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Habeş kuvvetleri ilerliyor 
ayda aldıkJarı yerleri 

Habeşler üç günde geri aldllar 
ltalyanların 

•• uç 

Mareşal Badoglio bugün 
l• baş} acak Eski Habeş şe ıy imparatoru 

DtaDyaınıOaıra göre: 
.,.,, ~ - ~ ~ .-. -zw::ı-

R as Seyum 
Sekiz gün evvel öldürülmüş 

' ·ı 

~'ede ltalyanların yol yapma faaliyeti.. Makallenin zaptı ile ıimali Habe • 
-.,. -.1!1t l.til!-1!:' .h~P nilrrn '1n'ltn ntrnr• nlm!Jl_r •• 1i'n1.:nf. iHnr; 1ın-rll1rPllf -r.m11 • 
ıı. ...._~• '#imine çalı~yor'lar. ftalgaitlann esaı :gayeleri Aduva 
hl ftrrl. %flpttdllen ıehri blribirine ağır nakliye ltamyonlanna llllıhUnNl bir 
°'l fle bağlamaktır. Yukarda görülenler, bir üpen.in eteğini açmakla meı • 

cliir. lle,,.ı ltalyandır. Söylendiğine göre yerli ltalyan a&kerleri yol 1.flerln-
'---. de çalışmağa bedenen elverişli değUmJ. <Yanaı 2 ncide) 

Laval Italyanlara 
~anıan kazandırmak 

mı istiyor? 
Amerika italyaya eski gemi 

sablmasını yasak etti 

·~~Ukl h""k. . " d . . t W• • ll . dk" b" "kl tl .. arı u ·umetının emır ıs egı emrınc e erın e ·ı ısı · e erını 

vernrek suretile alôka gösteriyorlar. (Yamı 4 ncüde) 

~ lstanbul limanında lşllyen 

apurların bilet ücreti 

ölmüş 
Adisababa: 26 (A. A.) - Eski impe. 

rator Lidj'yar.sou'nun yirmi seneden 
beri menfi bulunduğu harrar ilinde 
kain garaUulata'daki iklmetglhında\ 

ölmüş olduğu haber verilmektedir. 

Başbakan 
Fabrikaları açmak için Celll 
&ayarla ••hrlmlze geliyor 
Başbakan İsmet İnönü ile Ekonomi 

bakanı Celal Bayarın yarın şehrimize 
ge1me1eri muhtemeldir. 
Başbakan, lzmitteki k!ğıt fa~rikam 

ile Paşa bahçedeki cam fabrikasının a- Fabrikalarda amelelere rehirli gazlar dan korunma için tatbikata geçiliyo 
çılma merasimini yapacaktır. (Yanıı 3 ncüdeJ 

Başbakanın Bursaya giderek ora • F d b • k 
daki yün iplik fabrikası ile Gemlikte. ener e 1 r aynana 
kt sun'i ipek fabrikasının temel atma - --- -- - -- --- - - --

~:~~;.ini yapm&!l da ihtimal dahi- Dam adının kafasın 
'Bi;k•g;~·ı" balta indirdi 
Durduruldu ve Yaralı baygın bir hale hastaneye kaldırı1d 

,_~LQa-QlclO Diln aaha.:h Fenerde bir kayna· t.ebinden ınezunum. Bir aenede 
Bu lfl lt•lr•nl•r mı Y•Pblar 1 na damadını feci bir jekilde p • ~ri de SaffM. i1111indeki kadın 

Kabil'e, 25 (A.A.) - Haber ralamıttırı kızı ile evliYiaı. Karımla bet sen 
verildiğine göre lngiliz askerleri Fenerde Hamami Muhittin ma de.n~. ıevİJiyordum. Beyoğl 
taıunakta olup Marra • Matnıha hallesinde 5 numaralı evde oturan tayyare cemiyetinde vazife almı 
gitmekte olan bir gemi durdurula· tını. ~efalet veremediğim işin a 
rak Mısır - Sudan sının yakının • nldmı. Bele~iyede İj istedim. O 
da bulunan Karallaya götürülmüt tahsildarlrk münıhaldi. Burada d 
tür. 

Telgraftan anlqıldığma göre 
gemiyi ltalyanlar çevirmişlerdir. 

GCMOŞ 
PARALAR 

Taklltlerlnln bulunmadıAını 
Darphane direktörü allylUyor 

Yeni gümüı paralarımızn tak
lid edildikleri iddiası üzerine 
Darphane direktörü Fuad §U ıöz· 
leri aöylemİ§tİr: 

- Yeni gümüt paralarımız tak 
lid edilmemİ§lerdir. Ve kenarla -
rmdaki tırtıllardan dolayı taklid 
de edilemezler. 

ilk zamanlar lstanbul ve lzmi• 
tde bir takım döğülme ıuretile ya 

pılmrı sahte paralar çıknutsa da 
bunun derhal önüne geçilmittir. 
Yeni paralar 830 ayarmdadır. 

HABERiN POLiS HAFiYESi 

x • • 9 
Yahut 

Dekster 
Yine meydana çıktı. Ve hay · 
dutlar tarafından kaçınlan mil· 

yonlar değerindeki 

Bay Omer Seyfi 

Ömer Seyfi, Bahçekap111 yanında 
yüzünü yrkarken evveldenberi a· 
rası açrk bulunan kayinvaldesi 

Seyf inin batına vurarak ağır su -
yaklatmış, elindeki baltayı Ömer 
Seyfinin başına vuarak · ağır ıu • 
rette yaralamı§tır. Saffet yakalan 
mı§, yaralı damat Balat hutaha -
ne1ine kaldırılmıthr. . 

Bu sabah bir arkadaıımız har 
tahaneye giderek ömer Seyfi ile 

görütmüıtür. Ömer Seyfi batm • 
dan geçen vak'ayı ıöyle anlatmıı·ı 
tır: 

- T arıuıluyum. Vefa ortamek 

bir vazife vennediler. iki ayda 
beri Takıim nahiye müdürlüğü 
de ıtajyer olarak çalqıyord\Ull. 
Bir it açılınca vereceklerdi. 

Bu yüzden eve para veremiyor 
kaynanamla daima kavga ediyor 
dum. Bu arada kızını benden a • 
yırmak istiy~rdu. On bet gün ev
vel gene kavga .etti. Bununla be 
raber ben· ıene her sözlerine ta • 
hammül ediyordum. · -

Dün sabah' erkenden · kalktım. 
Bahçe' k~pıaı' yan~nda .yÜzümµ y.,. 
kıyordum. Kaynanamın ~da kapr 
ırnın açıldığını duyduıµ. Gözler~ 

mi sabunlarken birden kafama 
ıert bir cisim indi. Dönüp bak
tmı. Kaynanam elinde balta ile 
duruyordu. iki tokat attım. Bu sı
rada, damadımı vurdular diye ba
ğırıyor, bir yandan da bahçe k~pP 
sını kırmağa çalıııyordu. Bu su -
retle kapının dıtarıdan kırılarak 
içeriye girenler tarafından benim 
vurulduğumu göstermek istiyor • 
du. Kadındı. Bqka bi!'§ey yapa• 
madun. Zaten fazla kan akıyor • 
du. Bayılmıtım. K~ndiıni haıtaha. 
nede buldum.,, 

~ ucuzlatılacak 
lllurniyetle dörtte bir nisbetin · 
~~Ulacak olan tenzilatın ilk ı 

llnda başhyacağı umuluyor 
(Yazısı 3 ncü sayfada) J· 

Prens Abdullahın 
hazinesi 

ni meydana çrkardı: Pek yakın· 
da bu pek heyecanlı resimli si· 
nema rr:mc.ilılna ba~lıyQcağız. 1 

~ 
Yunan krc:lmın yc!mcsilc alforını bckliyen J'unan ma/ıpuaları 

Yunan kralının beyannamesi ,.e · .Atinaya. •elifl 4 ndn _,,.._ l 
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Fransız - Alman 
anlaşması mı? .Niçin? 

Şimdiye kadar Uluslar kurumu -
nun en büyük müdafii kimdi? Fransa. 
Şimdiye kadar kol1ektif emniyet sis. 
teminin en çetin taraftarı kimdi? 
Fransa. Küçük devlctrin Cenevre pak. 
tına dayanmak suretile hak ,.e sınır. 
Jarını koruyan Fransa idi. 

Fakat ltalynnın Habeşistann hli _ 
cumu ile pakt ihlal edilince F.ransa 
birdenbire 1918 den beri takip ettiği 
siyasadan vazgeçti. lngilterenin Ce • 
nevreye sadık kalmak için yaptığı bü. 
tün gayretlere karşı maniler yarattı. 
Fransa uluslar kurumu siyasasını 
gerek maddeten gerekse manen zayıf. 
Jatacak bu siyasayı niçin takip etmek 
istedi. ?Lfıvalin takip ettiği ltalyan 
taraftan siyasayı ancak Fransanın 

iç durumu bakımından görürsek an • 
Jıyabiliriz. 

Dundan bir müddet evvel Herriot: 
- Lilval düşerse kabineyi kuracak 

ben değilim, dedi. 
Bütçe açığı her zamankinden bü . 

yükken, frank düşmek tehlikesinde 
ve işsizlik artmışk<?n tabii Herriot Ra. 
dikal sosyalist partisi hükumeti elino 
almayı istemez. Bilhassa bir kaç ay 
sonraki parlamento seçiminden evvel. 
Fakat buna mukabil sosyalistler niçin 
Lfivali düşürmek istiyorlar? Çünkü 
Uval sosyalizm ve demokrasi düş _ 
manı olan faşist birliklerini dağıtmak 
istemiyor. Hatta onlara müzaheret e. 
diyor. Fransız sosyalistleri Lllvalin 
ltalyn taraftan olmasını da içten fa. 
şist olmnsınn hamlediyorlar. Son gün. 
lerin diplomatik f aaliyctleri ise on . 
lann bu şüphelerini kuvvetlendirmiş 

oluyor. Sosyalistlerin şüphesini körüli 

HABER - Aıifam postasr 

Habeşler bir yıldırım 
süratile i erliyor 

ita yanların üç ayda elde 
ettikleri yerleri ·· ç günde 

geri aldılar 

26 SONTEŞRIN - 1~ 

Recep Peker 
Üniversitede lnkUAP 

derslerine başladı 
Unlversite inkılap derslerine ~n: 

akşam başlanmıştır. Saat on yedi ltO. 

sonra liniYersiteliler konferans ~de 
nunu doldurmuştur. Saat on sekı 
cumhuriyet Halk partisi genel se~r~k 
teri Recep Peker kürsüye çıkarnk 
dersini \·ermiştir. -------8 u l gar kabinesi 
Kabinenin de~if"' 
mesı Belgratta 
müsait bir ha"s Amerikndan bugün gelen haber • kahve yetiştirmekle meşgul bulu- n ve ltalyan u~aklanna ltal'ŞI ıftlen-

lerde Habeşlerin her iki cephede ya. nuyor. mekte oldukları öğrenilmiştir. Bu son uyandırdı . t 
ni hem l\talmlle civarında ve hem de Röyterin Mogdişio'daki muha• günlerde Dessle şehrinde her gila on Belgrad, 26 - Bulgar kabi11 t 
Cenupta. büvük muvaff .. k11 .. etlcr ka _ binlerce muharip geçit resmi ...-apmak sı·nı·n deg""ı.tı;m- 1' burada wnUJ11iye 

J .. J birinin bir telgraf ma göre, bu mu- J ıı: ~ .. 
7,anadıkJararnı glöerüycoruez. phesil tadır. Bu efradın büyük bir kısmı mo. 1 m·· •t .. -.1,·ıde kA'1'11.ılanmt~•f· habı·r İtalyanların elinde 12 tane • usaı ~1 --s · 'b dem silahlarla mücehhez bulunuyor - K · f k b. • • tal<1 

dumdum kurtunu görmü~tür. ltal- ğ öseıvano a ınesının L' ş ıı: clu. Umum,> ietle .sanıldı ına •öre bn edeceği politikanın, To,ef karıl~ 
Yanlar bu kurc.unları Habeşlerden kıtalar cepheye gitmeden evvel lNta- h 111 Adisababadan bildirildiğine göre 'S' • d d-L f ki 1 "' ta 01 

