 
yunda İsveçli hassa askerleri, mu 
hafızlar ve nihar~t canını kral na· 
mına fedaya hazır olan ordu ne· 
rede? 

Krşl kelimesi aklına gelir gel
mez yüreğine bir iğne batmış g:
bi hıçkırdı. Kral, Allahın ve papa• 
nın kendisiyle biı leştiği adam, a
sil Fransa kralı, On altıncı Lui .. 
Heyhat, siyaset meydanında !ıpk 
adi katiller gibi kiyotinle kafası 

vurulalı .:lokuz av olmuıtu. Gözle· 
rinden sızan iki damla yaş siyah 
matem elbisesine damladı. 

Belki daha pek çok §eyler dü · 
tünecekti; fakat kapının önündf' 
duyulan ayak, ~İ&cir takırtıları o
nu kendisine gt:tirdi. Bir anda 
kendisini topladı Yüzünde zaa-l 
fını ve istırabını gösterecek çızg1• '! 
ler kayboldu. Ciddi ve vakur bir 

tavr aldı. Bu esnada da kapı a -
çılmıf, kafası kabak, sakallı bir 
gardiyan görünmüştü. Kapının .i
ki yanında hazırol vaziyetinde bi.· 
manga asker görünüyordu. 

Mari, kendisine boğuk bir sesle 
söylenen sözleri dinlemedi bile .. 
Ya Va§, fakat metin adımlarla ka · 
pıdan çıktı. Ve doğruca kendisi· 
ni muhakeme etmekte olan heye· 
tin huzuruna çıktı. 

Mahkeme çok uzun sürdü. Ge• 
ce yarısı <;fmuıcu. Masaların üs· 
tünde yakılan mumlar, haya•lerı 
birkaç kat daha büyüterek titrek 
elli ressamlar gibi beyaz duvarla 
ra çiziyordu. Bu hayaller durma· 
dan kımıldıyor ve tarihin bu asil 
kraliçe için vereceği hükmü ka
rarlattırmağa çalıııyorlardı. Bü . 
tün soruşturmalu, bütün tahkikat 
bitmiş, şahitlerin hepsi dinlenmiş• 
ti. Ve artık hüküm vermekten baş. 
ka hiç bir iş kalmamı§tı. 

Hakim Herman jüri heyetine 
dönerek sordu: 

- Bu işte cürüm var mıdır? 
Jüri heyeti re!si cevap verdi: 
- Evet! 
- Bu cürümden dolayı Lui'niıı 

dul karısı Mari suçlu mudur? 
- Evet! 
- Bu suçtan dolayı ceza gör · 

meli midir? 
- Evet! 
Bunun üzerine reis ayağa lcalk· 

tı. Onunla beraber dul kraliçe VP.. 

salonda bulunan herkes ayağa 

kalktı. Hiç kimse batını kal lıra

mıyordu. Herkes çenesi göğsüm•. 
daJ'••nn,, l"ef .. almakUııa~ir 
bir halde hükmü bekliyordu. 

Herrnan söylemeğe başladı: 
- Lui'nin dul karısı Mari ida

ma mahkfım olnıuttur. Mallar• hü 
kumet namına müsadere edilecek 
tir. idam hükmü, Cumhuriyet mev 
danında Kafası 1.Jedenınden ayrıl · 
mak suretiyle infaz edil~ce~tir. 

Suçu şudur: 
Lui Kapet'in dul karısı Mart, 

cumhuriyetin harici düşmanlariy 
le birleşerek Fransa cumhuriyeti· 
ne suikast hazırlamıttır. 

Bunun netio~sinde Fran3ad" 
dahili harpler olmuf, birçok va · 
tandaş ölmüş, yahut yaralanmış· 

tır. 

Avusturyalı Mari, bu suçları 
itlediğinden dolayı mücrimdir. 
Ve jüri heyeti mahkemenin bütün 
suallerine "evet!,, cevabını ver· 
mittir. 

Mahkemenin kararı budur Lu
inin dul karısı 5Wme mahkum ol• 
muttur. 

38 yaşında :>imasına rağmen . 

çok genç ve dinç görünen solgur. 
yüzlü kralıçe kararı dinlediği za· 
man yere yıkılacak gibi oldu Fa 
kat bu zaafı çok sürmf'.di. Bütün 
enerJısını sarfederek kendisin! 
topladı. Sarfet\iği gayret yüzün
de şaşılacak kadar derin izler be· 
lirtmişti. Bir anc1a on, on beş ya'
ihtiyarlamış gibi göründü. Sonra, 
başı önüne eğilmiş, hayır, dah·ı 
doğrusu düşmüş bir halde ulon• 
dan çıktı. Sürüklenir gibi } i.irü 
yerek çıktığı tat merdivenlerden 
indi. Onu ölüme hazırlanmuı i
çin taş hücresinde gene yalnız bro 
raktılar. 

Mari dütünüyordu. Onu tıpki 
fırından ekmek çalmış adi bir ka
dın gibi muhakeme e~mişlerdi 
Kanun ne deme!di. B;\şkası için i 
suç snyılabilen {t.Y ler nasıl oluyor 
da ona da tatbik edileb;Jiyordu 
Bir kraliçeyi, On Altıncı Lui'nin 

karısını bir takım adi adamlar na· 
sıl muhakeme edebiliyi>rlardı? 

Belki bu işled yapan başka bi
risi suçlu sayılabilirdi. Fakat o, 
Mari T erezin kızı, Almanya . Ro• 
ma imparatorluğunun torunu. A
vusturya granddüşesi, Allahın i• 
nayetiyle Fransa kralıçesi bu iş· 
lerden dolayı nasıl suçlu sayılabi
liyordu? Buna bir tü:!ü aklı et"' 
mi yordu. 

Birdenbire 'annesini annesinin 
geçirdiği gözler kamaştırıcı ha· 
yatı dütünmeğe batladı. Viyana 
sarayları gözün4 önüne geldi. Et
rafında bir tebessümüne nail ol• 
mak için seve seve hayatlarını fe . 
daya hazır olan centilmenleri 
düşündü. Sonra birdenbire alnı 

daha ziyade kırı§tı. Gözleri dol
du. Aklına genç, yakşıklı bir lsveç 
li asılzade olan Hanı Aksel dö Fer 
zen gelmitli. Bu adam dilber kra· 
!içenin biricik aşıkı idi. Kocası 
müstesna, bu adamdan başka hiç 
kimse Marinin bal dudaklarını tat• 
mamııtı. 

Onunla geçirdiği fevkalade ge· 
celeri düşündü. Fakat iıte o da 
kendisini kurtar.nağa gelmiyordu 

Birdenbire herkese kızdı Ni· 
çin onu kurtarmağa gelmiyorlar• 
dı? Niçin Avrupa ayaidanmıyor? 
Niçin krallar ordularının başına 

geçerek bu uğursuz ve deHrmjş 

memleketin, Fransanın üstüne hü
cum etmiyorlar, kendisini kurtar 
mıyorlardı. Onu ölüme mahkum 
edenler, bu salahiyeti nereden 
buluyorlardı. Jüri heyeti deni • 
len adamlaı- ıafti erdt~ Dnntar 
dan biri matbaacı, biri ressam, bi -
ri cerrah, biri bcrbc.·di. Diğerleri 
de bunlar gibi ad~ insanlardı. 

Bastilin bombardıman edil • 
mcsini müteakip pek tabii ola · 
rak imoarator kardetine ve diğeı 
ahbaplarına müracaat etmiş, asi -
leri tepelemek :çin yardım iste • 
mi~ti. Bundan tabii ne olabilir -
di? 

Kanun, cumhuriyet, vatan, mil· 
let, o bunların ~anasını bilmiyor, 
bu kelimeleri anlamıyordu. Fakat 
işte bu kelimeler için boynu vuru· 
lacaktı. 

Nihayet boynunun vurul~cağı 
gün geldi. O gece sabaha kada~ 
hiç uyumamıştı. Ve uyku için ı• 
çinde zerre kad:n bir arzu yoktu 
Sabahın ilk çanları onu dalmı, ol
duğu uçsuz, bu-:aksız hüly~dan 

uyandırdı. Sanki kalbi, çektiği 

azaplardan dolayı iyice nasırlan 
mıftı. 

Hiç bir heyecan duymuyordu 
Yalnız boğazında bir yutulamıyan 
düğüm hissediyor, eli, boynuna 
değdiği zamann bütün nasırlan • 
mış hislerine rağmen ürpermek · 
ten kendisini alamıyordu 

Bir ara kağtt kaleın istedi Ve 
kağıt üzerine acde bir yazı ile !U 
cümleleri yazdı: 

''Benim de bir zamanlar çok 
dostlanm vardı, bana onla:darı 
ayrılmak imkansız gelirdi. lstiyo· 
trum ki son dakikama 1cadar onla· 
rı dütündüğümü bilsinler. Şayeı 
bu mektup yok edilmez de meyda
na çıkarsa bu yazımla kimi kastet. 
tiğimi o anlıyacaktır. Ve hep ~ 
nu düşündüğümü bilecektir.,, 

Güzel Marinin bu yazısiyle ki
mi kastettiği meydandadır. O za· 
man Brükselde bulunan lsveçl\ 
sevgilisini ... 

Halk c1aha geceden eski krali · 
çelerinin geçirileceği yolları, ve l 

Hapisten çıkmak 
istemiyen adam 

Nevyorklu zenci Jeyms Kob
bins sahtekarlık ~uçundau tıkılm·~ 
olduğu Vest SUe hapishanesınirı 
hücresinden bir türlü ayrılmak is 
tememiştir. 

Bu adam, haftalarca müddetle 
hapishanenin k!lpısında durarak 
direktöre kendisini içeriye almas: 
için yalvarmış, hiç olmazsa ha • 

psihane mutfağında maaşsız aşç ı 

yamaklığı yapabi)mek için iiç Je
fa istida vermiştir. 

Geçen hafta Robbins kend\ ha 
pishanesine git.nekte olduğunu 
zannettiği erzak kamyonunda sal< 
lanmıştır. Fakat kamyon hapis• 
hanenin kadınlcl · kısmına gitmi§ 
ve orada meyda11a çıkınca polis
ler onu ahlaksızlığa kalkıfmak su

çundan mahkemeye göndermiıler, 
Robbins üç ay cezaya çarpınca ge• 
ne kendi hücreı.ini boylamıştır. 
Şimdi sevinç içindedir. 

1 avus kuşu hücumu 
Her ıeyin f azlaıı usanç veri• 

yor. Avuıturalyanın doğusundaki 
illerde çoğalmıf olan tavus kuşları 
kargalardan da beter bir beli ha
lini almış olmalı ki, bunlarla bata 
çıkamıyan köylü!er hükumete bat 
vurarak asker gönderilmesini iste
mişler, eğer buna imkan buluna
mazsa, makineli tüf enık verilme -
sini ileri sürmüşlerdir. 

Çocuklar ne olmak 
isterler? 

tuğu bu statisti~ -;: göre, erkek ç 
::.uklar teknik mesleklcı i tercih 
mektedirler. Bı..nların yüzde 
pilot, yüzde 32 si mühendiı ollll 
istiyormuş. Bir çoğu da postacı 
mak niyetinde im•ş. Pek azı ask 
şoför, orman bekçisi olacakın•t· 

Beş yüz kıza gelince, bunlar 
da yüzde 40 ı lerzi, yüzde 20 
hoca o'mok istivoımuş. Aşçı oldl 
istiyenlerin sayısı da bliyukınÜf 
En çok göze çarpan ıey, kızlard 
hiç birinin sinema yıldızı olmak 
tememeleridir . 
Kırılan yumurtalar 
lngilterenin Islington ziraat 

gisinde iki defa ~ampiyonluk 
zanan 375 lira r.Jeğerinde bir 
yaz tavuk, sergtde bir tek yulll 
ta yumurtlamıfhr. Y etmit bet 1 
ra kıymet biçilen bu yumur~ 
tavuğun sahibi ~emen kırmıttıf• 

Niçin? Çünkü mükif at 
nan kutların sahipleri, kendil 
ne rakip çıkmamasını isterler 
bu yumurta belki de baıka bir 
piyonu ihtiva ediyordu. 

Sergide her sün yüzlerce yd. 
murta kırılmaktadır. Teklif ~d 
len yüksek fiyatlara rağmen 

yumurtalar katiyen satılmam 
tadır. 

Çarların kartalları 
Sovyetler birliği Moskovadt 

çarlık devrinden kalma ne k• 
kartal sembolü varsa hf'paini 
dırıyor. Meıhur Kremlin sarayı 
avlu kapusu üstünde 17 inci •• 
danheri .tlnrAn l-. a.-.tııı 1 .1.na~i,. 
~ndirilerek yerirıe S<ı_yyet ............. 

~ekoslovakyalı bir hoca çok 
enteraan bir statiıtik yapmııtır. 
'Hoca on yaşında lan , t,'!1 u ....... 
kek ve he! yüz kı7 çocult arasında 
bir anket açmış, hangi mesleği seç 
mek istediklerini çocuklardan sor
muştur. 

olan iki ton ağırlığında bir yJld 
konmuştur. _______________________ _.,,,,,, 

Çekoslovakyalı hocanın tut -

siyaset meydanını doldurmuttu. 
Her ihtimale kartı etraf sıkı bi • 
inzibat altına almmııtı. Kendisi
ne hareket vaktinin gelmiş olduğu 
söylendiği vakit sakin bir tavurla 
ayağa kalktı. D.ılluk ve matem 1· 
şareti olan siyah ~lbiselerini ırıkar 
clı . Beyaz ipek elbisesini giydi 
Saçlarını bir makasla kendi ken· 
dine kesti. 

Cellat SamAon yamaklariyle 
birlikte hücresine girdiği zaman 
onu tamamiyle hazır bir vaziyet
te buldu. Kolları kolaylıkla ar -
kasından bağladı. Ve dokuz av 
evvel kocası On Altıncı Luiyi k:· 
yotinin başına qö\\r;en ayni kapa· 
lı arabaya hiç itir:.ız etmeden bin 
di. Ve be!ki de kocasının doku'1 
ay evvel c,turduğu ayn; köşede o· 
turdu. Belki de ayni şeylen dü· 
şündü. 

Araba siyaaetgah meydanın:\ 
geldiği zaman o artık k~ndis1nd .. 
değildi. Buna uğmen rüyada yü 
rür gibi hiç bir \l?.rdım :ıstem~de1 
kendi kendine ilerledi. Ve başını 

kiyotinin altına koydu. 
Halk çılgın hir halde: 
- Yaşasın cumhuriyet! diy" 

bağırırken iri yarı cellat Samso;1 
eğilip kalkmıt1 Mari A.ntivanetin 1 

kesik ve kan!ı kafasını saçların 
dan yakalamış, halka gösteriyor 

du. 1 
O akşam mezarcı Jü? mahke 

me reisliğine aşığıdaki hesap pu ·ı 
sulasını vermiş~i 

Luinin dul knrısı \Çin tabut : 
6 Livar. Mezar masrafı, ve mezar· 
cılara verilen 15,35 Lİ\far. 

işte, bir kraliyenin sonu! ... 
Murad SERTOGLU 

Gül hanede 
muayeneler 

Gülhane tatbikat mektebi 
hekimliğinden: Ji 
Gülhıme tatbikat mektt:p vtı 1' 

niği 15/ 10/ 935 salı günündetı it' 
haren tedrisata başlamtf olduj'O~ 
dan pol;klinik muayenelerini 1 
terir cetvel aşağıya yazumıttır Ş 
hir halkının buna göre mür•~' 
etmeleri rica olunu~. 1" 

Sabahları saat 1 O dan 13 e 
dar. 

Pazartesi: Kulak, boijıız, burd 
hariciye, fizik. 

Salı : Dahiliye, nisaiv~ 
Çarşamba: Röntg~n 

asabiv ~ göz. 
Pertenbe : Hariciye, fizik, 

saıye. 

Cuma: Dahiliye, gö.1 cil_diye~ 
cumartesi: Bevliye, assbıye 

lak, boğaz, burun. _____________________ __.,/ 



~aıtp"~:i~kev Meğer biz neler 
~nısterdamı yendi ? 

Paris ile Ant! terdam arasında ya y a p m ışız e 
Pılan patenli hokey müsabakasını Pa- • j 
tis 7...> kazanmıştır. ışte Gala tasarayla Beşiktaştan on gol 

Birinci de\TCJ; çok ate~in ovmrnn yedikten sonro memleketler.ne dönen i f' ~ . . 
ran ızlar 41 bitirmi Ier ikinci de,·. Vunanh futbolcuların sözlerinden bir 

~eJi ayni hızla dernm ettiremiyerek cümle: Türk takımları barDarca oyna• 
~ç gole karşı dört yemi~ '=~· fakat ne dılar hakem erkekçe hareket et:medi 
•ce de 7 - ı· ı · ' ~ -;> ga ıp gem ıırr;· · . zorJa mağlup edildık ! 

Yunaniıtancict çıkan Spor ga- sahada çok gü.zel bir oyun oynıyan 
zete)eri evvelki hafta lstanl,u)da Yunan karı,ık takımı yorgun, bi
Beıikta§a 3 • 2 Galatasaraya da tab fakat başları havada ve alm-
7 • 2 gibi büyük bir farkla yenilen ları açık stadyomu ter kettiler!!... , 
Yun:ın karı§ik takimiyle yaµılail ~ :t- * 
maçlar hakkında uzun uzadıya ya.,. Bu mağ:ubiyetlerini ört bas et-
m:ık~a:!ırlar. İşte bu ya;?:ılardan ba mek için kazanmakla sanki büyük 
zıları: bir kabahat işlemiş olan klüple -

"İstanbul &porcu)arı Yunanlı rimizlere en dürüst ve en muktedi.· 
dostlanna o kadar arkadaşlık gös. hakemlerimize bu yukardaki satır• 
terdiler ki buraya dönen futboletl· lardan batka daha bir çok yazılar
larımız yarı ölü gibiydiler. Her iki la hücum ediyorlar. Yedi gol yi -
müsacak:ıt~a dramatik §eyler d :!u yen bir takıma fevkalade bir oyun 
Maçların yağml..r altında ve ça · OY.Dadı diye yazan ve bir buçuk 
murlu b.r sct'.clda oynanması; ha- saatlik oyunu idare eden bir ha· 
kemledn erke1cçe hareket etme - kemin kim olduğunu bilmiyen bu 
yip ! tarafgirlik etmeleri, her ikı muharrirlere cevap vermek zan • 
Türk lakımın;n da çok-sert ve ka- nederiz ki lüzumsuzdur. Çünku bi 
baca bir oyun oynaması yüzünden • rinci maçı Galatasaray merkez 
mağhib·olduk: mu~vini Nihat değil Suphi idare 

Türk takımlarının barbarca! o e~m.iıti. Yalnız §unu hatırlatalım 
y~n!arı'nı.ı misali futbolcula~ımı - ki bir iki sayı farkı futbol müsa
zın vi.:cullarında izlerle sabittir. bakalarmda ~ans veya hakemin 

Hakemler o kadar haksızlık tarafgirliği olabilir. Fakat beı sa· 
yapmış::ırc!ı~ l;f saymakla tüketı . yı için hiç kimsenin bir §ey söyle
mez. Mesela: · Yunan takımınm meğe hakkı yoktur. 
en iyi· oyum:u)arından Sidiropulos · lJ(i 'dost memleket sporcuları 
hakem tarafından sebepsiz olarak arasındaki bu müsabakaları ya -
dıtar

0

1 Çık:ırıl~iştır. Bu' suretlc Yu- zan gazetelerin dürüst yazılar neı 
nan takımı kuvvetini kaybetmiş retme)eri daha do vru olur zannın• 
ve Be_ş~ktaı kJiibü de böyle trük - dayız. 
lerle oyuna kazanabilmiştir." Ya hu gibi manasız ve asılsız 

Hatta Be!İktaş oyuncuları bu yazılardan bunu neşreden gazete
vaziyetlen iftihar da. etmemişler- ler vazgeçmelidirler; veya klüp -

d . Ierimiz bu gibi hasımlarla karşı • 1r. 
Bu macm hakemi Galata,aray laşmamahdırlar. En doğrusu bu 

merl~ez rr:uavini Nihatlı (? !) Erte- _o_la_c_a_k_g_a_li_b_a_!_ .. ______ _ 

si günü 2 nci maç Galatasaray klü· 
bile yapıldı. Bir gün evvel zorla 
ma~liib olmasına rağmen çok iyi 
oynamı~ olan Yunan takımrnı sey 

Ladoumegue 
de sakatlandı 

• 

U 
... 11 e atrn a ı retmeğe pek çok kalabalık geldi. 

Oyunun daha başlangıcında Ga 

Geçen hafta Paris sokaklarında ko 
~n Ladoumegie'in koşuyu bitirirken 
ayağı burkulmuştu. Buna fazla ehem 
miyet vermemi~ ve masajla çabuk ge 
~eccği zannedilmişti. Geçmek şöyle 
dursun şiş aı-tmı~ ,.e ıstırabı fazlala~ 
mı~tır. 

1 c;ünyaJlrn en tanınmı kadın atlet . latasaray müdafii Osman bir pen 
il.etinden birisi de, 1 veçin, ağır giilk altı yaptı. Fakat hakem görme • 

1 .trrıa şampiyonu matmazel Aina J\: j el mezlikten geldi. Fakat biraz son· 
11ldir. 
y ra Y l:n'nn takımı güzel bir hücum-

" ukarikf re im güzel sarışın atleti. 
'"liı la ilk eolunu attı. Bu gol olunca -.... ~r iz yaparken gö teriyor. 
..._ Türk ka1eci!i Avni aclıyordu ( t) v~ i - takım sert oynamağa başladı. Ga-
f) g i 1 • Z f U d • latasaray takımı yalnız ikinci haf-

b 1 1 tayının batında on dakika cidden 

Ladoumegue·nin ~iş geç ·e dahi bir 
kaç ay ayağım yormaması ,.e istirahat 
etme..;;i tav~iye edilmektedir. 

Racing 
Arsenaı o c u a r 1 güzel oynadı ve bu sırada da attı-

1\a d ı n la r ı n öntinde ğı gol miikemmel idi. _ maçı netic:~!n;n .. 
~tıtrenman yapmak Bundan sonra oyun, gene çı- ıngıltere~e IS erı 

~ d k ı.:ı ~ 1 b" k Bera bere netıceknen A rıo;enal • Ra-

Japon güreşi 
Japonların en ~·ok elıcmnıiyet verdikleri spor güre§nıiş: 

Ama nürc:j deyince, bi:im bildiğimiz grekoromen güreı sanmayın. 
Japonların, Ji • Jitsu ismini verdikleri bu güreş bambaşka usullerde yapı • 

lır ı·e resimde görüldüğü gibi Tıerkesin ldirı olmıyacak kadar da zordur. 