Tigre cephesinde büyük bir harp ol . iğtinam ettikleri 20 sandıktan çı~ ya uğrıyacak olan-Nccaşinin zf:•~ .. aın en G.Da ar ı o acagı ıı 
muş, neticede üç ltalynn taburu boz. kardıklarını söylemişlerdir. Filha- tini beklemektedirler · 1 edilmektedir.Yeni kabine korııt 
guna uğramıştır. ltalyanlar biri ku.. kika Röytcrin muhabiri dumdum Son dakika : larına ve beynelmilel anla§nıatars 
mandan olmak üzere bir çok asker kurşunu ile yaralanmış birçok 1 . daha ziyade .okulacak dahili "": 
telefat vermişlerdir. 1 k • .. .. .. B R :... "'idil m06) litikada da aerbestiye daha ziya 

ttaıvan ka, .. nak1armdan gelen ha- ta yan as erı gormuıtur. u as " as Sey um u , d d kt" 
J J kerler Albay Maletti kolunun son e mey an Terece ır. .___.:' 

berlere bakılırsa bazı noktalarda Ha. R h d k 1 1 dl 
beşler ltalyan mevzilerine hücum et.. ileri hareketinde yaralanmıılar - oma, 26-CeP e e i ta yan llalya köleliği ken 
mlşler, fakat püskürtülmüşlerdir. Ge- dır. ltnlyanlar bu ileri hareketi es- harp aytarları Habeş baı ko~uta· filkelerloden kaldJf"" 
neral Santini kıtaları Makallenin ce. nasında İngilterede yapılmış için• nı Ras Seyyumun bu ayın 18 ınde ff k 

k S l tahki t k~-d' ı vurulmu111. oldug""unu ı·ddı'a etmekt- maya mu va 8 nup 1 ım arını · m e me '-'= ır. • de iki mitralyöz bulunan 12 sürat· ıı: "' 1 
talyanlar Ambia - Alagı· ile Des.sie a. dirler Bombard.,.... ..... edı'len ma 0 amamJ'1 li küçük zırhlı otomobil ele geçir- • a&.&6Qo&& - "il • ti • 
rasında büyük mikyasta Habeş kuv • hallerden gelen yerliler ,bombar • İtalyanın zecrt tedbirlere ıt t• 

ti · · d. t' · tah · t miıılerdir. İtalyanlar bu mitralyöz• k · d 1 1 b' rıo ve erının mcvcu ıye ını mın e • :r dıman neticesi büyük bir Habe§ rA etmıf ev et ere ırer hİi' 
mektedirJer. lerin dumdum kurşunu attığını id- ·· d • d H bet 

komutanının ölmüıır. oldug""unu Te gon ermesın en ıo~ra a . .. Mareşal dö Bono doğu Afrikadan dia etmektedirler. Y k d M'll l C yell 
1 bu haberin gayet gizli tutulduğu Uınetinin e ı et er eıııı . , ayrılır cen Ciano ve diğer zabitlere gli· 200,000 Habef askeri .. d d ..... b' t 1 ft del11 

müş madal'-'alar vermis, ,.e bu mü _ 1 A nu söylemektedirler. ne gon er ıgı ır e gra a ,; • Dess e: 26 < .A.) - Hans ajansı ı k 
nnsebetle verdiği söylevde de şu söz- ay tarın dan: Bu aytarlara göre ölen büyük iyor i: . , 
leri sövJemiştir: komutanın Ras Sevt"""" oldugu" •u··p "İtalya hükUınetinin Habet.•• ... ,; Habeş ordusundan 200 bin kişinin .1 ~· 'S' f" 

"Hiç bir mukavemete tesadüf et • Dessle yakınında karargah kurdulda.. hesizdir. tana getirmek istediği mederıı d· 
med~Abu~AdunffAdi~atı~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ti.HabqhilkGm~i~dd~~~~ 

Iiyen Fransız - Alman yakınlaşması gal ettik. Taka7,ayı gertik. Çünkü Ha· 1 1 b d nıı1 
l> Anlaşmalara doğru (leder. Kudreti Ala ın yar 1 ,, ... haberidir. Berlinde hakim olan rejim beşler bize karşı mukavemet etmek ce. ğl"' 

Romadaki gibi faşistdir. Llival iki saretini gösteremediler. Fakat bu mu le ölünceye kadar çarpıpc.ıt bil 
faşist devletle anlaşmaktan ne bekli. vaffakryetimize aldanarak uykuya Hı·tıer ansa ı·ıe Hem neye mal olursa olsun, ' 
yebilir? Acaba Ji'ransada tasavvur et. dalmamalıyız. Harp henüz yeni başla • vahti hakimiyetten kaçınınağ3 " 
tiği bir faşist rejimi i~in bu ih; komşu mıştır.,, ra,acağız.,, 

1

.,. 

devletin .><ardımını değilse müzahere ~ lta1Yan1arın yeni başkumandanı nı• a-ln ~nl 0~ ..... vor n u.ı.. ... : ••• -..t.ı,: 1 .... ;;1 .. ı;ı, ı.. .. '~fşp 
tini kazanmak mı istiror'l Mnrcşnı Bnöoglionun ~rıırın '190 başla.. ~.a y....... tl ., da ltalyan tarizlerine de c l ıl 

:r. .ır ııc masr beklenmektedir. L ı • 1 d k• vardır. Hahe§ hükGıneti, ya ~6 
Sulhil en büyük birideal yapmış o. Erltrell ltalyanlar Habe,ıere ava in ya 1 aca seçim e 1 Tigre bölgesinde İtalyanların. fJ' 

lan Ilrinnd tam bir Fransız - Alman g çlyorlar k • • d • d v • • bin Habet kölesi azad ettikler• 
anlaşması temin edememişti. I..a\'al Londra, 26 (A. A.) - Habet mey lln en emın egt mış · 1 l kt d 

yıasım ya an ama a ır. it' 
simdi Briand'nın yapamadığı bir şeyi hükumetinin bir bildiriğinde 60 Bu sabahki posta ile gelen Fransız elçisiyle yaptığı dostça Habe' hükumeti bunu, ita ~ı·l ~e\'kii tatbika koymak istiyor. Fakat ıı: ,, 

Eritreli İtalyan askerinin tüfekle- "Deyli Herald,, gazetesinin dip • görüşmeden ehemmiyetli bir ne- tarafından dünya önünde teJtl .ı nekadar başka gayeler için ... Emper- b' l'k R S , k . I h .
1 

• "t.antr .. 
yalist faşi t Alman ve İtalyan hü . ıiyle ır 1 te as eyum un a · lomat muharriri İngiltere ile ltal- tice beklenemez. Bundan sonra edılmekte o an aı enın ~ ti 
kılmetleri ile birleşen lt.,ransa (belki rargahına gelerek onun hizmetin~ ya yakınlatmasına ait ehemmiyet- da aynı surette görütmeler olabi• hir jest,, i telakki etmekte 'Ve 10 

de faşist Fransa) Avrupa diplomasi. girdikleri bildirilmektedir. li bir ihbarda bulunmakta ve Fran lir. Fakat Almanya, görünüte ba. ra demektedir ki: ··Jeli• 
sinde bir çok derin tahavvüllere sebe. Gene bir Habe§ bildiriğinde sa ile Almanya ar.ı.!ıında bugün kılırsa, Fransız Başbakanı Lavale "İtalya hükumeti, henüz Jco rill' 
hiyet verecektir. Bir kc.re bu anlaş • deniliyor ki: "İtalyanların geri • "biıibirlerini yoklama,, tarzında• karşı esaslı taahhüdata giritmeğe ği kendi Afrika müsteınlekeleıııJ' 
maş uluslar kurumu aleyhine olacak. lerinde harekette bulunan Habe~ ki koputmalara dair fümi!Jlü tah. henüz hazır değildir. den kaldırmağa muvaffak oJş 
tır. Avrupa muvazenesini bozan bir çetelerinin söylediklerine göre ı. minler yürübnektedir. Bu da, bir suiniyetten değildir. dı.,, .. / 
Jtalyan - Alman - Fransız blo'ku talyan askerleri fena gıdadan Si· Al l k 1 • • .. G a· Jaı• 
Cenevreyc hfildm olacaktır. Ayni za.. Muharrir diyor ki: manya ge ece gene seçımı go- - Mançeıter ar ıya~ 
manda bu Sovyet Rusyaya muhalif kıntı çektikleri gibi hastalıklara• :ı.e alarak Lavalin Franaadaki Fransız parleme_n_ t~~ 
bir blok olacaktır. ğlr tahribat yapmakta ve çetele. "İtalya. Habe§ harbı dindiği mevkiinoen filphe etmektedir. Perşembe gul"I"' 

işte Uvalin Almanya. ile bir anlaş rin gece karanlığındaki i~i hü . vakit, Hitlerin silahlanma progra• Hitleri Fransa ile derhal anlat: çaluşmasına 
ma yapmak için uğraşması Fransayı cumlarından İtalyan askerlerinin mının derecesini öğrenmek üzere maktan alıkoyan bir diğer Amil başlıyor bit ti' 
Jngiltereye bağlılıktan kurtarmak ve sinirleri bozulmut bulunmakta İngiltere tarafından Almanya.ya de İngiltere ile mümkün olduğu Paris: 26 (A.A.) _Beş aylk t pıt 
Jngilterenln Cenevrede temin etmiş ol dır. bir yaklatma hareketi olacaktır. kadar dostane bir münasebet kur· til devresinden sonra parllunerı 01~ 
duğu h~ldmiyeti yıkmak içindir. Bu S ,, ı · h • Bu harekette İngiltereye Fran- maktır. şembe gUnU çalışmalarına tekrar 
siyaset~e a~~ rejimler n~asmda ol~n oma 1 cep esi sanın da katılması mümkündür. Lavalle flört yaparsa ıamimiye· lıyacaktır. bJşl' 
sempatıye ıstinnt etmek ıstemektedır. K hi d bTd ·ıd··. .. Hn B. Uvalin kararnamelerle but~' 

a re en 1 ı rı ıgıne gore • - Parı·sten ve Berlinden gelen çok tinden İngiltereyi fÜpheye dütü • 1 il t 
Nurl MAHMUT beş imparatorunun son ziyaretinden rılan eseri tamam1ıyacak o 8 tt.P'r5 

·sonra bu cephedeki Habeş kunetleri hususi haberlere göre, Hitlerin receğini dütünüyor.,, nln sürntle görüşülmesini is t ıı-~ 
.. 

Tilrklye - Irak 
Efgan - Iran 

Ademi 'tecavüz 
andlaşması 

Karespondans Diplomatik 
gazetesi nasıl tefsir ediyor 1 

Berlin: 26 (A.A.) - Türkiye, Irak 
Efganistan ve lran arasında dostluk 
ve ademi tecavüz andlaşmnsının im: 
zalanması hakkında Korrcsponduruı 
diplomatik gazetesi diyor ki: 

"Milletler cemiyetine mensup olup 
bihakkın mıntakavi topluluğa dahil 
olan bu devletlerin bu hareketi tek o 
lan istilmrnetine daha büyük bir ku\'. 
vet vermek niyeti ile yapılmıştır. Mev 
zuubahs paktın bu memleketler top • 
raklarındnki güvenliği arttırması bek 
lenmektedir. Paktı imza eden memlc • 
fletler bu Stıretle kendi işlerini c!aha 
müstatft ft menfaatlerine daha uy • 
... bir ~kilde başarabileceklerdir. 
Bmıdan dolayı bu paktın hem diplo. 
matik hem de aktüel bir ehemmiyeti 
dtduğu ıink!ir edilemez. 

büyük bir süratle ilel'lemeğe başla - muhtemeldir. Muhtelif mevzu!11
111 ç~ mışlardır. Ve üç gün zarfında 150 kL lngiliz kabinesinde küçük değlş~kllk kında verilen istizah takrirlerırı tıı''-

Jometre ilerlemek suretile İtalyanla luğuna rağmen B. Uıvalin bU~ıtlv\ 
tarafından işgal edilrni~ olan mevzile- Makdona ', dın og\J lu hemen münakaşasını knbu• c ,, 
rini tamamen geri almağa. muvaffak muhtemel görilnmektedir. 
olmuşlardır. Kuvvei maneviyeleri 

çok yükselmiştir. Habeş askerlerinin terf 1• mı· e tı• rı· ldı· ?. 
arasında imparatorun 2;;000 kişilik 

rnuntnwm ordusu da vardır. 

Cephe gerisi 
Şimali Afrikada 30 bin işçi ltal • 

yandan on bini mukaveleleri bitince 
yenllerniyeceklerini, ve ttalyaya dö · 
neceklerini bildirmiştir. 

Habeşler dumdum kur,unu mu 
kullanıyorlar 

Londra, 26 (A. A.) - Habe 
~i&tanın eski Cenevre delegesi 
Tecle Havariate için henüz hiçbir 
memuriyet bulunmamıştır. Bu a 
,~am Sovyet Rusyadaki tahıili do
layısiyle bir topçu mütehassısı O· 

larak tanınmaktadır. Şimdilik 
Şerşer vilayetindeki çiftliğinde 1 

Deyli Heralda göre bu böyledir 
İngiliz kabinesinde yapılan son 1 maaşları senede 5000 İngiliz lira

değiıiklik hakkinda muhalefet ga- sıdır. Fakat döminyonlar bakanlı
zetelerinden Deyli Herald bilhas· ğı herkesin gözüne diğer bakan • 
sa iki batbakan Ranuey Makdo • lıktan daha çok itibarlı ve mühim 
naldrn oğlu Melkolm Makdonald görünmektedir. 
üzerinde durarak diyor ki: Avam nazarında hi~ ~üphe yok 

"Melkolm Makdonald, Balde • ki eski döminyonlar bakanı T o -
vinin yeni kabineDinde döroinyon· masın "rütbesi indirilmiş,, buna 
lar bakanı oldu. Döminyonlar ba· karş!lık Makdonaldın oğlu "terfi,, 
kanı J. H. Tomas da Melkolmun ettirilmiştir. 
eski yeri olan müstemlekit bakan Kral taraf!ndan taıvib edilmiş 
lığına getirildi. olan kiiçük kabinede değişiklik 1 

Her iki makamda resmen bir listesinin ba§lıca sürprizi İ§le bu· 
rütbededir. Her iki makamın da dur.,, 

-;;m~ 

. "°l be"' Laval - 16 ncı paragraf ef!f 
yor! .,, ~ 

Eden - insan bir dost içı 
yapar!, ~) 

(Leh~ 
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2Jenim q,&üşiillı : 
tzwww; .. ,_, =---w.---.,__, 

Kelepçeli adamlar 
insana 7,1/1' .,,l,,~··'"'\.· ,' · veren 

bir manzaradır 
Kelepçeli adamlara en kalaba-ı 

ldt Jollarda 11k ıık rastlıyoruz ... 
Meaell, köprü üstünde... Sonra: 
..\elliye yanıp tevkifbaneyle adli• 
Ytıtüıı arumdaki meufe uzayah -
danberi Babıi.li caddeıinde, Sir • 
"-.ide ve ıebrin diğer itlek cad .. 
delerin.de. .. 

litU&aa, her .,erd._ 
Colutunuzla, çocuğunuzla neşe

" bir Jere giderken karıılaşbğmız 
ba1ıe bir manzara, bütün gün n~ 
teııbl kaçırmak için klfidir. 