Carnera 
Yeniden meydan 

okuyor 

Zenci Joe Louis~ .-r.ağliip olduk
tan sonra epey zama;. meydanda ı 

çekilen fakat Almi\~l ağır sıklet 

boksörlerinden Neı16~l'e kartı ei· 

de ettiği son galibiyetten sonra: 

dev cüsseli İtalyan Carnera gene 

meydana çıkmıt ve he; boksöre. 

meydan okumağa ba~lamıtbr. Bu 
galibiyetten şimararak fazla bö
bür)enmeke başlıyan Carnera .şim

di de Sihmelling ile çarpışmak ar· 
zusunda ve Alman §ampiyonunu 
döğeceğinden emin olduğunu söy· 
)emektedir. 

"Benim dört ravuntta perişan 
ettiğim Neusel'i, Schmelling an-

cak 8 ravuntta dövebilmiştir. Joe 
Louis de ' 'Beni gafil avladı. İdman 

Dinarh Mehmet 
Tekrar güreşiyor 

Son müsabakasını, hasminin müte. 
madiyen favul yapması üzerine sinir 
lenerek kaybeden Dinarlı Mehmet, ge

ne Pari-.te bu sefer Fransızların 

me~hur güreşçilerinden Rene Michot 
1 ile bir müsabaka yapacaktır. Palai 

des Sports'da yapılacak bu müsabakn 
için her iki güreşçi de ciddi surette 
~alışmaktadırlar. 

Fransız güreş~isi gazetecilerle yap 

tığı bir mülakatta; hasmının çok lnw. 
vetli olduğunu ta.c:ıdik ettiğini fakat 

azyıf noktasını bildiği isin galip g~le
ccğinden emin ulduğunu m,:ıhıı~h. 

Bu beyanat üzerine Dinarlı ile gö • 
rüşmeyc giden gazetecilere Mehmet 
Pehli\·an; çok söze hacet olmadığını 

cevabım ancak maçta alacağı netice i.. 
le nrmi~ olacağını bildirmiştir. 

Meşhur Çekoslo
vak takımı 
Sparta 

4-1 Mançester Sttlye 
yenildi 

Prağın rne:.hur Spartası ile Jngili2.
lcrin maruf profsyönel takımların • 
dan ~lançe ter Siti arasında l\lan~es .. 
terde yapılan futbol maçında, İngiliz • 
Jer 4-1 galip gelmişlerdir • 

Maçta on beş bin sc.drci bulanm11ş.
tur. 

lste m l yorl 8 r gırm an çı tı. -.a.i:em ır ç<> o- · t k"d' · ı ·ı· . . cıng maçının en ı ını yapan ngı ız 

1 Londrnda Fenchkr kulübü oyuncu yuncularımızı &ebepsız dı§arı çı • gazeteleri, beklenilmiyen bu neticeye sız bir zamanıma tesadüf etti de 
,,,arı, kadınların önünde antrenman kararak ve h~ç yoklan (penaltı) hayret etmekle beraber, Fnını::ızlann "ld" . . . .. .. Praglılann fcykalfıde güzel oyna .. 
"Ilı> l . d 1 l . d k t yem ım. Her ıkısı de onume çık- d ki b k d •. 1 b" f tbot bı arnıyacaklarmı kulü1J rl'Line kafi ar ıcat e ereı{ oyuncu arımızı sı- "On senelerde futhol e ço ernkki et- ı arını \'e u a ar guze ır u 

t lisanla bildirmHcrdir. nirlendirdiler. Takımımızı kaster tiklerini ,.e o gün Racin~'in güzel bir sın benim ne olduğumu anlarlar!,, oyununu nadir seyrettiklerini lngiliı 
\ ~l'adnki anla~amamazlığa ~ebep, mağlup ettirdiler. oyun oynadığını kaydetmektedirler. diyor. Maamafih Nevyork boks gazeteleri bile itiraf etmekfodirler. 
l lllup reisi haftanın muayyen gün. Bütün bu haksızlıklara Yuan İngiliz münekkitleri Fransızlar bu federasyonu Carneranm Schmel- Çekler oyunun sonlarına doğru yo· 
etttjlldcn kulüp binasında balo tertip İl<.'rlemelerind<' dernm edecek olurlar lingden cvel bir kere Joe Louı·. rulmuşlar n 0 zaman mağlubiyetlerini 
.,.llıek i. temi!'ö bu uretle antrenman takımı hi: itiraz etmedi ve centil- .;;a, ileride İngilizler için çetin bir ra.. • ... u .. l b I h . .1 . 'k .. b k kabul etmis-lerdiı·. 
Ilı tılerlnde bir çok kadınların bulun _ men ;ğini u suret e is at etmı~ kip ohıraklannı da ilfn·e <'tmektcdir-j ı e mtl am musa a ası yapmasını 
~yunculnnn hoşuna~tmcmişti~ __ o_Id_u_._O~y_u_n_d_a_n_ıo_n~ra~y_a_h_a_n_c_ı_b_i_r~ı-e_~~-~-~~~~~~~~~~-m-u_v_a_f_ı_k_._go_··r_m~e_k_te_d_i_r_·~~~~ Oyun mü~varln cereyan cimi«~ 

- lngilizl<'r ilk gollerini penaltından di. 
Bay "ZATER., in spor yüzünden başına gelenler - l' a.rnıız lıikciy<' - ğcr iki gollerini de frikikten yapmı:o .. 

!ardır. 

Çeklerin merkez muhacimlerini çok 
geri oJ natmak ~uretile hücum hattın. 
da tatbik ettikleri si ·tem lngilizl~ 
ş.ı~ırtnu tı r. 

Spartn muhacimlcri ellerine geçen 

hiı· çok fırsatlardan i tifade edeme • 
mişler 'c. merkezi A nupa futbol ~is • 
teminde ha~talık haline gelen kale ö -
nünde ttizumundan fazla pasla~ma • 
dan kendikrini alamamışlardır. l~te 

hu ·rbl·plcclir ld kazan:ılıilecckleri bir 
mtt~ı kayhetmi lel'dlr. 



< Nakll, tercüme ve iktibas hakkı mahfu:dul'.J 

Rabiaya gelince, onun Bilal'a 

kartı beılediii his, ıeçici bir sevki 

tabii tecelliıi, bir ağaçtan bir ağa

ca kotan bir kuıun rabıtası .. 

ince parmakları - ikisi için de 

bir itiyAt haline gelen - iararla 

oğlanın yakasında dolaıırken çe

nesine dokunur, dudaklarının üs
tünde yeni beliren altın tüylere te· 

ınas eder. Fakat Bilalin dizlerini 
kesen bu temasa kartı isyan eden 

bir tarafı da vardır. Rabiayı hafif 
bulur, hareketini, içinden bir aile 

kızına, bilhassa ilerde nikah ede

ceği bir aile kızına yakışhraır.az. 

Bilmez ki bu serbestlik, bu tabii-
1 ik Rabiada ma)umiyetinden, mu

hayyelesinin ona vaktinden evve] 

hayat tehlikesini öğrelmemesin

den .. Her halde vaziyetleri böyle 
elektrikli bir şekle girince oğlan, 

hemen ona istikbalinden bahset
meğe başlar. Fakat bu lakırdı Ra• 

bianm içini sıkar.. Çünkü o, mu

ayyen san'atları olan, olgun ve 

dütünceli adamlar arasında büyü

müştür. O, Biiil ile sade oyna· 

mak ister. Bazan Bilalin lakırdı· 

sını kesmek için Vehbi Dededen, 

Peregriniden bahsetmek ister. Fa· 
kat Hilalin yüzü müstehzi: 

"Bu ça]gıcılardan neye bahse 

delim ... Hilmi bey ve arkadaşları

na gelince onlar birer züppe.,, 
derdi. 

"O halde kimden bahsedelim. 
sade senden mi?,, 

"Selim pafadan.. Gördün mü 

adamı? istediğine sopa çeker, di
lediğini ıürer, dünyanın anasını 

ağlatır, gene kimse gık diyemez. 

Bir konağına, debdebesine bak. . 

Ben, onun gibi olacağım. Karımın 

onun karısı gibi e1masları, araba
sı, atı ... ,, 

Rabia, bu ıözü hemen keser, 

çünkü Selim paşaya atfedilen şey
leri beğenmez. 

"Pa§a hiç de senin gibi öy]e 
herkesin anasını ağlatan, aleme 

sopa çeken bir adam değil. Oyıe 

nazik, ~le terbiyeli ki ... ,, 

''O, haremde öyle görünür. O
nun bir kusuru tahsili olmaması .. 
Benim bildiğim §eyleri o bilse, 
biraz fransızca okusa ... ,, 

Bilel burada susardı. Kendisini 

daima istikbalde Zaptiye Na:z:rrı 
görürdü. Sopa atacak, sürecek, fa

kat devlet emniyetini daha usufü 

dairesinde, daha kitaba uyan bir 

şekilde yapacaktı. Fakat Rabia0 

nın yüzü ilk tesadüflerinin hususi
yeti, tahkir eden minasiyle: 

"Galiba sen, Sabit bey ağabey 
gibi olmak istiyorsun.,, derdi. 

ltte zulüm ve cebir, ne kadar 
usulü dairesinde olursa olsun, ne 

kadar bir kudret alameti gibi gö

ıünürae ıörünsün, Rabiaya bir ne, 

n külhanLeylik gibi geliyordu. 
Ve Rahlanın onun o kadar parlak 

o!an arzulannı bir tulumbacı bqı .. 

nm çalımı, kurumu gibi görmui 
içine iğne gibi batıyordu. Ve o :z:a• 

man yumruklarını sıkıyor, ken

dinden geçiyor, ditlerini gıcırda
tarak: 

"Sana, ben, bir gün kim olduğu

mu göstereceğim, Rabia.t, diyor
du. 

Yaz tatilinin son cuması da 

bahçede hep hu zeminde konuş• 

muılardı. Artık yE.şillikler solmuş, 

yapraklar sararmış, bü]büller sus

muş, rüzgar soğuk soğuk esmeğe 
baılamıştı. 

Bilal, içine dolan, taıan bu bü
yük ıeyleri Rabiaya anlatamamak

tan, belki hiç bir zaman anlata

mamak ihtimaliyle meyus, ilk defa 
olarak bir dü§mana hücum eder. 
gibi kızı kuvvetli kollariyle sarmıı, 

ve ilk ve son defa dudaklarından 
öpmüştü. 

Bilalin, üstü ipek tüylü sıcak 
dudakları Rabiamn ağzına doku

nur dokunmaz, uçan bir kut gaga· 

sı gibi dudaklarmdan kalbine ka· 
dar gitti, içini tatlı tatlı sızlattı. 

gözlerinin Yetil alevleri parıl pa· 
rıl yanıyor, çıplak dalların arasın• 

da hızlı hızlı yürüyor ve kendi 
kendine: 

"Bu oğlan acaba neden Kara

gözdeki Tuzsuz Bekir gibi konuı
maktan hazecliyor, dünyanın ana

sını ağlatmak istiyor.,, diye hayıf• 
!anıyordu. 

. . . . . . 
Yaz tatilinde iki çocuğun bah· 

çede srk srk buluşmaları, uşakla . 

rm gözünden kaçmadı. Gerçi bu 

buluımalar saklı değildi, ikisi d~ 

iki sevdalı gibi gizli köşe arama · 

mışlardı. Fakat ne de olsa, gene 

selamlıkta biraz dedikodu olmu~
tu. Uıakların hepsi kız hafızın 

ciddiyetine kaildiler. Onlara gel

di ki, paşanın ve hanımefendinin 

nazarın :!a mevkii olan, ve ıöhreti 

dillere destan olan hafız kızı elde 
etmek için sadece bahçıvanın y~ 

ğeni, kızın pefinden kofuyor. Kı 

zın gönlü olursa oğlana ne mut . 
lu ! 