• • • 
Önuiımde 26 giln tevkifhanede 

~Ulıdum. Fakat mahkemeden al
lllı:nın akıyla çıktım. MahkGm ol
ıı..dan.. 

Bir ırOn adliyeye aevkedillrken 
la daha elime kelepçe takacak • 
1'tdı1 Protestolarla buna mani 

lıte, aziz ywtcİaflarmı, elleri 
kelepçeli olarak gördüğünüz bu 
bedbaht inaanlardan bir çoğu 
böyle ıuçsuz kimselerdir. Bun lan 
yazmaktan bir mahat!nn, yolda 
rastlıyacağınız kelepçelilerin mut
laka mücrim olmadığını anlama
nız ve onlara fena nazarla bak • 
mama!ll2dır. 

••• 
Her ıslahat birdenbire JILpıla -

mıyor. Fakat adliyemizin mühim 
yeni değişiklikler arife.inde bu -
lunduğunu biliyoruz. 

Bunlardan biri, davalann ıü ~ 
ratle görülmesi olacakur. lntallah 
bu temin edilıin, ondan ıonra ad 
li hatalardan doğacak içtimai f e · 
liketlerin ne derece azalacağını 
sevinçle göreceiiz ... 

• • • 
oldum. Eauen müdür de ıonra - Iılahat yapıldığı 11rada §U ke • 
~ı "Y anhtlık olmut 1 Bir daha lepçe me.eleıinin de bir tatlıya 
~ tıefebbiiı etmemeleri için e- bağlaıımasmı temenni etmemek 
!lllr Yerdim t,, dedl elden gelmez. 

Fakat, benim gibi nice temize Şimdiki devrin iJllanlan, ıokak 
~t. beraet etmit mevkuflar ortalannda ıebpaya Çekilmit bir 
..._.dı ki, hepsi de, bileklerinde katil de görmek iatemiyor. ''EğeT 
lt.ıePÇe, günlerce kalabalık yol • idam vi.zii kanunca ban ahvalde 
1-rdan geçtiler. Yurtdaılar, ken - zaruri görüUiyona, vanm, infaz 
dilerine hazan merhamet, hazan hapiıhane avlusunda olmn !,. diye 
~~":11buı, hazan da tiksinmeyle dütünüyoııız. Ayni ıuretle, mev ~ 
~ kuf bir yurtdqm kelepçeli ıez ~ 

Cemiyet, onlann ıitradılı bu meai de, eminim, pek çok bemıeb
h.k.ızhfı sonradan neyle tazmin riye fena geliyor. 
etı:niı oldu 1 • • • 

1i· Rmyada, kelepçe ideli yoktur. 
ıç... d 1 "' Mevkufun muhafızı, elin e kı ı -1'endilerlne: 

• •• - "'-~ , __ ı.._1..:_,.1! .ı-"1•-ı.-: f-mda.n cıkarı:lnus tabanca. vahı1t 
n~ ... Gidin! • denildi. kmmdan sıynlmıt kılıçla yürür. 

d 
.• Onlar da sevinerek evlerine Zecri muhafaza zaruri ise, ke-
0ndüJer. lepçe yerine bu tekil tavıiye ol\19 
la.nıdıklanmdan biri, bu mev - namaz. Fakat, Framada, poliı ya

lt..fiyet esnasında, bütün vannı but jandarma, kelepçenin bir ucu· 
' 0 iunu kaybetti. Davası iki buçuk nu mevkufa, atekini de kendine 
•ene •Ürmüf ... Bu müddet zarfın- takar. 
cı_ iYi iıletilemiyen dükkanı zara• Bu tarzdaki "muhafazada,. bi• 
ta. ba§lamı,, elden çıkmıt .. Karısı raz daha mülayim manzara var • 
~lık Yüzünden onu terkederek dır. Herhalde adli ıalahat eınasın· 

Çını§... da mevkuflann sevki bahıını da 
Böyle bir adam, kabahatsizliği dütünmek gerektir ıanmm: Ke •

~tıle.ıılarak tahliye edildiği gün lepçe teklini değittinneli ! 
Solt - • 1· d. d . . ? <VI ftQ) 
~e_r_sı_n_ız~~~~~~~--~~~---~·----~ 

Fabrikalarda amelelere 

Zehirli gazlardan 
korunma 

3 

Kadıköy ıstanbul limanında tşllyen 

halkına Vapurların bilet ücreti 
müjde: ucuzlatılacak 

Su sosyetesi de • 
devıet enoe geçıyor Umumiyetle dörtte bir nisbetinı 
Baymdırl~ Bakanı Ali .~tin· bulacak Olan tenzilatın ilk 

kaya Kadıkoy Su Sosyetesının be- A .,, 1 
lediye tara~ından ~tı~ alınması kanunda başhyacagı umu uyor 
lüzumuna ıtaret etmıttir. Türkiyenin en kalabauk şehri gözönünde tutularak bilet ücretle.. 
Kadıköy ve civarında oturan olan lsta.nbulda Avrupa He Aıya· rinin dörtte bir niıbetinde indiril

halk bu ao~yeteden zaten müte · yı ve Beyoğlu ile lstanbul yakası mesi esası üzerine hazırlanmıştır. 
madi bir surette tikiyet etmek • nı biribirine bağlamak vaziyetin Bu suretle muhakkak bu vapur• 
teydi. Bu arada ıaatlenr yanlıt de bulunan Akay, Şirket' Hayriye lara binmek mecburiyetinde bu -
yazdığı, yılda fazla olarak bet Ii- ve Haliç idaresi vapurları bilet üc lunan her sınıf halk hakikaten çok 
ra alındığı, suyun bulanık verildi- retlerinin bugünkü halle iktisadi . ağır olan deniz nakil vasıtaları bi• 
ği söyleniyordu. yatma ve zamanın icaplarına uy· tet ücretlerinin bir kısmından 
· Bakanın söylediği gibi Kadıköf gun bir tekilde indirilmesi için E• kurtulacaktır. 
halkını memnun edemiyen bu aoı- konomi Bakanlığına bir proje ve- Ekonomi Bakanlığı bu çok MÜ• 

yetenin de yakın bir zamanda be- rilmi!tir. him tenzilatlı tarifenin umumi 111• 

B • .. 1 d. wı"ne go'"re kö rette tetkiki ile meıtgu) olmakta • lediyenin eline geçeceği muhak • u proJe, aoy en ıg ' ~ 
kaktır. Mukavelesine göre, dört mür fiyatlarında yapılan ve daha dır. Bu teklin, yeni tarifenin bq

da yapılacağı kuvvetle umulan lıyacağı ilk kanun başından itiba-
ıene sonra ıosyete belediye tara- d 1 lmakta tenzilat ve Halicin belediye eline ren tatbik e i eceği umu ~ 
fmdan alınabilecektir. Bununla 

geçerek i9letilmesi gibi buıuılar dır. 
beraber bu itin daha evvel bitin· -------------------------
leceği ve halkın daha en-el kurtu• 
lacağı umulmaktadır . Bu sene Amerikadan 
Arsıulusal tecim SeljljQh aelmiljeCeeii 
odasının Türkiye ~ ~' 

komitesi l [ 
Bir yıldanberi memleketimizde an QŞl ıgor 

de faaliyete geçmiş ola.n "Anıulu- Siyasal gerQin lik dolayıslyle 
aa1 Tecim Odası Türk\y~ u1maı V k 1 "s hları 
Komitesi,. ilk genel toplanbsmı apur umpanya 8fl eyya 
cuma giinü yapacaktır. tehlikeye koyamayız !,, diyorlar 

Bu toplanbda Türkiye UluıaJ 
Kvaı.ıt.ooi iclo.ro 1ıı07etinır. timdiye Bükrette yapılan seyyah acen· lizler için adeta bir moda haline 
kadar yaptıiı itleri bildiren rapo- leleri arsıulusal kongresine Tür • ıoktu. Maamafih oraya giden ser 
ru okunacak ve bundan ıonra Yf!:' kiyeden ittiri.k etmit oıan Ziya yahlardan umumiyet itibariyle 

Fehmi 9ehrimize dönmü§tür. Türkiyeye bir akın temin etmek 
nİ idare heyeti seçimi yapılacak · Akdenizdeki gerginlik yüzün • imkanı vardır. Bu suretle Ameri· 

tır. den ıeyyah itlerinin ne kadar bo. ka gemilerinden kaybettiğini.-
Umumi heyet Pariıte yapılacak zulmut olduğu ve dolayııiyle mem Türk turizm alemi, bu yı l Tuna ve 

olan "Anruluıal Tecim Odaları ıeketimizin bu bakımdan ne dere- Karadeniz yolundan telafi edebi
Birliği umumi kongresi,, ne Tür - ce müteessir olabileceği hakkında lir. 
kiye namma gönderilecek mura.h· Ziya Fehmi tunlan ıöyiemittir: "lngiltereden ltalyaya tek ıe)"' 
huı da ıeçecektir. "-Bu yıl Amerika.ian seyyah yah bile gitmemektedir. 

Umumt heyette konutulmak ü- gelmiyecek. Çünkü Akdenizde •~ ''Almanyadan bu sene memle. 
zere lıtanbul Tecim Oduı tara · fer yapan gemilerin yüzJe doksan ketimize seyyah gelmesi beklene
fmdan bazı teklifler ha~ırlanmış- beşi bu itten vazgeçmittir. "Sey · bilir. Fakat Almanyanm timal 
tır. Diğer taraftan komitenin da- yalıların hayatını ve gemilerimizi memleketleriyle yapbğJ turizm 
ha faal bir tekle girebilmesi için tehlikeye koyamayız!,, diyorlar. Wiring anlaşmalarına girmemiz 
komite idare heyeti taraf mdan da "Bu, yalnız Türkiye için değil• imkanı bulunuraa, turist harekatı 
teklifler yapılacaktır. dir. Amerikanın Akdeniz seferle- memleketimiz lehine daha çok ar-

-o-- rinden iıtifade eden bütün mem- tar ve batta Sovyet Rusyada ol . 
Çukurova çiftliği leketlere tesiri dokunacak bir va• duğu gibi memleketimizde turiznı 

davası ziyet hasıl olmuıtur. endüstrisi bile doğabilir.,, 
"Her yıl buralara kada1' gelen ------------

Türk - F ranarz muhtelit mah· Amerikan gemileri, bu seneki ha. 
kemeıindeki Adana Çukurova çift diseler dolayısiyle Cenubi Ameri· 
liği davasına ha.kem ıeçilmi! olan kaya, garbi ve cenubi Afrikaya 

kurslarda amele, fabrikalann mevcu. Holanda es.ki Ziraat Bakanı Van· 
için tatbikata geçiliyor 

'ın ~e\'~ct fahrikalarmdan başltyarak 
t~~Yı zehirli gazlardan ve hava htt. 
~ l'Indan korumak için geçen ay 
ttttt ?ada ''bir zehirli gaztar kursu,, 
~ » edihnlş Ye bu kursa yurdun her 
aı.ı1~1ldak1 devlet fabrikaları işletme 
!ti bu ~e Şefleri iştirak etmişlerdi. Şlm 
ıthll'lt llrsa iştirak edenler tarafından 
~·e Öh g~tlardan korunmanın amele • 
~. etiJrnesi fçfn tatbikata geçilmlş-

d Ö tbik t ·· gideceklerdir. 

Boğazdaki elektrik 
kabloları · tamir 

ediliyor 

~:~1\dlfirnize göre her fabrikada 
"ıeıtıl'ı:r~ rnahsus olmak üzere birer 
~Ot,ı gaz ve hava tehlikelerinden 
~'llltıa kursu.. kurulmaktadır. Bu 

~~ıea--
hı iye, yeni aldığı 

una g re grup grup ta a gore • deratok bu davaya ait evrakı teı-
cek ve hava hücumlarile zehirli gaz- ''Bu, çok fena oldu. Çünkü A • 
lar hakkcndaki bilgilerini arttıracak. kikle metguldür. merikadan gelen seyyahların ıa · 
1ardı:r. Dün mahkeme reiıini görmek yısında bu yıl bir artma Körülmek 
Diğer taraftan devlet fabrikaları iltemiıse de, reisin rahatsızlığı do leydi. 

kendi amelelerini alacak kadar sığı- layısile buna imkan bulamamı•· l ~ " ngiltereye gelince, oradan 
naklar vücude getirmek için faaliyete tır. y arm mahkemeden bir dig~ er 1 b ' A 
geçmiş bulunmaktadırlar. Bir kısım seyyah ar u yıl en ÇOK vuıtur-
fabrlkalann kursları başlamak üzere salahiyetli zatla görütecek ve en ya ve Macaristana gidhrorlar. in. 

Elektrik Sosyetesi Boğazdaki 
birinci kablodan sonra dünden i
tibaren Sarayburnu ile Salacık a

rasındaki kablonun taırurine b&f• 
lamıttır. Bu kablonun tamiri bu 
akşam bitecek ve yarm•lan itiba• 
ren de Amavutköy ile Vaniköy a· 
rasındaki kablo tamir ve takviye 
edilecektir. 

olduğundan bunlar gaz maııkelerl işi· kııa zamanda Adanaya hareket giliz Veliahdinin bu sene oraya{ 
ni idare eden Kızdaydan gaz maske. edip yerinde tetkikler yapacaktır. bir seyahat yapmaıı, bunu lngi • 
si istemişlerdir. Kızılay fabrikalara ------------------------------- ----------
maskelerin ne şekilde tedarik edebile. 
ceğinl bildirmiştir. 

Vali Ankarada 
Vali ve Belediye reiıi Muhittin 

Üstündağ Ankaraya gitmittir An
karada lıtanbul pllnı itiyle diğer 
bazı belediye itlerini neticelendi
receği söylenmektedir. 

Bebekde oturan bir arkadaşım anlattı: 

•• • 
camıının 

•• •• onu 
mak bütün bu civarı fevkalcide güzelleştirecektir. 

Esasen yarın bu sahUlere toplanr:zn pisliklerin ta • 

a!a~ı yıktıracak 
~, dıye taı af ından Muhtelit 
b~ lllahkemeleri umumi ajan 
'c)~ebligat yapılDU!, ilk kanun 
hftdb-iı!~d~r binanın bO§altılması 
)' bild· ~ttır. Bu tebliğat Ankara· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

t~ı trilrni!tir. binanın yıkılmasına bqlanacak, 

- Bebek latanbulun en yakın sayfiye yeridir. Şeh
rimlu gelen :seyyahlar da Boğazı görmek için buraya 
sık şık gelirler. Bebeğin en güzel mevkilerinden biri de 
sahUdekf eamidir. Fakat burası bakılmaya bakılmaya 

tam mana&ile bir mezbelelik halinl almıştır. 

hallülünden intişar eden pia, ve dayanılmaz kokıı da 
hem Bebekde oturanların sihhatinl telulit eder, hem d~ 
bu civarın gi)zel havasını bozar. Bunun için burada u. 
fak bir fedakarlıkla yapılacak bu gibi işlerburasını 
çok ıenlendirecek ve halkın bu civara olan ra{Jbetlnt 
arttıracakb.r .. 

lft ~~k cevap üzerine Muhte - yalnız temellerle duvarlan kala -
'- ~IJ· eJnelerin nereye ta§maca• cakbr. Bu temel ve duvarlar üze • 

1 olacaktır. Şubat aYJJ içinde rine Y.eni bina l8ıJ>dacaktır. 
Burmını adanı akıllı tamir etmek, temizlemek, hiç 

olma.na camiden iskelege kadar temlz bir rıhtım 11ap. 
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Yunan ltalya Habeş harbi siyasal durumu 
.....__.....__,.._, ,_, ~ -ZWWWL ,_,, - ,_, ~--- ,_,, ,..,, -

Şlmaıt Çlode krah - - -- . 
La vaJ ltalyanlara 

Hopel vilayeti muhtariyetini 
nan etti 

Pekin, 25 (A.A..) - Şaftd Ho
peinin muhtariyetinin ilanı töreni 
hu sabah T oungcha wda uker lik • 
ten tecrid edilmit mıntaka admi • 

Yunan toprağını 
öperek ayak bastı zaman kazandırmak 

mı istiyor? nistratörü Ying - You-~ng tara Beyannamesinde Yunanistana 
fından ya.pdmq ve mumaaleyh ye-

ni id~in bqına ıeçmiftir. saadet ve şan günlerini yeniderı Amerika italyaya eski gemi 
satllmasını yasak etti 

Yıng • You • Ka ·· rük 
~ile~resmi_~=aka: getireceğini söylüyor 
dıger hulun vergilerın nıohtar hü- y v --1 ·k· · · ö1 • kA t t fmd ha·ı ec1·ı unan n..ra ı ı ıncı Yorgı Yu- arzum beni, bu uzun yıllar, 1 
ğ~~ ara ~.ta 1 1 ece • nan topraklarına dün ayak bas- ıede kalmağa icbar etti. Bu e1rı~ .. ~illetler Cemiyeti: İngiliz donanmasının Akdenizden 

çekilmeai hakkmdaki göriifmele 
re devam edilmiyeceğini haber 
yermektedir. 

ın~in;~;, ebnı~•~:_ T' et d mııtır. da memleketin ıiyaaal, soayal fe Milletler Cemiyeti 18 ter Komi
tesinin aym 29 unda yapacaiı 
toplanb Fransamn isteği üzerine 
aeri bırakılmıf tır. 

18 ler Komiteai zecri tedbirler 
yuaim.m petrolt kömür ve demi. 
re de teımilini görii§ecek ve buna 
karar verecektir. 

Halbuki Franıız Batbakam La
va!, evvelki (Ün lnıiliz hükUmeti• 
ne ıunlan bildirmiftir: 

"18 ler Komitesinin aym 29 un
da yapacaiı toplanbda bizzat bu
lanmak istiyorum. Fakat aym 28 
inde parlamentomuz açılauğı ie 
~ Pariıten aynlnunna imkin 
)'Oktur.,, 

Tefsir edildiğine göre, LaTal, 
gerçi 18 ler Komitesi toplantısma 
8elemiyecek vaziyetteyıe de, 
Framaıım taleplerini yahut nok. 
tai nazannı bir hatka Fransız Ba
kanı vurtuiyle Milletler Cemiy• 
ti azaıma bildirebilirdi. Bu itibar· 
la Lavalin arzusunda daha fazla 
ltalya aleyhine alınacak çok mü 
bim kararları birkaç ıfuı için ol · 
ıun geciktirmek kayıuau olması 
muhtemel röriilüyor. 

Bakantar: 
. İtalyanın zecri tedbirlere itti . 
rlk etmit olan her deYlete &JT• a7-
n verdiği notaya Balkan devletle
ri de cevap vermeğe baılamıfbr. 

Yugoslavyanm cev:ıbı iki üç 
ıün içinde Romay& varacaktır. 

Bu nota Küçük Anlatma ile 
Balkan Antanbna. dahil Jiğer dört 
devlet tarafından verilen ceva
bın aynıdır. Cevabi notanın 

çok mutedil bir dille yazıldığı v~ 
alakadar bet devletin ltalya hak
kında hasmane hiçbir fikirden 
mülhem olmıyarak münhasıran 
Milletler Cemiyeti azası ufatiyle 
ve büygk ekonomi f edakarhklan 
pahasma zecri tedbirlerin tatbi 
kine ittirik etmit olduklarını kay
dettikleri sanılıyor. 

ıngiltere: 

Fransanın ltalya ile kendi ba· 
pna anlatmasına mini olmak iP 
zere lngiltere hükfunetinin hare 
kete geçtiğine dair haberler gel
mektedir. 

lnıiltere hükilmetinin Pariae 
eksperler göndermekten maksadı 
buymuf. Lavalin, ltalya ile mün · 
f erit bir anlatma ya(Jmak için 
müzakerelerde bulunma.ma mani 
olmak iıtiyorlanmf. 

Cumartesi günü ltal~daki ln
ciliz elçisinin Musolini ite konUf· 
maamda da ayni kaygunun hakim 
olduğu yazılmaktadır. 

Öğrenildiğine göre, lngiliz el • 
çisi ilk defa olarak Habeş meıe· 
lesi hakkında esaslı müı:akereler· 
de bulunmak ve bir tes\fiye sureti 
bulmaya çalı~mak hakkı;ıda tali • 
mat almıştır. 

Bu göriif me hakkında İngilizce 
"Deyli Telgraf,, gazete.i diyor ki: 

"lnıifü: elçisi, sulhu tesri husu· 
-.nda amanı gelir geJmez, ken· 
diıinin emre amade bulunacalını 
bildirmiıtir.,, 

''Deyli Telpaf ,, diğer taraftan 

Amerika: 
Amerika hükiimeti deniz daire

si ltalyaya eski ıemi aatılmaaını 
yuak etmittir. Cumur Baıkanı, 
bitaraflık ilanını yapmadan önce 
iki esiri ıemi aablmıfb. Fakat bit 
üçüncü geminin sablması menedil 
mittir. 

Zecri tedbirler aleyhinde ita! . 
yada faaliyet devam ediyor ve 
mukabil tedbirlerle metaul bulu • 
nuluyor. ltalyan dini te,kilw. l . 
talyada altm toplama propagan . 
dasına yardım etmektedir. Birçok 
papazlar) albn zincirleriyle altın 
haçlarını F atist makamlanna ver 
mittir. 

Zecri tedbirlere iftidk eden 
devletlerin isimlerini la§ıyan yer· 
]ere hatka isim vermek hareketi 
de devam etmektedir. 

Bir asırlık bir hatıra ile bağlı 

olan Romadaki "ispanya meyda
m,, bundan aonra ''Maretal Di Bo
no0 nun admı tafıYacaktrr. 

htrol• kan.cak amlNı ... o 

Vqinıton: 26 <A.A.) - SalA.hl • 
yettar Amerikan çevenlerl ltalyaya 
yapılacak petrol ihracatı üzerine ko _ 
awliaeak &111b&-sova &•le c-..... ,.d,. 
yapılacak olan mttıaakqalanıt tehiri. 
ni tahlil etmek iltemiyorlar. Ancak 
bu çennlert Amerika hükumetinin bl.. 
taraflık siyasasını öteki htikOmetlerin 
kararlarmdan ayn olarak ve bunların 
verecekleri kararlan naza.n itibare at 
maksmn muhafaza etmek azminde oL 
doğunu eöylemektedfrler. 

iyi haber alan çevenler~ ltalyaya 
petrol iharaca& meaelesi hakkmda Va 
ş.ingtonun takınması muhtemel vazi • 
yet hakkında tefsirlerde bulunmıya 

mütemayil değfldfrler. 

Türklyede: 
Limanımızdan giden ballla;t 

gemllarl 

Jtalyanm Guton Kopaçoli ve 
Sapri admda.ki iki balıkçı kumpan 
JMın& ait balıkçı gemileri ltalyll· 
dan aldıkları emir üzerine 1 ma • 
nmıızdan ayrılarak balık alma • 
dan ltalyaya dönmütlerdir. 

Bu gemiler bir müddettenberi 
limanımızdan balık ahnaktaydL 

. t• ki ou • ~. 1 av en e Pirenin yanındaki F aler lima • ekonomik hayatını ihlal edehl1' · 
mıt ır : l - .f . 1 km h k t'f s11' " Muht . t __ ,_ likt t runa genera unı orma.aıy e çı ıı cek er türlü te§ebbüsten a 

- arıye , aa&er en ec ğ•t k .. k. d. F h. b' d,. 
rid edilmit ola bü·ı·· mmtak .

1 
ve e ı ere toprağı opmüttür. rette çe m ım. akat ıç ır ı:lt. 

n un a 1 e B d k d" · · ka k.k • · f ·· 1 · · • oır ba mmt kay .. . I d.. un an ıonra en ııını rtı- ı a ıyı ve ena gun ennızı 
a a mucavu 0 an ort lamaaa gelen Ba•bakan General k t 1~1-- ·ı tak• tıııekteJ' 

kazaya ta.mildir. Yeni hüldlmetin • s ~ ve a A&a 
1 

e ıp e ifeJIS' 
•-ekkü·l·· ,L• b. h·ı T k Kondiliı krala diier Yunan ha - hali kalmadım. Yüksek "~ 
--T u uıç ır veç. ı e &il&' ou k 1 _,_ · · • d "'10' 
m::~--k · .. hlı::.l tm kt d. an annı tanrtmıt, mı~ıaa ulusal yemden davet edılmıt ol ua-.. 
~.. etını ı • e eme e ır. l · b'' " martı ça mıf br. bugün, bütün kuvvetimı, 11 

Bafk• ye .. ıe .. de kaMfrk ıklar ilk otomobile jandarma kuman tecrübemi ve bütün faaliyeti~ 
Londra, 25 - Şarki Hopeide danı ve polis müdürü binmişler. milletimin hiç istisnasız biit11 

muhtariyet ilan edildikten aonra onun arkasındaki otomobillere ıa• milletimin
1 

maddi ve mane\11 yii~ 
Tiençin<le de bazı karqıklrklar ol· ray maretalı ve kralın yaverleri ıelitiııe lıa~.etmeğe tamanıel1 h• 
maf, muhtar hükilmete ihihaka ta· binmitlerdir. Kr&l ve veliahtm oto zınm. Mazi unutulmuıtur· ~ 
raflar olan uiler hükUmet müea · mobili bunların ardından gelmek- mim berkea için mutlak bir~ 
ıeselerini zaptetmek istemitlerdir. teydi. sav:t ve adalet temin etnıeııted~ 
Hü~et derhal örfi idare ilin ti' Atinada tezahüratla karıdan• HükWııetimizin direktifleri*''~ 
derek ısyam butırmıtltt. Çinin mıtt kurulan takm üzerilıe kralın mayea altmd b··t·· Etenler• d. · ı a u un ~ 
ıier tımal vilayetleri muhtar hü bayrağı dikilmif, ıeçenlerde ıeh- manevi birliğinin tesanüdüııÜJl .. 

kômete iltihakı reddetmi1lerdir. rimize 1e1m1. olan Atina Şarbayı ·mı · · tir" ak. · 1• den \f\J 

Ame .. lk•lrlar endlt•de 

Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork 
Herald Tribune ıazete.i yazıyor: 
1 ''Dıt itleri B..kanhiı ıimaJi 
Çindelri vekayii endife ile takib 
etmektedir .,t 

Bu pzete bu hafta içinde, in· 
riltere hfikGanetile yeniden miifa
.erede bulunmak üzere tertihat 
almdıjmı ve bir el 'birlifi ıiyuaaı 
takibi ve Çinin azar azar parçalan 
muına amund surette muhalefet 
.:.ı;ı-~ ~l- - .1--.-~ _.ıu. 

melde buhmdujunu ili'Ye etme~ 
todir. 