Bunu Bayram ağanın kulağına 

koydular. Sandılar ki ihtiyar b3.h

çıvan paçaları sıvayacak yegen ~ne 

Rabıayı almak için paşanın ayak· 

larına kapanıverecek. Halbuki iıt 

öyle olmadı. Bayram ağa yumr~k· 

larını yere vurdu, akabinde llğzı 

köpürdü. Bilal, bir orta oyunc'JSU· 

nun kızına, bakallık eden bir ktza 
mı kalmıttı? Kim bu lafı ed~rıe 

gözünü patlatacaktı. Bahçrvan ba• 

§I "Besa,, lar memleketinden, hal . 

buki onlar hep Anadolu uıağı. 

hilmi, sükütu seven adamlar. Hele 

lstanbula geleli bütün bütün vu· 
muşamıtlardı. Kahve ocağında 

kimıe bu bahsi tekrar etmedi. 

(Devamı var) 

A. m e r ö lk a V/ afi!.~f, 
kaçırılan ı ~~ 
lrlYrk ko~o .. ------41 

Ahmet Pehlivan, Türk gazinosunda Arsla 
Turguda anlatıyordu: "Bir gece binaya haydu 
kıhkh iki adam geldi.. Milyoner Hopkinsi 
Meksikada hapsedildiğini bunlardan ögrendi 

Aslan Turgut gazinodan İçeri-! 
ye girerek, kenarqa duran boş bir 
masaya oturdu. içinde vatan top
rağına ayağını basmış gibi bir se
vinç vardı. Etraftan ·türkçe konuş
malar iıitiliyordu. Türk polisi 
çoktan beri bu sesin hasretini çeki• 
yordu. Nevyorka geldiği günden
beri nasıl olmuş da bu gazinoya 
raa.Jamamı§tı ! 

Garson Aslan Turgudu ıöyle 
bir ıüzdükten sonra, kendisini 
Türke benzetmemi§ olacak ki, İn
gilizce olarak ne istediğini sordu. 
Aılan Turgut, garsonun Türk 

olduğunu, başka müşterilerle türk
çe konuımasında.n anlamı§tr. 

- Köpüklü, orta tekerli bir kah 
ve .• 

Diyerek garsonun yüzüne Dak-
tı. 

Garson gülümsedi: 
- Türk müsünüz, beyim? 
- Evet.. 
- Affedersiniz... Ben ıi2i bir 

ecnebi sandım. Ecnebiler de Türk 
kahvesi içmeğe gelirler de ..• 

Garson biraz. ıonra • .A.alamn is
tediği gibi pif irilmif köpüklü bir 
kahve getirdi: 

- Amerikaya yeni mi geldiniz, 
beyim? 

- Evet .. 
- Çalıtmağa mı geldniz? 
Aslan Turgut kahve fincanını 

ağzına götürmüıtü.. Garsonun bu 
kadar derin sormasıdnan canı sı
kıldı .. Dudağını büktü. 

Fakat garı on temiz yürekli bir 
adama benziyordu: 

- Beyim, dedi, Nevyorka ge
lenler muhakkak bir defa bizim 
gazinomuza uğrarlar. Biz bura• 
ya gelen Türklere elimizden gel ~ 
diği kadar kolaylık gösteririz. Bir 
fabrikaya falan girmek istiyorsa
n12:, bize ıanatımzı söyleyin! Si
ze yol gösteririz. 

Aslan Turgut bu sözlerden son· 
ra başını ıallıyarak garsonun gön• 
lünü aldı: 

- Tetekkür ederim. Henüz ne 
yapacağımı ben de bilmiyorum. 
Yardımınıza ihtiyaç duyduğum 
zaman, tekrar görütürüz. 
Garson biraz geriledi .. Kendi ken
dine söylendi: 

- Ah bu gençler.. Amerikaya 
gelince ıaıırıp kalırlar. Ceplerin
deki paraları bitinciye kadar ge
zer, tozar, sonra bize baş vururlar. 
Paraları bitmeden bize danışsalar 
sıkıntı çekmiyeçekler amma .. T ec . 
rübesiztik ... 

Garsonun söyledikleri yalan de• 
ğildi. Aılan Turgut oradaki müş
terileri §Öyle bir gözden geçirdi .. 
Hiç birinin benzinde kan yoktu .. 
Hepsinin suratı sapsarıydı.. Belli 
ki çok ağır ıerait altında çalıtıyo ~
lardı. Nevyork gibi dokuz mil -
yon insanın kaynaıtığı büyük bi,. 
tehirde, tecrübesiz bir gencin h:L
yatını kazanması kolay bir İ§ de-

iildi. 1 
· Aslan Turgut büfeye yakınma-

salardan birinde oturan iri boylu, 

pehlivan kıyafetli birini görmüt 
tü. 

Nevyorkta böyle bir adamla la· 
nışmak onun için elbette çok fay 
dalı olacaktı. 

Garsona sordu: 
- Şurada oturan adam kim? 
- Bizim gazinonun sahibi.. Ah· 

met pehlivan. 

- Çoktan beri burada ~dır? 
- Dokuz yıldan beri.. 
- Kendisiyle tanışabilir mi-

yım? 

- Elbette .. Patronumuz çok al
çak gönüllüdür. 

Garson batını arkaya çevirerek 
yavaıça seslendi: 

- Ahmet dayı.. Biraz buray<' 
kadar gelir misin? 

Ahmet pehlivan Hergül gibi iri 
boyunu ve kocaman gövdesini gös
terdi .. Ağır ve hantal bir adam de
ğildi. Belliydi ki daima spor ya• 
pıyordu. Pazuları da ham görün~ 
müyordu. Yerinden kalktı .. Asla
nın masasına geldi. 

- Hoş geldiniz beyim! latan
buldan mı .. ? 

- EyvalJah ağam .. 
lstanbuldan geliyorum. 
geçerken türkçe sesler duydunı 

Bir vatandaı yurdu buldum diye 
sevindim.. içeriye daldım. Yanıl · 
mamışım .. 

Ahmet pehlivan garsona iki pa!
me.ğını uzattı: 

- Bize dondurma getir! ' • 
- Bize dondurma getir! 
Sonra _Aslan Turguda dönerek: 
- Bu dondurmayı ben kendi e· 

limle yaparım. Amerikalılar böy
le dondorma yapmasını bilmezler. 

Diye ilave etti. 
Dereden tepeden konuştular .. 
Aslan bu tanışmadan çok mem 

nun olduğunu söyledikten sonra 
kendini tanıtnıağa mecbur olmu+ 
tu. Ahmet pehlivan uyanık, cin 
fikirli bir adamdı. Nihayet gü 
nün birnide elbette onun kim ol 
duğunu anlıyacaktı. Bunu vaktin .. 
de söylemek Aslan Turgut ıçm 

daha faydalı olacaktı. Kısaca an
lattı: 

- Buradaki gazetelerde belk , 
gözünüze ilitmiştir .. Bir milyone,.i 
yatında öldürmüşler .. 

- Evet.. Okuduk. 
- İşte, o yatla lstanbuldan bu 

raya benim nişanlım ola11 Nedi' 
adlı bir Türk kızını kaçrrddar. 

elini şakağına koyarak anlat 
batladı: 

- lki hafta kadar oluyor .. 
gece buraya haydut kıhkh ik 
merikah, kahve içmeğe gelnı 
Onları biz kılıklarından ziyad 
kıtlarından anlarız. 

Konuşuyorlarken işi azıtt 

lar. Kulak verdim.. Meksika 
gelmiıler .. Burada (Parker) 
minde bir adamdan çokça ın 
tarda para alacaklarm.1§. (Par 
bun!arı avutup duruyormuı. B 
ağzından şu sözleri kaçırdı: '

1 

sikaya dönelim .. Milyoneri ser 
bırakalım r,, Hopkins de bu ta 
ten kıaa bir zaman önce kay 
duğu için, bahsedilen milyone 
Hopkins olduğunda şüphem 
madı. Zaten yatta bulunan c 
din de morga götürüldüğü z 
Hopkinse benzemediğini iddi 
denler olmuftu. 

Haydutlardan biri budu 
beş kilometre ötesinde, Mek 
toprağında (Kızıl köprü) den 
setti. Hopkinain o tarafta ha 
dilmİ§ olduğunu tahmin ettim 
ma .. Beni alakadar etmediği İ 
konuşulan sözler kafamın içi 
ancak bu kadar yerletebilmit .. 
ha çok şeylerden, galiba bir 
bankadan bahsetmişlerdi. f 
bit ıey hatırhyamıyorum ... 

(Devamı ıJ 

Çocuk 
babaları 
Kendiniz ve kendiniz yaşta ol 

lar için aldığınız gazetede ya~ 
lannızı da alakalandrracak ıus 
Iar bulunmasını temine çal 

HABER 
çocuklarınızı hem eğlendirec 
hem de kendilerini memnun ed 
cek bir iş yapmak maksadiyle: 

Sizden $Unu 
ist:iyor 

Mektebe giden 
çocuklarınızın biıE 

resimlerini 
gönderiniz 

Bu f otografların arkasına çocU 

ğunuzun ismini, yaşını, devaın ; 
tiği mektebin ismini, hangi sınt d 

ı . 

1 
olduğunu ve mektep numarasın 

'" kaydediniz. ..-

- Anlaşıldı .. Onu aramağa gel· s::S 
diniz deg""" il mi? ı••ı••• .. •:••••••••••=•••• 11•••:• .. n°-·:;:::::::::. , • :5. •••••• •••••••••• •••••••• ••• ··- .. 

-Evet. e! Diş hekim• 
- Geçmiş olsun, azizim! Dü~- i! Rati p Tü rkoÇll LJ 

ya bu .. insan oğlunun başından d rr•• 
her §ey gelir geçer. Bari bir iz bu ii Ankara caddesi Ma•il sSJ 
1 b·ıd· . . ? n otell Kar~HSI numrara ( .. a ı ınız mı. :ı ......... flli . ........................................ g==····__...--. ........................................ -

- Hayır .. 

- Fakat, ben bu havadisi gaze· ~-----------_,.--
tede okuduğum zaman. milyone,. 
Hopkinsin öldüğüne hiç de ina11-
mamıştım. 

- Neden inanmadınız .. Duydu• 
ğunuz bir şey mi vardı? 

~~--KUPON 
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Ahmet pehlivan mühim bir şey -!!" 
hatırlamış gibi, ciddi bir tavırla =-----------..... '7' 
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Ölmek 
istemiqorum / Beni 

kurtar, doktor/ 

Oı ö •inek... imek. .. 
lehra iilmek istiyor ... 

ll' Şiındi, dertli almnı, bir bahçe· 
~'Q deınir parmaklığına dayamıt· 

··· lçeriki eve bakıyor ... 
l'ef tvde limbalar yandı ... Pence. 
~re. tatlı bir ıtık saçıyor ... Bura· 
l.! bll' aaadet havasmm tattığı 
.. lll~lunuyor. 

~ 'lehranm kıskandığı itte bu ıa· 
etUr... . 