Bu.ı guetelert Çinin Japonya 
tarafından tamamen istila edilme 
ıinin anp.k bir zaman meselesi ol 
duiu mütalea.amda bulunmakta -
dular. 

-s samı ıı ıt ının yen l 
Koçyaa ''hotıeldiniz,, söylevini cut bulması, Yunanistana, uıııı:, 

vermiftir. maz büyük babam ve ıanlı ha- f 

Kral bundan sonra sara.ya gir· mın devirlerine benzer sa.ad~~" 
mit ve balkona çılamıtn. Bu sı- tan günlerini yeniden getir~ 
rada önde A.tina Şarbayı olarak tir.,, . 
ballan yaptıiı ıeçit resmini aey - ı kinci r orl' • tJfl 
retmİflir. Avala Ajansına Yunanı! li• 

Kralm saraya varması esnasın· Cumhuriyet Partisi lideri Sof0 
•• 

da krallık beyannamesi de neır~ bir diyev vermit ve denıittir ~· 
dilmitti. "- Eğer, kral beni istit-'e . 

Beyanname töyledirt çağırına gideceğim. Bu hareke• 
"Elenler, tim, milli birliği temin için 1'r1' 
12 Yıl uzak kaldıktan ıonra, filen tanımıs olmaklığnn del11e 

müttelibrı yaptıpmz davete 1ca- tır . ., - ;litı 
bet ederek yeniden çok sevgili va- Batbakan General J(o1'd iıs' 
tanrmaa dönmiif bulunuyorum. krala istifasını verip yeni ~ .. 1. •• sO 
Heyecamm çok derindir ve mili~ yapmasını taniye edeceğıru 
time kaJ'fl olan fiikranım ölçüle- lemiıtir. .rtif 
miyecek derecededir. Uzun yıllar, Eski ba§bakan ve Ah&li p f'f't 
ayrılığımızın kederini ve Yuna . lideri Çaldariı ise: ''En ~ biiJıD 
niatan için duyduğum daüaıılayı partinin lideri nfatiyle yen~·~" 

Yeni hUkOmet tamim kalbimde gizledim. Milletime kar meti benim tqkil etmeın l\J ,.ssif 
gönderiyor tı olan __ .,,._ .... o ..... •. battaA ben . '--' ~- . d ... :_. el ~ .. " ...... , nu ıuıu9. wavııye eceg....-ı• 

Pekin, 25 (A.A.) - Hopei m\1' ıia, refaha doğru gider aörmek tir. / 
Takkat bükUmeti Tunıçau•dan ti• ------- ·-----------------______..
mal Çinin bet vilayeµne bir ta -
mim yollamııtır. Tamim, bu vili· 
yelleri ayrılma hareketine ittirake 
davet ve Nankin ile Kuom.inıtanc 
a karşı tiddetli hücumlan ihtiva 
etmektedir. Bu hareket merkezi 
Tientsin Japon mmtakasmda bu
lunan kurumlara dayanmaktadır. 
T ungçau hükdmet komitesi mün
blııran Yinyukeng memurlarile 
gayri atken bölgenin hutuet polr 
ıine men1up eubaylard~ mürek
keptir. 

Syngçeyuan ile yirmi dokuzun 
cu ordunun durumları belli değil
dir. Hareketin akibeti i.e bunlara 
bağlı buhmma.ktadu. 

Halkevindeki 
voleybol müsabaka61 

Pazar günü Beyoğlunda Halkevin. ceklerdir. 1'018 
de yapılan voleybol miisabakalan 8 - T~rtılma, Galaıa.sar&Y 
aşağıdaki neticeleri vermiştir: bUnde sant 14 ten 16 ya kadsrdtl'• 
Beyoğlaspor, Sanat mektebine hük.. ıstJ 

men galip. Mühendis mektebi Kurtula A tlellzm çalışına ıJ' 
§& 2.1,5 U5 galip. Jadranskl Galata lstanbul atletizm heyeti t>aP' 
saray (A) ya 11-15, 15-4, ~15 ga - ğmdan: 
Jip. Robert Kolej. Halkevi takrmma l) Müteferrik kulüplerin e 
14-18, 10-15 galip. ltalyan mektebi için kış jimnastik idmanla.t~ lJ ç 
Darü"8f akaya 9-15, 10-15 galip, Ga . · uef 11 

· 
latasaray (B) Altmorduya ~15.2..15 lu halken salonunda cnmar ,Jtt 

ltalya hükiimeti, kendisine zec 
ri tedbir tatbik eden memleketler 
den bu ayın 28 inden itibaren ba· 
zı mallan almama.ğa karar Terdi· 
iinden ve bunlar araamda balık 
da bulunduğundan bazı gemiler, 
ellerindeki balıklan 1ta11aya retit --8-1-v-1--1 -m-e_m_u_r_l_a_r_ı_o_ tirmek üzere aün.tle buradan ha-

il 
§amba akfamlan devam edilll' .... 11 

p~ -~ 
ıK•ııı.•clN SINIF. 2) Heyetimiz atletlerin 

u" • idmanlan için de pe~ınbe .e 
reket etmitlerdir. yenf barem kanunu 

Romanya ve Sovyet Rusya Kamutayda 
petrol g8ndermlyacek görOşOlecek 

Cene,Te, 26 - Kurum genel sekre- Sivil memurlara mahsU8 yeni ı. . 
teri AYenol bugfin SoYyet RMya ve rem kanunu projesi önümüzdeki ıiln. 
Romanyanın Jtalyaya petrol, kömtir. lerde Kamutay encümenlerinde teL 
demir ve çelik ihracını yasak etmfye kika başlanacaktır. Bu llyiha ile bir· 
hazır olduğu haberini almıştır. Bu ilkte gene yakında Kamutaya sevke. 
devletler konsey karar verir vermeı dilecek bankalarla diğer mail mllesse.. 
bu maddelerin Italyaya yollanması • seler memurlan hakkındaki barem 
nm yasak edileceğini bildirmişlerdir. ltylhası yeni malt sene başından ev -

vel Kamutayda müzakere edilecektir. 
Baltkc;ı kayıkları petro, Hliktlmet bu proje esularma uygun 

kullanmazn~ olarak ordu için de bir barem projesi 
Roma 26 - İtalyan balıkçı kayık. hazırlamıştır. 

ıan sece petrol llmbalan kullanmama Bu 11ylha esaslanna göre askert 
ia karar vermişlerdir.Bu kararın 4000 barem cetveıtnde yeni sivil barem eet. 
balıkçı kayığına şamil olacağına göre veltne uyacak bir şekilde değf~iklikler 
ltalya senede 50.000 kental petrol e - yapılacaktır. Bu değişfklikler~n su -
konomJ etmif olacaktır. baylar istifade etmif olacaklardır. 

Dafcılık kulübü Barkobaya itirazı irUnlerini tesbit etmiştir. fl'f 
üzerine hilkmen plip. Beyoğlu halke.. a) Kros Kantri idmanları ŞiŞ~ f 
•l Darllffafakaya 15-17, 9-15 galip. rtyetiebediye yoln ve Şişli ~ 
Kurtuluş Galata.saraya 12-15, 2-15 rasmda yapılacaktır. 

gatlp. 4) Pazar ıünleri sabah (9) ~-el 
Galatasaray Kurtuluşa hükmen ga. şembe günleri akşam (4} te _Y"f'i/ 

lfp. Mühendis Beyoğlaspora 7-15, idmanlar için bütün atıetıeriO .,411• 
2-lS galip. stadyomunda bulunmaları IA~ıJ 

Boks teşvik 5) Kros Kantri idmanları 
mUsab&.kaları 935 te ba§hyacaktır. ,,_. 

6) Kros Kantrl idmanla~~ 
T. t C. l. Lrtanbvl bölgesi boks nör Louis ve Prak nezarete 

heyetinden: dir. , ,. 
1 - 15 birincıldnun 1935 pazar 7) Taksim stadyomunda il 1tdt' 

günü saat 18,30 ,da Beyoğlunda Gala • soyunma odalan temin edil"d•~-, 
tasaray kulübü sa.lonlannda boks teş.. 8) Mart nihayetine uda!' 111~ , 
vfk mfigabakatan yapılacaktır. decek olan Kros Kantri id~ ,-

2 - Federe ve gayrifedere bütün kulüplerimizin bütün atıetl 0.,t• 
boks&rler bu maçlara iştirak edebile- lunmalan lü.zumu tebJ.fj olO 
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'INTIK Londra polisini şaşkına 
T=-e--=f=-ır-.. d~k-a_n_lYl_m_a_ır_a_s_o -= ~7_7 ____ V_a_z_a_ın_:_(_V~#Jı:--ar~N~Q=--):---

Hangi kadına gitsin ? . . Hangisine?... işte, 
pencerelerden türlü türlü kadınlar uzanmış, 

" Sakalh ! Hişt! Hişt! Buraya gel!·,, diye 
onu çağırıyorlardı 

çevirmiş bulunuyor! 
Londradan. y0%ılıyor: 
Cenaze törenlerine mahsus elbiseleri 

Türklerin baskınına uğramamak 
için, kaptanlar ve /Jlarki Fer • 

nando gemilerine doğru kaçı • 
yorlar. blarkiye getirilen kadın·, 

papaza kalmıştır. 

Bazı pencereler ise, renk renk 
perdelerle örtülm~tü. Bunların 
içlerinde müşteriler vardı. 

K11aca11, burası, lstanbuldaki 
Galatanın eski manzarasını arze
diyordu. Esasen, Galatadaki u · 
mumhanelerde İtalyalı olan Ce • 
nevizli bahriyelilerin adeti üzere 
kurulmuş değil miydi? 

lıte o zaman hayal olarak bü • 
tün bu kadınlar şimdi hakikatti! .• 

Hangisine elini uzatsa yakalı • 
yabilirdi ! Ve onlar, kendisini ça· 
ğırryordu: 

giymiı ağır batlı ve ciddi suratlı bir 
bay geçen gün Londranm Southgate 
mmtakasmda Vilyanıların köıküne 

siderek kapıyı çaldı. içeriden çığlık 

ve batka gürültüler iıitiliyordu. Bu bay 
içini çekti. Çünkü ö]ü için dökülen 
göz yazlan, kopanlan Ecryatlar zava11ı
ya çok dokunuyordu. Kapıya bir daha, 
daha hızlıca vurdu. Güler yüzlü genç 
bir kadın kapıyı açtı. Ciddi yüzlü zat 
da: 

Baf papas, odasında, Emineye 
ne yaptı? ... Sarı sırma saçlı, mavi 
gözlü genç krz, rahiplerin elinden 
naınusunu kurtarabildi mi? Yoksa 
kirletilınit bir tarzda, o yaman 
İ§kencehanelere mi atıldı?.. Do • 
ğan Bey vak'adan haber aldı mı? 
Baı rahibe nasıl istintak edildi? •. 

Bütün bunlara cevap vermez • 
den evvel, yeraltı dehlizlerinde, 
iki kaptanla, Marki F ernando ile 
\re lnlavuzlarile beraber yürüye -
l" ını ... 

Kaptanlar: 
"-Yakalanmadan kaçabil • 

•ek ... ,, diye düşünüyorlardı. 
Matki Fernando ise: 

Margi Fernando 
ise: 

"- Zaten ahdun, ilk defa ola· 
rak V enedik umumhanelerinde 
bir 1-..'.ldınla karıılatmaktı. Yine öy 
le alaçe.k '·· divc:ırdu. 

Uenıızlerın nıhayetinde kaya -
lıldardan bir "oda,, içine çıktılar. 
Bu "oda,, nın zemini deniz, ta • 
"anı v.:ma idi. 

Br.~ .. ard, işte burada gizliydi. 
l<apt!.nla:-, tayfaları harekete ge
~İ~ı:H!e.r. Yarım saat sonra, müsait 
k~~ hava ile yola düzeldiler ... Bir 

Uçük Türk kırlangıcına (~) rast 
ladıJar. Kısa bir muharebeden 
•onra batırarak içindeki insanlar
dan l:.ir kısmını esir aldılar. Zin· 
tİrlere vurdular. 

Sonra, tamamile arızasız ola
tak Yollarına devam ettiler. 

Vene dik 
Lırnumhanelerinde 

Altıncı gün ..• Venedik .. 
liiç bir yere uğramadan burara Varnıl§lardı. Marki F emando, 

lalya sahillerinden geçerken, A· 
~dolu kıyılarındakilere niıbetle 
~ole daha serbest kılıklı olan ka -
~~lara uzaktan uzağa - balanı§, 

togü. geçirmişti ••. 
ı Nihayet, İ§te, gondol, onu, a
~~ edilmiı diğer esilerle birlikte 
"-ık, Yosun ve çürük yemiı ko· 

n 'V enedik rıhtımlarına bıraktı. 
) O; buralarını karış karış bili -
ı Ordu. Zenginlik ve huvardalık 

- Htt ! Hşt ! Sakallı! Buraya 
gel ! Bak, ben ne güzelim! 

- Madam ben ölünün ceıedi için 
aeldim! .... dedi. 

Genç kadının gözlen faltaıı gibi a· 
çıldı; tatkrnhktan ağzım kapıyamadı: 

F ernando, bu sokakta yürüdü. 
Acaba, rüya mı görüyordu? •. 
Esaret hayatında, daima böyle 

hayallere kapılırdı. Ellerile, vü -
cudünü muayene etti. Lamise his
si sağlamdı! 

Uyumuyor... Gördükleri tam 
manasile hakikat! 

işte, kadınlar onu çağırıyorlar: 
- Hşt ! tst ! Buraya gel! 
Vücudünde bir atılma var! 
Şeytan diyor ki: 
- Haydi! •.. Ne duruyorsun? ... 

lleri .• Şu tombalak kadın senin ola 
bilir!... 

Fakat, gözüne, öte yanda geniş 
kalçalı, iri yarı bir mahluk daha 
ilitiyor. 

- Buna mı gideyim yoksa? .. 
Daha öte vanda. kızıl saclı bir 

kadın ... Akdenizdeki kızgın güneş 
halinde ona doğru sanki fuleler 

I 
saçıyor. 

Bir dükkanın önünde, iki zen
ci kız otunnuı. 

Beyaz dişlerini göstererek gü· 
lümsüyorlar: 

- Hşt ! Hşt ! Sakallı! Buraya 
Buraya! 

Fakat, o, Baridan'ın eşeğine 

dönmüştü. Meşhur fıkradır: Eşek 

suaamıf. iki yanma iki koğa dolu
su su koymU§lar. Onu mu içeyim, 
bunu mu içeyim derken karar ve· 
rememiş. Tereddütten ölmüş ... 

F emando da ona benziyordu. 
Şu kalın bacaklı?, tombul kollu 

kadınamı? 

Şu kırmızı ve kaim dudaklıya 
mı? 

Bu kısa boylu §İfDlAn mı? 

Şu ince uzun zayıfa mı? 

Şu mavi gözlü, sarı saçlıya 
mı? 

Şu baygın bakan Süheyla.ya 
mı? 

Dekt1ltesini mübalaga ile açıp 
İnadına ommunu gösteren fu çe
vik hareketli kadına mı 1 

Esmerin tadı varmıt ! Şu lapan· 
sol kijpeli, düz~jyah .aash kadma 
mı? 

Hangisine? 

H . . . . ? 
angısıne gıtsm .... 

Artık acele etmiyordu ... O, her 
ne kadar uzun yıllar kadın hasreti 
çekmit bir erkekse de, ondan da
ha evvelki yıllar, çapkmh1darın 
türlüsünü yapmJ§, zevkleri inceli • 

- Niçin geldiniz .... Niçin? .. . 
- Ölen Mister Vilyams için! .. . 

Genç kadın bu aeler kahkahalarla 
gülmeğe batladı ve evin içine batını çe· 
vireı-ek: 

- Hanri, cancağuım, buraya gel
sene! ... 

Diye baiırdı. 
Güler yüzlü aenç bir delikanlı ka

pıya geldi. Yabancı da yeniden ağzını 
açb: 

- Döktor Kranı birkaç dakika evel 
telelon ederek Miıter Heıuy Vilyamsm 
"Artık yaıamadıimı,, bildirdi. Bunlar 
onun sözleridir. Cesedi için evine eit· 
memi emretti. 

Bu aırada bir düzine kadar insan 
kapıya toplannut dinliyorlardı. 

- Artık yqanuyor mu? Bu da ne 
demek? Daha evleneli iki saat olmadı •• 

Bu .&deri de Miater Vilyamı hafı· 
rarak aöylemitti. Hem de yatadığmm 

çok kuvvetli bir delili olınak üzere güç· 
lü ve •ailun vücudu, aevinçten gülen 
yiizü ile orada dW'UJ'orclu. 

Miaalirlerden biriıinin seıi iıitilcli: 

Baylar, Gençler ( 
Hiç bozulmıyan TEKSA YT prezer· 

vatiflerinden daima cebinizde bulun • 
sun. Teksayt ancak orijinal zarflarda 
satılır. 

Esaret hayatındayken, zenci 
kadınlardan bir vapur dolusunun 
lstanbula nakledildiğini görmüş 
de, ne kadar coşmu§, heyecan • 
lanmaştı. 

ğine ula~mıştı. --------------

Bu kadın boiluğu arasında es
ki huyları tepti, §Öyle bir düşün • 
ceye kapıldı: 

(Devamı var) 

~ • 1 • .;. • ,' .. ', ... fi 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm1ştir. 

2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir 

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

lerle ( 20.000) liralık bir mükafat 
ikramiye

vardır •• 

Naşit -- Ertuğrul Sadi 
Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gete "'88t 20,M da 

Onlar ermiş 
muradına 
Vodvil 3 perde 

Nakili: Bedia 
Her tarafa tramvay. 

Telef on: 22127 

iu~nbuT Btltıfiqui 
~bir'l!·yatrow 

ıın~mııııı 

l~J 
nnm 

Fransız 

Bu alqam saat 
20 de 

Tohum 
Yazan: 

Necip Fazıl 
Kısa.kürek 

tigatrosu 
li:;anrnda fU gemici meyhanele -
ta.b e ~z:rnı gitar çaldırmış ve p-

"- mı ıçerek fU dükkanda girip çr ••••••••••••••••••••••••••••• 
nla.rı az mı ıeyretmişti? .. 

HALK OPERET) 
Bu akşam 20,30 da 

let•l>ulckanlar, gemici ummnhane 
IYdi LY • d .. k k k" • h~ · cıepsı e, yu ae argır 

t~ •mı altında, pencerelerini, 
•-- nlerin iıtahalannı cel·b için 
~lfla.rdı. 

itap ··nı . tiQı ı o ennde renk renk sü • 
"- l!ıiit l"enk nk . . . b ~i b ' l"e gıyınmı§ azan 
C' •Zan üç kadm oturmuıtu. 

İstanbul asliye birinci hukuk mah • 
kemesi başyazganhğından: 

Hazinedar çiftliği sahibi Hüseyin 
tarafından YeşiJköyde mukim Osman 
Nuri aleyhine aı;ılan ve Bakırköyünde 
Sakız ağacında Taş Han caddesinde 
tapu senedile mutasarnf olduğu ar. 
saya müddeialeyh tarafından teca . 
YÜZ ,.e müdahale edildiğinden bahisle 
müdahalenin men'i ve zarar ziyanın 

BAY· BAYAN 

Büyük operet 

Son Hafta 

Yazanlar: Mahmut Yeaari ve Necdet 
RUıtü. MUzik: Sezai ve Seyfeddin 
Asaf. 

~eri: 
._ }f• 1-rd 1!t ! Hiıt ! • diye çağır17or-
ı. 

·~ . 
. -.u.- tip gemJ. / 

müddeialeyhden tahsili talebini müte. 
dair olan davanın yapılan muhakeme.. 
sinde: Davacının tapu senedile uhde
yi tasarrufuna geçen dört dönüm bir 

evlek mahallin müddeialeyhin arsası. 
na ilhak olunduğunu tahakkuk et _ 
mekle mezkQr mahaldeki müddeinin 
yarı his~~ine mi.iddealeyhin tecavüz 
ve mUdah:ıleslnin men'ine kabili tem· 
yiz olmak üzere 11-10-935 tarihinde 
karar nrilmiş ve mezkQr kararın mu. 
maileyhe kanunu mezkılrun 407 nci 
maddesi mucibince ilanen ihtarı ten • 
sip kılınmış olduğundan müddealeyh 
Osman Nuri işbu ilanın ferdasından 
itibaren müddeti kanoniyesi zarfında 
turuku kanuniyeye tevessül etme • 
dfğf takdirde mezkQr ilan1n kesbU kat' 
Jyyet eyliyeceği iht.ar olunur. 

Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 2.5 - 50 - 75 11ı 100 Loca: 

400 - 300 

Bu ak,am: SEVDA OTELi 
Pek yakında: TELLİ TURNA 

- Kaç :zamandrr herkesi altadan lcö- ' 
tü ıakacının iti olsa gerek! 

Ciddi suratlı bay içini çekti, af di· 
ledi ve az ötede beldiyen siyah cenaze 
arabasına yaslı bir tavırla yürüdü. 

* * * 
Londrada kaç aydır türeyen muzibin 

birisi böyle münasebetsiz takalarla ha1· 
kı taciz etmektedir. Geçenlerde tem
yiz mahkemesinin reisi sabahleyin kah· 
valtı ederken telefonun zili acı acı çal· 
mıı, adamcağız sofra ba,mdan kalka· 
rak telefona kotmU! ve makineyi ku· 
lağına koyunca: 

- Bura11 (Skotland Yard) dır. Yük 
ıek fab11iyetinizden kurıunla öldümie
ğe dair bir vaka sormak istiyorduk da.. 

- öldürmek mi? •• 
- Evet! Leydi Heva.rtı kurtunla 

öldürdükten sonra kaçan hırsıza dair .• 
Böyle bir vaka olmamıtb bile! Nite

kim Londranm emniyet direktörlüğü o

lan Skotland Y ardda böyle bir telelon 
etmemiıti. 

Bu herifin Londrada yapmadıfr 
muziplik blmamıtbr. Kaç papaıı • 
lefonla nikah kıymak için muhtelif ev
lere göndermiı ve zavallı adamlar git· 
tikleri yerlerde fevkalade mahcup ol
muılardır. 

Bu adam yalnız telefonla değil, mek 
tupla da birçok muziplikler yapmakta
dır. Geçenlerde Londrada ne kadar İf· 
•İz varsa belediye batkanlığı tarafından 
kendilerine kıtlık kömür için parl daiı· 
blacağma ve muayyen günde belediye 
ye bat vunnalanna dair mektuplar 
alnuıbr. O gün belediye binasmı yüz. 
lerce kiıi istila ederek bütün memurla
" ta~•rtmıılıır ve güçbela dağıtdabilmiı· 
lerdir. 

Polis bu adamı çok ~iddetli aramak
ta, fakat bir türlü ele geçirememektedir. .. . 
Açık teşekkür 

Ge~irdiğim kam dolayısile söz, yazı 
,.e telefonla hatırımı soran ,.e gerek 
evime kadar gelmek zahmetine katla. 
nan dost ve arkadaşlarımla spor sos. 
yetelerine ''e onlann sayrn delegeleri· 
ne, kaza esnasında ilk evvel jmdadı. 
ma yetişmek suretile bana ~ok büyük 
bir iylikte bulunmuş olan Feneryıl • 
maz kulübü genel kaptanı Bay Talat 
Özışığıa derin teşekkür, sonsuz saygı 
ve minnettarlıklarımı gazeteniz yo • 
luyle açık olarak beyan ederim. 

lstanbul idman Bölgsef 
Sekreteri 

I Halit Tüccarba1U>ğlu 

HABER 
Ae<SAM POSTASt 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : Jstanbul 214 

Telgraf adresi: ıstanouı HAS ER 
Yazı ışıerı teıoronu : 2~872 
ıaare ve ıran .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Sene ilk 
e aylık 
3 aylık 

' •Y•ık 

Tllrfdg~ 
1400 Kr. 
730 .. 
400 •• 
1.50 •• 

Ecrıchı 
2700 l<r. 
1450 .. 
cco .. 
.300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıcaret ııanıarının eatırı 12 50 
Re9ml llAnların 10 kuru•t~r. 