.a_ Se•ıilisinin evlenmit olmasına 
'°')'"·-() -uııyor... · 

lıtıek ... Ölmek istiyor... · 
til~beaini tanımıyor bile •• "Sev 
~· 11~ . , ? .. Bu da lafın geliti bir ta· 
ltdır. 

tt ~ira Ramizle ancak bir kaç ke
~11llletmif, birkaç kere konut · 
!atı· tur... Fakat delikanlının kibar 
lll Fı, tatlı ıeai, nazik ıözleri onu 

e tun tm• • ,. e ııtır ... 
tii - Niçin beceriksizlik ettim? .. 
~tçirı kendimi ıevdiremedim. .. it· 
~ ba~a bir kadın onunla evlen
' e. muvaffak oldu... Benae 
h r•Juizliğimin cezasını çekme. 
~ecburum_. Ölmefe mecbu -

•••• 
9' ~ bir kapı açıldı. Şoföre 

etQfr Yerildi: 
~ Sen, otomobili. bırak, git ... 
a:&Jnız çıkacafım ... 
I lea, onun sesi... 

~~le Zehra fırsatı buldu: T e . 
'eltıerin altına kendini ata · 

1) ...... 

...... ;:- parmaklıklı kapınm ya
'- Pusu kurmut gibi bekliyor ... 
~ - ldaluon sesi... Makinenin 
. ~ IÜriiltü" .. .. su. •• 

~ ~eni ezince otomobilinden 
~·· Kucağına alacak. .. 

~11ı:"cla, onun ıöisünde can ve · 

~"" 
' !~lerin ıtıiına, bir per • 

\t· IQcızabiyle atıldı. · · 

'~unda bir acı ••• Fakat yü
' •bir haz. .. 

dıa._tıaalı1c ıeçirirken, o ifık ol
.ı..~t11 aeain bir küfür savur • 

....._ duydu: 
~? Va,. kaltak!.. Körmüydün 

~ ~ ıeberip de bqıma be-
ın? .. . 

~ .. . 
S ' llnııem. Fakat, cennete 
' ._!ı,I, '-tacunda bir mele • 
~ ~ dolqbfmı, kendisine 
~ ettj.ır.:_. • 

••111 aesıyor ... 

Melek aandıfı, rakibeaiymif me
ğer ... Odada amma da gürültü e • 
diyorlar ha ... 

Ramizin sesi pek kaba bir per· 
deden çınlıyor: 
. - Ne macerası yalıu .• Otomo· 
bilimin tekerleklerine serıemcesi • 
ne ablan bu kızı ancak tö1le böy
le biraz tanıyorum ••• Hem, kaba • 
hatin bende olmadıimı iapat için 
ıahit de yok ... Adam çiinemek yü

zünden bqıma it açılmasa bile 
arabanmı duvara çarptım, ıigorta 
ile çabf&Clliız .... 

Tamir parasını koparacak 
mıyım bakalım. .• Vallahi uğursuz
l~k iende, hanım... Sokağa yal • 
nız çıkmak istediğim için benimle 
kavga ettin, bu it onun için oldu ... 
Kanımın ıeai yumuıak... Ad~ 

ta yalvanr gibi: 

- Benimle böyle hatin konuş
ma, Ramiz ... 

- Şimdi, ıus, suı... Haydi dok
tor ıelmeden önce tuna panaıman 
yap.. Ah, ölmese bari de belasını 
batka yerde bulsa.. 

Ölmemeii timdi Zehra da dij. 
tünmeğe bqlach. Rakibesinin yu

muıak bir yaatıiı kendisine yak
lattırdığını görüyor. 

Ram izin aksi ıeai: 
- Oh, mqallah, maıallah ... Y 8-

ralıya o güzel yasbğı koyuyorsun 
ha... Hanımlığına diyecek yok. .. 
Dütünüyor muıun ki, ipek yüz 

kanlanabilir ••• 
-. Ramiz!... Nuri konuıuyor

ıun. .. Beni nasıl itiyorsun ... Halbll" 
ki, nitanlanmadan önce muamele
lerin böyle miydi? 

Genç kızın alnına rakibesinin 
bir göz yatı damlıyor ... Hayır, ar
bk bu kadm onun rakibesi değil• 
dir ... Bu göz yqı, iki zavallıyı bir
lettinnittir .. 

lj .., .. 

Doktor panıımanını bitirdi. 
Zebraya: 
- Nasılsınız? diye sodu. 
Kızın dudaklarında nikbin ve 

aeviçli bir tebeaıüm: 
- Kurtuldum, değil mi?.. Öl

miyeceğim, değil mi? .. Ölmek iste-
miyorum, doktor.. 1 

- Tabii kurtuldunuz... Niçin i 
ölesiniz? \ 

- Öyle ya: Niçin? .. insanlar 
ekseriya ne saçma sebeplerle inti
lıara ltalkıyor ... 

Nakleden : Hatice SUrena 

17 ile 25 yaşları arasında 

Güzelliği korumak için neler 
qapmalı, neler qapmamalısınız ? 

Mükemmel yüz güzelliği 17 ile 
25 yaı arasındadır. Deri hi.li ço· 
cukluğun elastikiyet ve tazeliğini 
muhafaza eder. Deri bu çağda 
gençlikten miras kalmıt olan gü
zel ve sık bir yağ tabakaaiyle dea· 
teklenmektedir. Yağ deriye eli.ati
kiyetini vermek için baki kaldık
ça yüzde hiçbir vakit çizgi, buru
ıuk ve piinüme olmaz. 

Vücut sağlığını muhafaza ettik· 
çe, genç kadın boyuna güzelleıir; 
az dikk:ıt edilmek suretiyle kadın 
aaçlan güzel parlaklıklarını gün
lerinin sonuna kadar muhafaza e
der. Marifet ite bu güzelliği so· 
nuna kadar sürdürebilmekte ve 
daima genç kalabilmektedir. 

* Gençken güzelliğinize dikkat 
edecek olursanız, bunun mükif a· 
tmı hem de fazlasiyle görürsünüz. 
Bunun kaideleri basittir. Bir kere 
her gece yatağa girmeden evvel 
yüzünüzü adamakıllı yıkamak için 
kendi kendinize söz vermelisiniz. 
Bir kadın daima temiz yüzle yat· 
maia çahtmalıdrr . 

Böyle bir öğüt size tuhaf gele • 
bilir. "Bunda yapılamıyacak ne 
nr ki!,, dfye dudak bükebilini • 
niz. Evine uzun bir günlük çahı· 

madan; yahut ıeç vakte kadar 
danstan sonra yorgun llrl'ın gelen 
bir kızm musluk baıma geçip yü
zünü iyice yıkaması oldukça bir 
meseledir. 

Bu yıkanma için bol ılık su ve 
gayet iyi bir tuvalet ıabunu ile bir· 
lilde bir de listik ıünger lazımdır. 
Eğer bütün gününüz açık havada 
geçınitse ve yüzünüzün de çok kir
lendiğini hissediyorsanız, evveli. 
makiyajmızı yağsız laemle iyice 
siliniz, ıonra yıkayınız. Yıkandık· 
tan sonra yüz, yağsız kremle ovul· 
malı, krem yumuıak bir havlu ya
hut tülbent parçaıiyle silinmelidir. 

Bu yqta yüz yıkandıktan son
ra her iki üç günde bir yağsız krem 
ile deriyi ovmak kafidir. Hele sa . 
bahlan yüzü bol sabunla ve ıün . 
gerle sildikten sonra ıoğuk ıu • 
larla yıkamak elzemdir. Bu it bü
tün kadmlarm her sabahki egzer· 
sizleri olmalıdır. 

Bu Yatta yüz boyalariyle, pro· 
fesyonel masajlara hiç ihtiyacınız 
yoktur. Yüz boyaları güzelliği bu 
landırır. Derinin altındaki yağın 
tükenmesi dolayısiyle gevşeyen 

yüz derilerini ancak profesyonel ı 
masajlar bir parça derleyip toplı-

7abilir. 

Genç kızlar için yüze podradan 
evvel temel olmak üzere bir loı · 
yon yahut krem sürmek li.zımaa 
bu, muhakkak, en hafif cinainden 
olmalıdır. 

Hele podrayı seçmekte çok dik· 
kat etmek lazımdır. Podranm ha· 
lituı ne kadar ince oluna, deri 
için o kadar iyidir. Podra, güzel
liği yüzde yirmi niabetinde ya art· 
lınr, yahut çirkinlettirir. Genç 
kızların kullanacağı podra bet 
gölge üzerinedir: "1 ve 2 numara-

de herkes acmır. 
Gafüs, kamı, kalça, kol ve ba· 

caklarda fazla titmanlığın biricik 
ilicı her sabah erkenden beden ha 
reketleri yapmaktır. Yiıcudüffu 
beden hareketleriyle daima an·~ ' 
form tutan kalar hiçbir vakit çir
kinlepnezler. 

Saçlar da her sabah ve her ak· 
pm beter dakika muntazaman 
fırçalanmalıdır. Yağlı saçlar ise 
haftada bir defa pmpuvanlanma
lıdrr. Normal yahut kuru saçlara 
on tünde batti onbq aünde bir 
!&mpuvan kifidir. 

Güullilı Doktoru 
lı Raıel, natürel, ıeftali ve ıüneı ------------
teni,, ... 

Kız sanım, kumral yahut esmer 
olduğuna ıöre bu gölgelerden bi
rini seçer. Genç kızlann "ruj,, 
kullanmaması daha iyidir. Hele 
dudak boyalarından mümkün ol· 
duğu kadar çekinmelidir. Hiç bir 
boya genç bir kızm dudaklarının 
taze ve tabii rengi kadar güzel O· 

lamaz. .... ~ ,.,. .. 
17 ve 18 yaıında genç kızlann 

yüzlerindeki tabii yaidan utanma· 
lan kadar bot ve ayıp birıey yok
tur. Bu, onların gençliğinin en gü
zel ve sağlam bir iıaretidir. Bu 
yağ çabuk geçip gider ve gittiğine 

Peçeler 

Annelere OAüt 
Çocuk Eairgeme Kurumu Ge

nel Merkezi; yeni doğan çocukla
mı bir y&fJDa gelinceye kadar na
ııl bakılacağmı öğreten "Annele-
re Öıüt,, ün 1 inci sayısını tekrar . 
baatırmıtbr. Bu öğütler birer ay
lık 12 tane yazıdl!'. 

Ayrıca çocuklarm nasıl besle • 
neceğini ve mamalarının nuıl ha
arrlanacağmı öğreten "Annelere 
Öğüt,, ün 2 inci sayıamı da butır
mı,trr. 

1 ·ve 2 sayılı öğütleri iateyenle
re Kurum parasız olarak gönderir • 
Ankarada Çocuk Esirgeme Kuru. 
mu Genel Merkezi ha.tkanlığına 
yazı ile bildirmek yeter. 