Salıibi fJI! Neşrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaaı.ı 

KUPON 

317 
~~~~ 

28 ·11 • 935 
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Bunu Zati bey hiç beğenmedi. 
T evfiği mutlak mahvetmeğe ka· 

rar verdi. Fakat nasıl? Eski padi

şahlar devrinde o]duğu gibi dile
diği ferdi asmak, boğdurmak kud· 

retini haiz bir vezir olmak için 

ömrünün on senesini fedaya hazır 
dı. Fakat bu artık mümkün değil
di. 

İki kahve ısmarladı, on kadar 
cigara içti. Hiç olmazsa herifi is-

kirliydi, ceketinin düğmeleri na

diren iliklenirdi, fesi daima biraz 

arkaya atılı, tavrı laubalı ve olduk

ça galiz bir adamdı. Fakat ken
di başına bir şahsiyetti. Şimdi ye-

ni kıyafetinin, yeni mutaazzrm 
tavrının arkasında gene eski Zati 

bey parçaları srrıtryordu, fakat ye 

ni Zati bey artık muayyen bir şah
siyet değildi. 

Siyah setresi sıkı sıkı iliklen-
tediği yere sürer ya! Peki amma miş, potinleri parlak, gömleğinin 

vilayetlerde Dahiliye Nezaretine kolası daha parlak, kol düğmeleri 
göz dikmif nice valiler var ... T ev- elmas ... 

fik bunların birine çatarsa ... Ha• Tevfiğe, bu yeni Zati hey, eş• 
yır, hayır ... En doğrusu Tevfiğin 

gözünü korkutmak, san'atmı icra

dan menetmek... Hatta mümkün 

olursa T evfiği, Selim paşamn ko

nağını, oğlunu daha yakından tet

kik için kullanmak. Bu daha siya• 

yası ve evi gibi rol kesmeğe çı

kan ,fakat beceremiyen bir aktör 
gibi geldi. 

Karşısında T evfiğe yer göster-

di. Devlet umuruyla mefgul bir 

büyük adamın Tevfik gibi bir pes-
si bir hareket, Zati bey gibi akıllı paye ile konuımasındaki tenezzü• 

bir adama bu da:ha çok yaraşan lün ne kadar ulvi, ne kadar alice

bir tedbiT. Ve işte o gün nizrr bey nah bir hareket olduğunu olanca 

sivn memunı T evfiği getirmek kuvvetiyle ihsas etti: 

için yoJladrktan sonra zihninde "Senin baiklkal dük'.kıim işliyor 
bi>yle 1bir kaırar almıştı. muş, diyorlar ... Selim paşaya dal-

T evfik, trahzonlara tutuna tu- kavukluk da epeyce para getirir ... 
tuna kendini üç kat merdivenler- Moruk zengindir ha!,, 
den zorla yukarıya sürükledi. Diz. 

leri titriyor, gözleri karanyor, 

korkudan adeta kendinden geçe

cek hale geliyordu. Fakat bunun
la beraber, gözleri Zati beyin ye

ni evindeki başkalığı teferrüatiy]e 

zaptediyordu. Bu, Geliboludaki 

"Ben, daha ziyade mahdum 

beyle konuşuyorum.1 beyim.,, 

"Kızın da hanımefendiye dal• 

kavuk yazdmıf ... icabında köbek 
de çalkarmış... ikiniz beraber 

epeyce para kazanıyorsunuz, de-
w•1 •? 
gı mı.,, 

tangır tangır boş, eğreti eşyalı ev- Tevfiğin sarı yüzünün elmacık 

den çok başka bir evdi. Her yer kemikleri yeniden tifolanmış gi· 

sarı yaldızlı endam aynaları, kon- bi parça parça kızardı. Yutkundu, 

sollar ve masalarla dolu. Döşeme- dizlerinin üstünde duran elleri kı
ler münasebetli, münasebetsiz bir mıldadı: 

birinin tepesine çıkar gibi tıklım "Ben onlardan para almam, bea 
tıklım doldurulmuş. Herif adeta 

yım.,, 

"Niçin?,, 

"Ben sürgünde iken kızıma çok 

iyilik etmişler ... Terbiyesine, tahsi-

line bakmışlar.,, 

"Kızının meselesini şimdi geçe

lim. Sen, şükret ki ben Dahiliye 

------47 ------Otelin içki ve kumar salonları hıncahınç 
dolmuştu. Sahnede seyircilerin karakterlerini 
tahlil eden bir fizyonomi mütehassısı, sakalll 
bir adamı gösterdi: işte bir polis hafiyesi tipi! 
"Aradrğmızı burda bulamazsr ı 

nrz ! 48 saat zarfında geldiği

niz yere dönmezseniz, ondan son-1 
ra ebediyen dönemiyeceksiniz !,, 

Arslan Turgut bu tehdit mek
tubunu okuduktan sonra giyindi .• 
başını kaldrrdr •. Tavandaki hava 
delikleri kapanmıştı.. Akşamdan· 
heri ışıldayan gözler görünmüyor
du. 

Ahmet pehlivanını yanına so
kuldu .. Kolundan dürttü. 

- Sabah oldu yahu .• Bu ne de
rin uyku böyle .• ?! 

Pehlivan gözlerini açınca arka· 
daşmın yüzüne 1bakank: 

- Geç mi kaldım - dedi. Aff&
dresin, benim uykum biraz ağırca· 
dır .... 

Gözlerini oğuştura.ırak karyola 
dan indi. 

Aırslan Turıgudun kırmızı çehre 
si sapsarı olmuştu. Peıhlivan: 

- Uyuyamadın gali!ba? - diye 

sordu., buranm havası ibiıraz ağır. 
dır. 

Anlan Turgut elindeki pusla
yı uzattı: 

- HPIP sunu nkıL..:la ~ lrhn ı. •• 
tına gelsin .• Biraz hafiflersin! 

Ahmet pehlivan tehdit mektu" 
bunu gözden geçiıı"'di: 

- Tuhaf şey! Bu da nereden 
geldi? 

Anlan T urıgut gülerek: 
- Gökıten azizim, dedi, ha'Va 

pusıla11 •• 
Pehlivan gözlerine inanamıyor

du. Puslayı ibirkaç defa o'kuduirl
tan sonra: 

-Dem~ ıbizim kim olduğumu. 
su, buraya niçin geldiğimizi anla" 

mışlar. Lakin ıbu olur şey değil. 
Ben bu haydutların kalın bir ha
latı iğne deliğinden geçirdiklerine 
inanırım ama, insanın kafasında 

ki esrarı keşfedebileceklerini zan.. } 
netmem. 

Diye söylendi. Ahmet pehli
van bu mektwbım nuıl geldiğini 

sorunca, An\an bey akşa.mdanbe
ri olup bitenleri anlattı: 

- Bizi tarassut ediyorlar, peh 
livancığım ! Bu otelde daha fazla 
kalmak tehlikelidir. Kabahat biz
de. 

-Neden? 

- Kece odamıza gelince ti.il"k-
çe konuştuk. Tavandan bizi din
lediler.. Türle olduğumuzu anla
dılar. Buraya tür'k1erin, Neclayı 
takipten başka iş için gelmiyecek
lerini küçük bir çocuk bile tahmin 
edebilir. 

- Ne yapacağrz? 
- Hemen hesabı görüp u:zakla 

şalım. 

- Bence aceleye lüzum yok. 
- Ne düşünüyorsun? 
- Kırk sekiz saat mühlet veri-

yorlaır. Hiç olmazıa biır gece da
ha lkalalbiliriz. 

Allslan T W"gut, gece yarıısın· 

dan sonra, ·bir ıkadmm nasıl öldü
rüldüğünü ve hiç kimse tarafın-
.J _ _ ----- ...l-~- -=:.-..:: :ı_ -.:.:-.:~ .... 
ce Meksikablardan korkmuştu. 

- Bu herifler, insan.ı ku,tan 
kolay ö1düriiyorlar. Ve polis tara· 
fm.dan ~kip edilmiyorlu. Ben hu 
kadar vahışi ve asayişsiz bir yerde 
fazla !kalamam. 

Diyerek çantasIN hazırlamağa 
başlamıştı. 

O gün pazardı .. Müşteriler otel 
salonlarını sabahtan dolduırmağa 
ve m:mik hollerde sekizden itiba
ren cazıband çalmağa ·başlamıştı. 

Arslan Tuııgut bu sırada pen 
cereden dışarıya baktı: 

- Hayret edilecek tey, pehli· 
van ! Otelin kapısı önünde yüzler. 
ce otomobil var •• 

dar gelmişken, boş dönemem. . ~ ~ 

Otelde her hafta pazar gün -ve 
geceleri yüz bin dolarlık alış ,,e· 
riş olduığu .c>yleniyordu. içki 'l/I! 

kumaır u.!onla."ı tıklık tıklım dol· 
muşt\I. 

Barın sahnesinde o kadar b~ 
caz:ip numara:lar yapıyorlar, ba.iet 
ler o kadar açm kıyafetlerle oyuJ1 
yordu ki.. Seyircilerin ıbu tatlı ve 
u.yuşturucu manzaralar kaTşısııt 
da kendinden geçmemesine im]iiJI 
yoktu. 

Pazar matinesi alqam numara· 
lariyle birleşiyor, sahne hiç bir 
dakika boş ve kapalı kalmıyor• 

du. 

Arada bir komikler, hokkaba~· 
lar, ispitirismeciler de meharetleri 
ni gösteriyorlardı. Bu sırada sif" 
ri sakallı bir fizyonomi mütehassJ 
sı da sahneye çıkmıştı. Ön masadıt 
oturan bir adamdan başlıyarak 
birçok kimseleri tahlil ediyor, her
kese ne kaıra'kterde olduğunu söY· 
lüyordu. İsabetli görüşleri oldu
ğu, bu işten çok iyi anladığı bel
Hydi. İşte, şimdi uzun burunlu ve 
uzun c~meli za_vrf b ir adama yük· 
sek $e$le soyıuyordu: 

- Bumunuz cesaret ve asalet 
ifa.de eder. Çeneniz, azimkar ..,~ 

inatçı olduğun~ gösteriyor. 
Sonra başmı ibaşka bir masaya 

çevirdi.. Toparlak yüzlü, şişı:na1' 
ca, ve daima gülen bir kadına dön
dü: 

- Siz çok lakayt ve kaygUSılZ 
bir kadınsınız! Kabahatinizi ko
laylıkla itiraf edersiniz! ince duf' 
gulu erkekleri kolayca tesıhir ede• 
mezsiniz! 

Etraftan sesler işitildi: 
"- Kabahatini itiraf eden ka· 

dın tehlikelidir.,, 
"-İnce duygulu erkek mi .. bd 

da ne demek?!,, 

Beyoğlunun dükkanlarını evine 

nakletmİ§. Hele duvarlarda üni

formalı, üniformasız, boyalı, bo

yasız bir Zati bey "seri,, si. O za

manın alafrangalığa özenen yeni 
zengin evi ... Nerede Selim paşanın 

sadeliğe, genişliğe, ışığa istinat 

eden dürüst, zevkli evi! Hatta Za• 

ti beyin "Eski Türk odası,, diye 

özenip, bezenip döşediği oda bile, 
antikacı "Hayun,, ın dükkanının 
bir köşesine benziyor. 

N azırıyım. ·· Yoksa? n ... ıııııı ıııı~ 11111• ıa ı 1111111 ı •"'" W Zlıttl ...- .... ı i !Al 
"Ben ne kabahat işlemişim, be- __:.::;:,;;. _ ____:.~---"'""------__:.:~ 

Ahmet pehlivan başını sallıya. 
rak gülmeğe başladı: 

"- Erkeği kolayca teshir edeli 
kadmlar da va.r mı? ! ,, 

Evin hizmetçileri de; eşyası ve 

yim?,, 

"Seni padişaha benim vasıtam
la jurnal ettiler, bereket versin 

jurnah daha vermedim ... ,, 
Sesi tehditle doluydu, masanın 

tanzimi gibi özenti ... Bir lüzuma üstündeki kağıtlara vurdu: 

istinat etmeden, üstüste yığılan bir "Hilmi beyle arkadaşları odan

kalabalık. T evfiğin önü, ardı sı- da toplanıyorlarmış, gece yarıla
ra, aşağı yukarı seğirdip duruyor rma kadar padişahın aleyhine do· 

lar. Bir kısmı merdivenlerde du- lap kuruluyor, mefsadet tertip edi 
rup birbiriyle çene yarıştırıyor, liyormuş ... Anlarsın ya, bizim her 

bir kısmı manasız, mi.nasız gülü· yerde gözümüz, kulcığımız var.,, 

yor, bir kısmı manasız, manasız "Hep yalan efendim, onlar hiç 

Tevfiğe ikram etmeğe çalışıyor, öyle adam değiller. Hem ben gi
hir kısmı küstah ve şımarık! der gitmez söylerim, bir daha bi-

Bir musıkişinasm kulakları, a- zim eve gelmezler?,, 

cemi bir orkestranın yaptığı falso 
!ardan nasrl muazzep olursa, T ev-

fiğin dürüst yerli zevki de bu üzün 

tü, insan ve eşya ahengindeki fal .. 
solardan öyle istırap duydu. 

Zati beyin huzuruna girince, 

..ld efendiıinin kıyafetinde ve 

tavrında ayni değişikliği buldu. 
Eski Zati beyin yakası buruşuk ve 

"Olmaz, söyleme ... ,. 

Zati beyin gözleri manalı ma

nalı Tevfiğe baktı: 

"Eskisinden daha çok gelsin· 
ler, söylesinler, önlerine dökül, 

ağızlarını ara, bana gel, ae söyle 
diklerini haber ver. İhya olursun 

be, Tevfik.,, 
(Devamı var) 

Gül hanede 
muayeneler 

Gü.lhane tatbikat mektebi ba1 
hekimliğinden: 