Kadm taPkalarının üzerinden yüze doğru indirilen ve "Vualet,, denilen peçeler bu mevsimde çok 
yapılan bir modadrr. Burada üç sinema yıldrzınm kullandrklan peçe modellerini ıöriiyorıunuı;. 
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1 .stanbuı beledlyea ı ıtan ı ar. 1 
s.Jediye Sıhhat i!leri için )a%Jlll olan biT tane huta nakliye otomo

bili ~ eksiltmeye konulmuttur. Şart.namesi levazım müdürlüğünde 
aörülür. Bu otomobile 2600 lir~ be del tahmin edilmiftir. Ekailtmeye 
ıirmek i.teyenler 2409 No. h arttırma •• ebiltme kanunda. yazılı ve • 
ıika ve 195 liralık muvakk•t tenıin at makbuz veya mektubile beraber 
29 /2 ci teırin 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunma • 
bdrr. _(I.) _(7169) 

Ebadı Dıt lç 
30XS 41 44 
32X6 7 ıo 

34X7 7 7 
600X20 4 

59 
4 

• z 
- o 

Belediye temizlik nimi~ praJ, lıutAne Beyoğlu, Eminönli, Me - N 
zarlıklar kamyonlan isin 11.mn olan Ye yuka.rda cinai eayı.aı eb'adı ya· c( 
zı!ı olan iç ve dıt lutikler bpab sarfla ebiltmeye konulmu§tur. Ek- Z 
ıiltme 3/lci kanun -.Iı günü aa at 16 da bel.di:re daimt encüme • 
nin de yapılacaktır. Şartnamesi par uı:a ot.rak lenzmı müdürlülün • 
denalmır. Eksiltmeye ııirmek iatey enler 410 liralık mun.kkat teminat 

makbuz veya mektubuma havi zar flarmı Y.Ukarda yazılı ıünd• ea.at 

15 ~e kado.r daimt eac6mene verm eliclir. .(B.) .(7236) 

Eb'adı Drı 

33X675 veya 1 

37X700/ 21 16 
820X120 3 

21X450 
5X2S21 veya 

31X525/11 2 

iç 
1 

16 
3 

2 

Aç karnma bir kahve ka§ılı almclıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer aat aonra aJmıra 

Hazımsızlığı, mide ekşilik 
ve yanmaJannı ciderlr. Afrzdakt tat. 
sız1ık ve kokuya imle eder. 

Operatör Dr. 
Sel4h SUN 

Diş macunu piyango bileti deQildlr 

.. ' 

adece tallr.e gavenllere)( 
rasgele seçilmez ~ 

RADYOUN ıfbet kokaJu,.. hOf ltaetUdir. CooakJar tııll• kullana1>1Ur1et;_,~ 
RADYOLtN mJM tabekurnı tahrtp etınffn ~ tı. Mr zaman lçlnclt .,,.... 

beyaalatır ••parlata. 
RADYOLIN alıldald Jıer ~il alkrop lan Jhd• 1ls 1141rlir. Aiüi kok_ .. 

lale eder, af.t tatlılqtım. #1-
RADTOLlN 4tf etlerbd nnetı.adlrtnk Mr tok W.HkeH butabklartft 

"' alır .. 

RADYOLiN 
38X7 O 

895X131 1 
700X20 2 
190X20 O 

. 1 
1 
3 

3 
4 

3 
ı 

Deniz hutaneai Cerrahi Şefi 
Diş Tabibi Kemal SUN il Bütiin bu evsafı bir araya topladıjı içill tereddtltebaeden aeçil~ek en 1'1' 
lstikl&I caddesi ' kemmel dif maeunudv. $ 

No: 322 ., ................................. ~~ 
----~----------------~--------------------~----

36X6 2 
730X130 Z 
76SX106 t 
880X120 8 10 

T eııtizlik, sıhhiye, garaj, lıutan e Beyoilu, Eminönü, Mezarlık kam 

yonları için 48 tan• iç 38 tane dıt llıtik açrk eksiltmeye konıul!RUJ -
tur. Bu la:Kiıklerin hepsine 214g lir & 2 kanıt bedel athmin edtlmiftir. 

Şart:nalnNi levazım müdürlüğünde görülür. Ekliltmeye girmek iste· 

yeD!er 2490 No. lı atflırlna •e ekei itme kanunda yazılı vesika ve 161 
liralık muvakkat teminat ımkba yaya meldubile beraber 3/1 ci ki. • 
nun 935 Sah ,unu taat 11 de ant encümende bulunmalıdır. 

(B.) (7229) 

1 JHle ı 11ın1111rı 1t !111111 ıııtt~ ti. ı~uı ı11111rı ) 
Muhammen bed~Mıiyle miktar ve ithDl6ri q&jıda yazılı (8) 

gurup mal:M1n• her fUl'UP ayn ayrı ihale ~ilmek üzere hizala· 
nnda yazıh ıuihlerde Hayclarpqa da ıar binuı dahilindeki 1 inci it
)etme komiqoau larafmclaıa açık eksiltme ile satın almaoaktır. 

Jateldiı.riıt mu•akkat teminat ile kanaaun tayin ettiği ••ilca.lan 
w bnumın 4 \iocü madtle.i IDtlCİ bine• İfe ;lnneye manil kanant bu
lunmadıiJna dair beyaaname vermeleri lbnndır. Bu ite ait prtııa• 
meler Haydarp&f&da 1 inci itletme komiqonu '61'afı11clan parasız O· 

}arak •mlmektedir. 

t - 1200 adet ıalvanbe ~ (muhtelif eb'atta) muhammen be
deli 3142 lira 50 kurut Ye mUYakkatteminau 231lira70 kul"Clf olup 
5.12.35 Perı-atı. 1Untl •at 10 da. 

2 - SO Kg. elektrik için tzole çatal çivi muhammen bedeli 2ISO 
Ura ve mwakka.t teminatı IS Hra 15 kuruı olup 5.12.35 Perıembe 
pnU saat 10 da. 

3- 4000 adet cilalı parlak çini, 2000 aclet mat çini, muhammen 
bedeli 740 lira muvakkat teminatı 5S lira. 50 kurut olup 5.12.35 Per 
tembe ~na ıaat 10 da. 

4 - 177 kalem labaratuvar ilaç ve malzemui muhammen be
deli 900 lira ve muvakkat teminab 67 lira 50 kurut olup 5.12.35 Per
tembe günü saat 1 O da. 

1 - 311 Mı lokomotif için patinaj kumu muhammen bedeli 636 
lira ve Dnn'akkat temiu.tı 47 lira 70 kurut olup 5.12.35 Pertembe 
gilnü 1aat 10 ela. 

1-1 Kı. Transmiqon b11tı rabıt cıva.tur, 250 Kı Altı köte 
ditli tomun, 43S Kı. altı kate batlı cınta~ 250 Kı. ıalYanize oluklu 
saç cıTatuJ, 100 Kı. oluklu taç için ıalvanize rondeli. muhammen 
bedeli 382 lira 56 kurut ve mu•ak kat teminatı 28 lira 70 kurut olup 
9.12.35 Pazartesi rün6 saat 10 da. 

7 - 4 adet bilyalı zarf yatalı muhammen bedeli 720 lira ve mu• 
T&kkat teminatı 54 lira olup 9. 12.35 Pazarteai ıünü aaat 10 da. ı 

( Be voAI u Ver:..11 Beyoftu d3nflindl nlh hllht M.- Beroflu d8rdhcfi sulh lntk1lk 1tt" 
Mallar Pazarı khalltfnden: klmHllıtdea: ~ 

Ü Stü ) ttekeaine mahJremeee et hllalan Terekeeble mahkemMe el kOll 
Tak!im Şi§lf 80kak u ınunaracla •kin Taksim Şişli sokak 13 nuaarada ~ 

İ>ördüncfl laa memurluiundaıı: 
Emniyet Sandığıııa 1 nci derece 1 • 

potekU, Kmalıadada Çarşı nıeydanı 
ve Midi hsıH1ft lldilfQlct*' aın olup 
Bayan Melek'Jıı tasarruf unda balı .. 
nan 4 numaralı şimdi bot olan bahfell 
ev ınemuriyetimiıce kiraya ' 'erilecek· 
tfr. 

l\fezkQr bahçeli evi senedelOOlira 
kira ile kiralamafa talep ttrdır. 

Kiraya vermeye ait açık arttırma. 
sı 25-11-935 pazartut s&ni aut U-
16 ya kadar dairecı. yapılacaktır. 

hteklisi tarafmdaa teklif oluaaa 
senede 100 lira kira bedeliaden faz • 
lasına t.alip olanların muayyen 934/ 
1760 dosya numarasil• daireye mUra. · 
caat ederek teklif edecekleri kira be. 
delini söylemeleri ve giJsterccekterl 
tembtatr fraye etmeleri ilb olunur. 

r
llllll::cııP*wAaS!Jf?R - r • 

~ifil Btfal hastanesiude 
Gaz mlltahass1SJ doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk i'ırkas1 sırumda ~ıa li· 

.esi karş1a1nda 32 numarada. Mm
vene cııantlerl -;aat 15 ten 18 ~kada r 

Keman hocası 
A vrupada twil etmit bir aan

atkir keman derai vermek istiyor. 

Den almak iatiyenlerin her atin 
sabah aaat 11 - 13 arumcla 

( 41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocuı) nı i.temeleri 

kifidir. 

I 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Orolog - O~rat6r 

Bevliye MUteha••ı•ı 

KraklJy - ElculRl/01 rnalazaaı 
yanında. Her gün aııeun ıonro 
2 • den 8 · e kadar . Tel: 11235 

iken ölen Ap.vnl Dibadaba uhde9P'"
iken öten Agavnl Dfb6dnf'a uhdesinde kayıtlı olan Beyoğluncla lfaJı!.~ 
bulunan Taksim Htiaeyinafa malalle. F rl dfğ Çuk s~. 
sinde tstud&l uddetlnde eekl ~M,6'. ! ct;:ıai;:'~eı~e, ~U:,~ ~ 
,,_. 30;32 ••ıaa?alı apeTtlm&nla al • Faikpaşa caddesi eski 1,1,.14,JI,, r" 
ttndaki mağazanın tamamı açık arttfr 1;65,67; numarabapaJimla.n tala~ 
l'D& nretile 30 blrlndUıaun 1935 tari. ki ikl dükldn ne beraber tamamı_. 
lt.tne milaadlf puarte8l dnU aaat ıs arttırma ıuretfle 2.l birindkl.naıt .-at 

tarihine mU.sadff çarşamba gdnd ~ 
da atılaeakiır. 16 da satılacaktır. ~ 

Tamammın lnymetf a57M Jlradır. Tamanımm kr1ınetl ttSöe ~::f 
TtlIAllye re8ml "9 lhale ınatu ınd§teri Te11tU,. nnil.,. ihale ,.ı. • ..-:-.. 
sine aittir. Arttırmaya gfrebilınU için sine aittir. Artt:ma.aya ıttelıOmek ~ 
krymetin yüzde yedi l>u~uk C7,SO) nls- kl)'"llletbıin yüzde 7,50 ıUabetta4• 
betinde pey akçesi yatırmak lhrmdır, akçesi yatmlmak lizmdır. ....~ 

Taı.iltt: Apartımanm apat ~ 
TafsilU: Apartıman altmdakf ma· bodrJJ .. 

senet sokağındadır. Binalllll ""''-
ğazada.n. maada. altı katı havidir. katı Falkpap. eaddeshıde iti dfi...,.. r 
Mafaza idarehuelerile 18.tıf mahal. ve iti dükklnlann arb.Sinda eeld• 
lini ha.Ti olm3k üzere apartınwun b\l det odan ve kömtrlük ft bir k•JA.:; 
tün zeminini işgal etmif; yalnız arka dır. 7'eaün katmda üç a.partnDSl' ~ 
cihetinde botluk aydınlık yeri nrdır. tut olap 1 nıunanlı apartma.an 2 0dlt 
Apartımaıuıa kapısındall airilinee 1 heU. ve bodrumda 1 mutfak 1 °bf. 

2, 2 mükerrer dairede dörder ob JcO ., 
mermer taşhk,bir kapıa Ha.r, ve bod. ıer mutfak Ye birer helA ve bfret 

8 
• 

roma môr.a}ik bir merdivenle inilir. ridor vardır. Birinci katta S,°"" illi • 
Bodrumda bir hell bir mutfak ve altı kerrer, ikbıd lratta 5.&,8 ~er,~ 
dn.irtnin o4un ve klmtır koamak için çilncti katta 7,8,8 mükerrer öif8 bil" 
mağazaları vardır. Birlııd kata çı • mevcut olup, hep& dörder oda • 
kıhnca iki kapr biri claire diğetl mat • koridor mutfak ve hela vardır. ~:r

tmtanm üstü tarasa olup, burada-
111

_ 
fak kapısı; n dairede cadde ~nde dört oda bfr mutfak ve htr hel!Y" 
balkon pencerelerinde iki tarasa bu • 'ff bir kat mevcuttur. .. t"" 
lunan iki oda, daire kapJSI karpıında Binanın dört duvar n böllll ,-& • 
küçük bir oda; koridorda. solda. bir tuiladan. difeme ft taftllt.ır ı-" 
mutlak bir küçük oda. aafda aydmlık relde1a, ve merdiven ve sa)aalllll' 
mahalli hel! ve banyo mahalleri var- mermerden 1apılmıştır. bllif · 
dır. Arka cihetinde yanrana. üç oda Herkes mahalllnde ~esip aiff ,.s• 
vardır. 2,3,.4.5, numaralı dairelerin tak Satış bedeli kıymeti muha••eı:~ı 

yilzde 7S fnl buldufu t.akdfrde 
simatJ birinci dairenin aynıdır. Yal • ) edileeeff flln olunur. <16751 ~ 
nız beşinci dairenin sokağa. nazır bü - =---
yilk odada bir balkon yerine altında· 

ki dairenin balkonu üıerinde bir t.ara. 
sa vardır. Altıncı daireye mozayi.k bir 
merdivenle ~kılır. Sokak cihetinde bir 
bpı ile boydan boya cephede ftsıü 

kısmen kapalı bir tansa ,.e bu tarasa 
ile dafre arasında dört 'furme~ oda. 
ST. Dairede bir koridor, sağda apdest.. 
hane mutfak solda bit- ufak oda, ar· 
ka cihetinde yan yana ftç oda nrdır. 
Bütün dairelerde elektrik terkos han 
gaıi tesi.cıatı Yardrr. Ahşap kısımlan 
yağh boya ile boyalıdır. 

Herkta mahallinde girip gezebilir. 

a - 67 adet kurıun pemi büyük komple, 33 adet kurıun pensi 
büyük komple, 33 adet kurtun pen ıi büyük, 28 adet ku11un pensi 

1
1 

lokmaıı (hakkedilmemit) 5 adet kurıun pensi lokması hakkedilmiş. 

28 takım kurtun pensi larih rakka mları muhammen bedeli 993 lira 'ı 
lira 45 kurat n muvakkat teminatı 74 lira 50 kurut olup 9.12.35 Pa- ... __________ _ 

Satıı bedeli maha.mmenentn yUıde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde ihale 
edi*'it U&D olanv. (16702) sarteei ,Unü eaat 10 da. (7329) 
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h\İKi 

A f\ K" OA11ı1 
Doa.~ŞDı 
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............................................... , .. i<iaM88~==~GER ... I 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ler.e ( 20.000) liralık bir mükafat 
ikramiye

vardır •• 

Bilumum tahlilat Eminönü, EmlAkl 
ve Eytam bankası karşısında lzzet-1 bey hanı. 

---1911--1111:•1 .. il liii!lhif • 

iyi bir terzi mi 
anyorıunuz 

işte size bir adres : 

IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

lstaıabul • Yen !postane karşısında 
1''oto Nur yanında Letafet hanında 

li 8e1etıu dördüncü sulh huhuk hi-l 
llllifindea : · betinde pey akçesi yatırmak lizımdır. -===============-

l'~erekesine mahkemece el konulan 
"k· hn Şitli sokağında 13 numarada 
'fi 111 iken ölen Aga,•nl Dibacinln Bey 
~d'Q lf Useyinağa mahallesi lstiklAI 
ıa_ desi eski 58 yeni 3' numaralı tah -
~ dtikkAn hanenin nısfı uhdesin 
~ llP,~k arttırma auretile 30 ilk· 
lıf! 1lll 1'35 tarihine müsadfr paıarteSI 
~ınııı .. 11 saat 16 da nısfı satılacaktır. Ta-
~ının kıymeti 18158 liradır. Telli. 
~ tesıni ve ihale pulu müşterisine 
'at r. Arttırmaya girebilmek f~in kıy-

tinin yüzde ye:!i buçuk (7,50) nis -

Tafsil it: Altında mobilyacı mağa • 
zası bulunan ve heyeti umumiyesl bu 
mağaza tarafmdan ifgal edilen dük • 
kAn ve çatı aram katile beraber bet 
kattır. Zemin katı klmllen dUkkAn · 
dır. içinde ahşap merdivenle birinci 
kata çıkıldıkta bir sofa, aokak ciheti 
ile arkasındaki odaların duvar ve ka. 
pıları kalchnlarak umumi bir salon 
haline konulmu§tur. Asıl evin bah!:e 
kısmı da örtülerek salona birleştiril -
miştir: ve bunun üstü kısmen kiremit. 
li ve kı!'men camlı olmak üzere örfü) 
rniiştür. lldnci kat keza ahşan merdi -

venle çıkılır. Önde \'e arkada ikişer o
da ile aralarında bir sofa ve sofada 
bir hela ve bir küçük sandık odası var 
dır. UçüncU kat ikinci katın aynıdır. 
Çatı arası katı sokak cihetinde tarasa.. 
lr bir oda ve odanın tarafeyninde çatı 
altında birer mahalli ve sofada bir do 
lapla bir hela ,·ardır. Arka cihette 
tarasa olup ütü açla kapalı iş ma • 
halli vardır. 

Herkes mahallinde girip görebilir. 
Satış bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 
ihale edi!c:=cği ilfın olunur. (1Gi;>3) 

4 ......... 

Ambal~j ··e komcrımelerin üzerinde halis• 

li~i n ti rn sa li -,lan ·i) mark ac;ını aravını~ 

!M C:W:Niki lWWW as MA&Cill LW 
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doğunu bilip bilmediğini öğrenece - ı 
iim. Duyıularını anlıyacağım. Eğer 
umduğum gibi ise, eğer benim neslime 

çekmişse kurtulacaktır. Sen babası ol 
doğun için ne kadar merak edeceğini 
bilirim. Ben ise kraliçeyim Rene, n 

onun annesiyim. Yani hükQmet işleri. 
ni düzeltmek için analık duygularımı 
hiçe saymağa mecburum. Onun için e
ier bu adam emellerime. karşı gelirse 
mutlaka ölecektir sözlerini söyledi. 

"Bu adam,, dediği ise oğ'lu Deocla 
idi . 

Heyecanlı zamanlarda bütün mera. 
•im kaidelerini unutan Rüjjiyert: 

- Katerin, bu adamın sağ kalıp 
kalmam881nın hükQmet işlertle ne a -
likuı var. Mademki hiç bir şey bil -
naiyor •• 

Sözünü söylerken Katerin: 
- işte bütün mesele buradadır. 

Eğer srr, daima gizli olarak kalırsa 
ben de bir gün önüme çıkarak benden 
felaketinin hesabını soracak dünyada 

bir kimsenin me,·cut olmamasından 
emin bulunarak her şeyi unutmağa 
Çalıp cağım. Evet, buna muvaffak o • 
lacağımı da umuyorum. Fakat böyle 
dalma tehdit altında yaşamaklığım im 
klnsııdır. Bana oğlumun sağ olduğu. 
nu SÖ) 1ediğin zaman benim kalbim a
balık d•ıygularUe ~rpmadı mı sanı · 
Yorsur.? Yrlnız ölüler sır sakhyabilir 
dediğim za ,an yüreğimin parçalan -
1bak derece' ·rine ge1ditini anhyama • 
dınını? dedi. 

- Sana tekradı,> oı·um. Henüz mah 
kum değildir. Bilakis, eğer isterse bir 
çok işler yoluna girebilir. Beni dinle, 
\'a:ıiyeti uzun uzadıya, inceden inceye 
tetkik ettim. Zannedersem, mesele 
tam benim istediğim şekilde hallolu. 
na bilecektir. 

Katerin bütün düşüncesini meyda. 
na koymaktan çekiniyormuş gibi bir 

an kadar sustu. Fakat Müneccimin ö
nünde her şeyi, her düşündüğünü a
~ıkça söylemeğe alışkındı. Çünkü Mü.. 
neccim, kraliçenin sır arkadaşı, ve o. 
na körü körüne sadıktı. Bu sebepten 
dolayı Katerin tekrar söze başladı. 

- istediğim nedir biliyor musun? 
oğlumun, duygularıma tam uygun 
bir evlat olan Hanrinin kral olması. 
Tann talisiz Şarlin ömrünü sona er • 
dirince Hanri tahta geçecek bu tabii 

bir şey. Öyle ama, karşımızda müthiş 
bir düşman var. Bu düşmanla bizim 

hanedanımız aruında bir asalet mü -
n:ısebeti yoktur. Ya bizim sukut etme. 
miz ya onların ortadan kalkmaları 
icap ediyor. Rne, bu düşman da Bur. 

bonlardır! .. Hilekar ve yükselmek hır
sı çok olan Jan Dalbre Fransa krallı
ğı tahtına oğlu Hanri dö Bearnı çı • 
karmak maksadile uğraşıyor. Navar 

krallığı da, daha fazla yükselınek için 
ona göre bir merdivendir. Kendimi 
müdafaa etmek için en iyi çare bu mer 
diveni ortadan kaldırmaktır. Jan 
Dalbre ölür, oğlu taht..,ız ve hiıkOmet. 
siz kalırsa Burbonlar da tamamen 

- Ah madam, açıktan açığa onun mahvolurlar? Bu vaziyet hasıl olurea 
tJınesini istediğinizi, babasının elin - Navar tahtına kim çıkacak? Benim 
den bfr şey gelmediğini ve annesi ten sülAlftftdtn, benim kanımdan bununla 
ffsinl buna mahk4m ettiff için hiç bir beraber ispanyaya ve papaya boyun 
"71n onu ölümden kurtaramıyacağını efmlyecek bir adim. Bunu Jyice anla-
91Jte1fnlz! dın mı Rene? Oflum Hanri · Fran.ta 

ne erişmiş olsaydım, sevdiğim kadı _ 
nın her isteğine boyun eğerdim, dedi. 

Kont geniş bir nefes alarak gülüm 
sedi. 

-Evet,evet.. Ben eminim ki Alis 
bir şey bilmiyor. Zaten ne bilmek Ih. 
timali var. Benim için korkması da 
sırf sevgisinin çokluğundan ileri ge • 
Jiyor .. Oh, se\·gili Alisim. 

Bu sırada tam Betizl sokağına gir 
mek üzereydiler. Kendilerini adım a • 
dım takip etmekte olan bir gölge bir. 
denbire yanlarına yaklaştı. lki deli -
kanlı kendilerini korumak için vaziyet 
aldılar. 

- Mösyöler, korkmayınız rica e · 
derim .• Yalnız Kont dö Mariyyaka bir 
iki söz söyliyeceğim, dedi. 

Pardayan titredi. Moröveri sesin • 
den tanımıştı. Bir şey söylemeden yü. 
zünü örtmek için mantosunun yakası
nı kaldırdı. 

Mariyyak: 
- lştediğiniz adam benim mösyö! 

Ne söyliyece!(siniz .• cevabını verdi. 
- Mösyö lö Kont, yalnız size söy • 

)emek isterim. 

Pardayan kontun kolunu kuvvetli. 
ce sıktı. Mariyyak maksadı anlıyordu. 

- Dostum olan n kendisine hiç 
bir şeyi gizlemediğim bu Mösyönün 
yanında da söyliyebilirsiniz dedi. 

Moröver, Pardayanın yüzünü gör • 
meğe uğraşarak bir an kadar tereddüt 
etti. Nihayet zorla bir karar vermeğe 
mecbur tutulan bir adam tavnnı takı
narak: 

-- Mösyö 15 Kont, birisi sizi gör · 
D'lek ~tiyor. Evine kadar beraher(e 
gitmekliğimizi rica etmek için beni 
gönderdi, sözlerini söyledL 

- Bu kimdir? 

- Yalnız değiliz ve bu sır da yalnız 
bana ait değilir. Size şu kadar söyliye_ 
bilirim ki bu gayet muhteşem bir ka. 
dındır. Yalnız.. Bir genç kadın değil. 
dir. Hatta ihtiyardır. 

- Eğer gitmeğe razı olursam size 
nereye kadar arkadaşlık edeceğim. 

- Tahta köprünün yanındaki bi • 
rinci eve kadar mösyö. Sözlerimde bir 
tuhaflık, biz ıizlilik olmadığını görü. 
yorsunuz .• Fakat yalnız başınıza ge .. 
leceksf nf z. 

- Ya siz kimsiniz? 
- Af!edersiniz Mösyö lö Kont. 

Beni, yalnız bu kadının bir elçisi ol • 
mak üzere tanımanızı rica ederim. 

Bu söz üzerine Pardayan Mariyya• 
kı bir kaç adım öte çekerek gayet ya • 
vaş sesle: 

- Gidecek misiniz? Kendinizi kot .. 
hyacağınıza dair yemin etmiş oldui?&• 
nuzu aklınızdan çıkarmayınız, dedi. 

Mariyyak: 
- Gitmiyeceğim ! cel·abını Yerdi. 
- Bu hususta çok haklısınız. Bu 

sözleri söyJiyen adamın kim olduğu • 

nu biliyor musunuz Bu Katerinin 
melaanet vasıtalarından biri olan Mo. 
röver ismindeki heriftir. Tahta köprü 
yanındaki evde ~izin kimi beklediğin. 
den haberiniz yok mu? Bu, Katerin di 
Mediçidir ! .. 

l\lariyyak, şövalyeyi titretecek ka
rfar değişen bir sesle: 

Buna emin misiniz? diye sordu. 
- Son derece eminim. Onun için • 

zizim, l\loröveri icap edt'n hürmetle 
geri göndereyim mi, yani-

Pardayan sözünU bitirme~e \'akit 
hufamadı. 

Mariyyak hemen Morö,·ere döne • 
rek: 

1 
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238 - Vahalenk anlatıyordu: 
- lşte yrldrı-ımları çeken veen büyük hayvan. 

lan bile öldiiren taı:ıtan silii.hrmız •. 

239 - •.• Bununla daen uzak yerlerle görüşe • 
bilir, sözlerini duyar ve kendilerini görebiliriz ... 

240 - .. lşte mesela şu gördüğünüz filozof ve 
sanatkarlardan mürekkep üçüncü sınıf halktır ki 
onları herkes dinler. 

241 - Jorj SaJamonu sorunca şu cevabı aldı: 
- O ela sizden mi? Biz onu bir çocuk sandık .. 

242 - Bir şey anlamıyor. Her şeyden korku .. 
yor. Parlak şeyler gördü mü topluyor. Biz onu ço. 
cuklanmıza oyuncak yaptık. 

243 - Sizin akıllı ,.~ medeni insanlar olduğu· 
nnzu görüyoruz. Ve sizi şehı;mizc da,•et ediyoruz. 
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- Sizi takip etmeğe hazırım mös • 
yö ! derken içinden de: 

- Annemi her halde yakından gör-
meliyim. diye düşünüyordu. 

Moröver: 
- Ne yapıyorsunuz? diy·e bağırdı. 
Pardayan: 

- Geliniz Mösyö lö Kont! dedi. 
Pardayan, kontu duı·durmağa ça · 

1ı5trysa da Mariyyak, anlaşılmaz bir 

t:tkımdüşüncelerin tesiri altında, san
ki son bir Yeda etmek istiyormuş gibi 
dostunu kolJarı arasına alarak dudak 
liı.nnı.onun kulağına dayadı. Ruhunda 
birien bütün acılannk, bütün elemle -
rin toplanmış olduğu heyecanlı bir 
sesle: 

- Azizim, size veda ediyor ı.•e pek 
kıymetli olan arkadaşlığınız la bana 1 

vermiş olduğunuz saadetten dolayı 

size teşekkür ediyorum sözlerini söyle 1 
di,. 

Pardayan: 
- A .. A ! .. Aklınızı mı oynatıyorsu. 

nıu? diye mırıldandı. ' 

- Hayır, çünkü Katerin dö Medi
çinin beni öldürmek istediğini hissedi 
yorum. 

- Her ne olursa olsun ben de sizi 
terketmiyeceğim. ! 

- Pardayan, benden ayrılmakiığı. 
nız lazım. Çünkü gideceğim yere ge
lemezsiniz. Çünkü taliin beni sürükle 
diği uğuı·suz bir yere gidiyorum. Dü _ 
şünüyorumda beni bu ölüme gönder _ 

~ek !~~ lazrmgelen bütün vakalarm 
mralanmış olduğunu görüyorum. 

Gözünün önünde, bir saniye kadar 

~lisin yUzü canlanan Pardayan: 

Son derece tuhaf bir şey! Fakat, 

1 

sizi terketrniyeceğim Kont. Ölürsek 
bir] ikte öleceğiz. Bakalım ne olacak? 
dedi. 

- Pardayan, kraliçenin yanma gi· 
decek olan Kont dö Maı-iyyak değ·il 

Deodadrr. Bir kilisenin merdivenlerin. 
de bulunan Deoda! Şimdi sana pek tu. 
haf görünen bütün kederimin ve acı -
larımın sebebini öğrenmek ister misin. 
Oldürüleceğimi bildiğim halde geue 
kraliçenin yanına gitmek istediğimin 
sebebini bir kelime ile anlamak ister 
misin? 
· - Oh, şüphesiz I 

- Öyle ise söyliyeyim ! Ben annemi 
tanımak istiyorum. Ye annemd-e Ka • 
terin dö Mediçidir. 

Bu sözleri söyler söylemez Kont 
dostunun kucağından ayrılarak Mo _ 
rövere bir işaret edip acele tahta köp. 
rü tarafma doğru gitti. Moröver L~e 
son kere olarak Pardayanı tanımak, 
yahut sesini duymak için uğraştıy -
sa da muvaffak olamryarak Kontu 
takip etti. 

Şövalye bir kaç saniye kadar oldu· 
ğu yerde şaşkın şaşkın durdu. 

Deoda Katerin dö Mediçinin oğlu 
imiş ha! 

Sonra kendisini toplıyarak, Kont 
içeride bulundukta gözetmek ve eğer 
fazla geci.kiı'se içeriye girmek maksa
dile pek iyi bildiği bu eve doğru yürü
meğe başJadr. 

Hem gidiyor hem ele yapacağ·ı şey
leri kararlaştırıyordu. Aklına: 

- Acaba, Morö,rerin sokakta bek !e· 
diğinden Alisin hab~ri var mıydı? Dü. 
şüncesi geldi. 

Biraz sonra tahta köprüye vardı. 
Evin civar1 ıssız ve sakindi. Morö. 

ver Mariyyak gözden kaybolmuşlar • 
dr. 
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Pardayan Katerin dö Mediçi ile gö j 
rüştüğübu esrar engiz evi gözden ge. 
çirdi. Ev sessiz ve karanlık görünü · j 
yordu. Demir kapaklı pencereleri, sağ. 

lam kapı, sivri çatısile bir kaleyi an · 1 

dırıyordu. 

Pardayan: 
Burası da Luvr sarayının küçük 1 

bir başkası •. Fakat büyük saraydan 
daha müthiş ve daha tehlikeli. Çünkü 
ötede geniş süslü salonlarda zayıf ve 
hasta bir kral, jantiyom ismi verilen 
insan cadılarile dolu bir çölde imiş gi. 
bi etrafına korkak bakışlar frrlatıyor, 
burada ise, halkın dediği gibi büyük 
bir kraliçe şimşekler fışkıran beynin
de canice bir S('ssizlikle kıyalar hazır
lryor. 

Bu kraliçe bir kaç aylık saltanat · 
tan sonra tuhaf bir hastalıkla ölen 
Fransuvanm, meçhiH bir hastahkla 
ölmek üzere bulunan Şaı·lin, erkekten 
çok bir kadm olan Hanri Danjunun, 

kadından çok bir erkeğe benziyeu Mar 
gerinin, giizelliğin be temiz kalpli. 
kahraman bir yaradılışın cauh nümu. 
nesi olan Deodanrn annesidir. Acaba 
ah13.k ve huyca biribirinden çok ayrı 
srl bir canavardı. 

bir sürü çocuk doğuran bu kadın na -
Pardayan onu bu evin korkunç 

ve sade odasında, siyah boyah tahta 
arkalıkh koltuğunda oturmuş, san 
rengile ve güliimser bir halde düşünü 

yordu. ı 
Bu hayal kafasında gittikçe bü 

yüyordu. Bu, bir kadrn, bir kraliçe 
dej-il, yapmak için büyük dağJarm ar. 
drndaki uzak diyarlardan gelen bir 
~ihirbazdr. 

Pardayan hayalperest bfr adam 
değildi. Yalmz Ifa terinin esrarengiz 

tesirine lrn.prlmrş bulunuyordu. Fakat 
huülyadan kendisini kurtararak to .. 
par landı ve: 

ister kraliçe, ister sihirbaz, ister 
şeytan olsun. Fakat yalnız kontun 
bir kılına ilişilmesin. Çünkü onu Luvr 
sarayına bile girerek arar l'e Fransa 
kralım vaktinden evvel yetim bırakı • 
nm sözlerini söyledi. 

Dunun üzerine şövalye iyi bir gö .. 
eztlemc yeri arıyarnk Navar kraliçe .. 
sini kuı·tarmak için yıktığı doğramacı 
dükkanmm harabe.sini seçti. 

Birbiri üzerine yığılan kalas tah • 
talarını görünce, o günkü vakayı ha • 
tırlıyarak giilümscdi. Şimdi bu hara .. 
benin üzerinde gece vakti ayakta du .. 
ran bir masal şövalyenin heykelini 
andırıyordu. 

Pardayan, hançeri elinde bakışları 
esrarengiz eve dönük olduğu halde 
burada gizlendi. 

* :;c ::: 

Ilu sırada bu evde acı bir vaka ge • 
çiyordu Ilu vakanın şahıslan ela krali
çe Katerin, Müneccim Rlijjiyeri, Deo .. 
da yani ana, baba ve oğul idiler. 

Bu rnkayı daha iyi anlamak için 
Deodadaıı eYVel bu eve girmekliğiıniz 

lazım. Bu sefer Katerin dö Mediçf 
Pardayan geleceği zamanki gibi yazr 
ile uğraşmayrp daima: 

Acaba gelecek mi'? diye düşünü .. 
yordu. 

Riijjiyeri ise onu gittikçe artan acı 
içinde seyrediyordu. Bu baba il• 
ananın n.e düşündiiğü, aralarında g_,. 
çen bir iki sözle öğreneceğiz. 

Katerin: 
- San:ı merak etnw demedim mi? 

Onun hu g·ece ölmesini istemiyorum. 
Yalnız onu tecri.ibe l.!dcceğim. mm ol· 