Gülha.ne tatbikat mektt:p ve kH 
niği 15/ 10/ 935 sah gününden it1 

haren tedrisata başlam'ş olduğun 
dan poHklinik muayenelerini gös 
terir cetvel aşağıya yazılmıştır Şe· 

bir halb mm buna göre müracaa1 
etmeleri rica olunur. 

Sabahları saat 1 O dan 13 e ka 
dar. 

Pazartesi: Kulak, bo~u, burun 
hariciye, fizik. 

Sah= Dahiliye, nisaiye 

Çarşamba: Röntgen 
asabiy~. göz. 

bev~iye 

cildiye 

Perşenbe : Hariciye, fizik, ni· 
saıye. 

Cuma: Dahiliye, gö; dl diye. 

cumartesi: Bevliye, asabiye, ku 
lak, boğaz, burun. 

- Ben size söylemeğe unuttum. 
Burada pazar günleri Nevyorktan 
içki içmeğe gelirler. Gece saba
ha kadar eğlenirler. Pazartesi sa· 
babı tekra'l' dönerler. 

- Desene bugün otel, dün ge-
cekinden daha kalabalık olacak. 

- Şüıphe yok. 
- O halde bu gece dekalalım. 
- Fikrini ne çaıbuk değiştirdin, 

a beim? Haniya biraz önce gide· 
lim diyordun! 

Arslan Turgut biraz düşündü .. 
Soma birden başım kaşryarak gü
lümsedi: 

- Ben bugün kıyafetimi değiş
tireceğim .. Ba.kalrm gene tanıya

caklar mı? 

- Fena fikir değil ama •. O va· 
kit salonda biriıbirimi'Zle konuşa
mayız. 

- Şüphelenirler diye 
kuyorsun? 

-Tabii. .. 

mi kor-

- Ayrı masada oturunım. Dün 
geceki katil ile herhalde bir defa 
boy ölçüşmek isterim. Buraya ka-

Profesör başka birini ta:hlH~ 
başlamıştı: 

- işte, geniş alınlı, şert bak1,. 

lı bir centilmen. Muhakkakki eırat 
engiz işleri kolaylııkla halJedebil«-'11 

ve kafasının içindekileri kendi11" 
den bile saklamak istien, irade ss-· 
hiıbi ıbir tip. 

Fizyonomi mütehas-srsı ibund'"" 
sonra . seyireilerin daveti üzerine' 
masaların araısmda dolaşıyor, )cf• 

sa tahlillerle herkesi memnun et 
meğe çalışıyordu. 

ds· 
Tanı bu sırada sakallı ibir a 

mm masa.aı önünde dunnuştu. 
- işte size mühim ıbir kar~· 

ter! . deye söze başladı • hiç kjıll 
se ile me§gul olmaz gibi göriine1'f 
fakat gözünün ucu ile herkesi ~· 
kiıp eden; şekilden şekile, kora!~; 
ten kıyafete gi~ekte fevkalalif 
meharet ve ihtisası olan bir pO 

hafiyesi tİ•pİ. ,, 

Etrafta oturanlar hep bird~sı 
başlarını kaldrrarak, profetÖ~,. 
gösterdiği adama bakaTak giiltl 
tül er. ) 

(Devamı tJaf ' 



CENNETiN BEKÇiSi 1 • • 
Hindistan lsmaililerinin itikadına 
fÖre meşhur Aqahan "Cennet,, in 

anahtarlarına sahip 
bulunmaktadır 

FAKAT OGLU SEVDIGi iNGILiZ 
EVLENiRSE KADINiYLE 

Oğlunu cennete 
sokamıyacak 

bütün aynlmak suretiyle onlarr 
tehlikeden uzaklqtırabildiler. 

lttr takımı ah eder ıeref için, p.n için 

Bir takmım llteğt cenneti adn&ıı için; 

Ben hemen al parayı kalmaaa da itibar, 

Ta uzakdan bir davul, kimler arar, kim 
Ağa Hanın aadık tebaaaı kac 

dın daliveralarına pek aldırıt et• 
Sorar! 

"01De1' Hayyam,, mezler; fakat içki ıuçunu hiç ba· 

~ngilterenin meıhur bira fab:i- ğısll'lmazlar,Prena 
rii yüzbqı Loel Guinnea gU- . , anuı olan 

ael kanaı aleyhine açbğı boıanma . . 
ct.•aamda p Al" H d llalyan markızı rens ı anı a suç 
~iı göaterdiğinden, bu delikan- M a ı 1 i a n o A~ 
.. ''C . . ennetın anahtarına varıs,, ol-
~ hakkını belki de kaybedecek
tir. Cennet anahtarı diyip de ı~
~in; bu hak dünyada dini in
~~rlann hiç fÜphesiz en kıymet
... dir ! 

. Ala Hanın bu çapkın oğlu bir 
:ı1?ner karısını bqtan çıkanruı

dıye gözden dütmüt değildir; 
' :'\ l ' L .J • il "'"~ ;J 1 • v ,. • ... '..,,, •h ~ ,., •• 
lltiu karısı olduğu içın belki Pren... 

~~= içkiden IUDIDUfbu. 
· bile, harama dokun-

;:;: cludaklannı her halde delikan 
tatbnmttır ki bu da bizzat ha

~ İçkiyi içmit kadar bir suçtur. 
~Dlcü Ağa Hana bağlı olan Hint 
~il • · ,.: en büyük günah 
'&J&rlar. 

'Şeyhi1lcebelin •cennet" lerlndm bir 
rineı tariJcaU alınan yeni bir miJrf 

din, nasıl girdiğini, meıhur Fransız 
artisti Gaıtton Buuiere bu tabloıUe 
göstermi,ıir. 

ru1abilir. Ancak, rivayete göre. 
del"kanlı Prens, kadın bopnma 
~ı:armı alıp da serbeat kalır kal
M a:z Mwam Guinness ile evlene- ı 

c: -~ ini söylemektedir. ı 
Yüz milyon Hintli cennet anah

tarlarını, Fransız kadmmdan o
lan küçük oğluna bırakması için 
Ağa Hanı mecbur edebilirler.Daha 
kötüsü de var : Cennetkapı11nı ken 
di oilunun yüzüne kartı kapattı
rabilirler. 

Eğer Madam Guinneas, kıymet
li anahtarın mirasından mahrum 
etmeksizin Prens Aliye varabiline 
dünyada en büyük sosyal diktatör 
oluakbr. Milyonlarca tebaaar o . 
lan bir adamın kansı aıfatile bun
ların her birisinin sosyal durumla 
nnı kontrol edebileceği gibi, ko
casının bir tek sözüyle de milyon-

d Cennetin anahtannı timdi elin
~1 tutuıakta olan Ağa Han lO'l 
-.._Yon Hintlinin yüzüne kartı ceu
._ .. kapılannı kapayıvermek gihi 

--. 

Utlıiı bir kudreti haizdir. 

AialuDun en ton kamı çocıiğigle blrllkü; 
Bu kadın blr Franaız pastacı diikkônında yazıft 
idi. ihtidayı kabul etmeme·dne raarren Ağalwnın 

tabUerl onu aralanna . . 
almağa razı f 
olmuflardır. 

larca kitiden her hangi birini ah-
retinden mahrum edebilir! Dünya
da hiç bir kraliçenin yahut dikta· 
tör karı11nın böyle bir kudreti yok
tur, değil mi? 

) lıınaiJiler cennete çok ehemmi
.:. Verdiklerinden buranın anah 
ilı..._ il~ elinde tutan adamı da h:; 
~etmezler. lsmaUUn cennet kapısınua anahtarla 

Prens Ali evlenmekle bu kıy
metli anahtarı batka ellere gö,1-
dermekle gene de mühim bir ge
liri olacaktır. Babası ona senede 
200 bin Türk lirası cep barçhğı 
vermektedir ve bu baba ile cennet 
kapısını kendi nefsi için açacağı 
güne kadar iyi geçindiği takdirde 
muazzam bir mirasa da konacak 
tır. 

~Bu . m~le de ~ıristiyanlarm rının Ağahan.da ol duğuna inanırlar. 
lı.rt Pıyer ıne benzıyen Ağa Ha:ı 
~I törenle tartılır ve sadık te
~ bütün bqka vergilerle bir
L ona ağırlığınca altın arma
"ll ederler. 

hti ~ Prens Ağa Han bu d~
~ bulunmaz kudretini, tebaaH
~ llauvafakati olmadıkça en bü
l't 0 ilu Prens Aliye veremez. 
4-, "-Ali bugün yirmi sekiz yaşın· 
t... 0~a beraber tahsili pek kıt 
d..'..,,~ mukabil ise pek az ka
~ mukavemet edebileceği 

.,
11der öjrenmittir. 
~ l'eııa Ali, Ömer Hayamın , 
ile L.~baisinde anlattığı mesel .. 

1 
'~ıl&fmıt bulunmaktad1r. 
lh..1 - Hayyam da kendi sülale 
_.--..clir. Hayyamın "sen hemen 
,~, kalmasa da itibar. mH
~ -.ı Pllrayı elindeki etli can 
l't::-ı kadın anlamına alıp itiba
~~eki huriler mana11nda 
-.ı, onların gitmesine ehem-
~venniyecek midir? 

I\.,_ e~ mevsimde Kan ıehd 
-._, ~Ye "aıırı derecede al:lik
~ taamı bumıftı. Preni, 
-._ .:: lefa tehrinde o kadar hoı 
,._ 1 ~tler geçirdi ki gaz:. 
' eıı 171 müıterileri güzel k'l-

•1.rak Rivyerra' dan büs-

ğa Hana vardıir zaman kocaamm 
dinine girmeğe söz vermitti. Bu 
kadın sözünü hiç bir vakit yerine 
getirmemiı olduğu halde Hint la
mailileri hiç sea çıkarmamqlard:. 
Bundan birkaç yıl evvel Ağa Han 
Fransada bir pastacı dükkinmın 
yazıcısı olan Matmazel Mane!I 
Kerron ile evlendiii zaman, ga
zetelerden birisinde çıkan bir re
si:n yüzünden mülhit patırddar 
kopmu9tu. 

Hindistanın en büyük inıilizcf 
gazetesi olan "The Tines of in-

, Aia Hanla nipnlııının res
mi bir ziyafete ittiraklerini ıöste
ren bir reamini basmıttı. Bu re
simde knrı koca arasında tam alt. ' 
bardak bira görünüyordu. Sanki 
kız bira ıatıcııı imit gibi anlatıl· · 
yordu. 

lsmaililer Hint hükUnıetine bu 
resim dolayııiyle protestolar yai 
dırdıkları gibi, hatta Prense bile 
dil uzatmağa cesaret ettiler. Bu 
vaziyet karııaında İngiliz hüku -
meti gazeteyi bir gün için kapat -
mak mecburiyetinde kalmııtı. Gz.
zete kapatıldıktan sonra ilk çıkan 
nüshasının birinci sayfasında İs· 
maililerden özür diledi. Ve böy-

Çünkü Ağa Hanın serveti bu
gün 125.000.000 Türk lirası tah .. 
min edilmektedir. Bu yekUn bi 
raz fazla görünürse de lımaili!e
rin her birisinden alınacak 125 
kurut "Cennet duhuliyesi!,, de b l 
kadar eder ki timdi iyi bir tiya ~
roya girmek için bu kadar par·., 
verilir. 

Bu kıt Hindistanda Ağa Han 
mezhebinin imamlariyle dervitl~ 
ri bir toplantı yapacaklardır. Ağ' 

1 Han da itte bu toplantıda anahtn-
Prens Ali Han, Ağahamn olln .. • . . Al' ·ı · ı·-

-.-..:.u· rın nıçın ıye verı mesı azı'lı 

ve"'"' ... wıır ld0
"'

0 

• • b 1 cakt B ge ıgını ıs ata ça ıta ır. u -

leca Ağa Han evlenmeğe muvaf
fak oldu. Zamanı gelince de dü~-
yaya bir erkek çocuğu daha doi· 
muıtu. 

Şimdi de alkol meseleai Aia 
Hanın oğlu Ali Hanı tehlikeye di-
türmek üzeredir. Bununla beraber 
Ağa Han oğlunun bu kadınla biç 

nu isbat edemiyecek olursa it sar 
pa saracaktır. Çünkü Fransız ka -
dım ihtida edip de müslüman ol
madıkça cennetin anahtarı küçtik 
oğlana da verilmiyecektir. Bu tak 
dirde yaşı ilerlemekte olan Aia 
Han acele edip bir Hintli kızla e~· 
lenerek dünyaya bu anadan lıtir et
kek evlit doğurtmalrdır ki ken

bir münasebeti olmadığını beyan disi ölürken cennetin anahtan ai
edecek olursa, bu tehlike savuıtu- lede kalabilsin. 

Mtulam UH!I mılnna lngillzlerla 
zengin lortlanndan Chumon'1111 
kızıdır. -.Kcaı onıua aleglılnlk """ 
iı bofG1ll'IG tlımaauula Pnrq Ali 
Hanı da arıç ortağı ~r. 

imamlar Aia Hanm tl.bilerinm 
ne kadar para vereceklerini tespit 
eder. Şeyhler de bunu toplarlar. 
Ağa Hana her yıl kendi aiırhğm
ca altın verildikten bqka türlü tik. 
lü vergiler de sunulmaktadır. Ku!• 
sal vücudunu yıkamıt olan hamat4 
sularının her litresi 650 kurup. sa· 
tılınaktadır. Bu su kötülüie kar· 
fi en iyi muska sayılır, lakin mü de 
deti bir yıldır. Her yıl yeni b~.: 

ıiıe almak lazımdır. 
Aia Han zaman zaman Hin· 

distanın muayyen bir yerinde "Pa
goda ağacının silkilmesi,, törenini 
emreder. Buraya iritebilecek Ytrr· 
lerde oturanlara ve bilhusa p&l''l"' 

aı olanlara davetler gönderilir. 
Tayin edilen gecede büyük b1r 

ziyafet verilir ve davet olunanlar 
tenbül yapraklarına sanlmq birer 
tane albn "betibirliği,, Hana talc• 
dim ederler. Şimdiki para ile qs • 
it yukan kırk bet lira değerinde 
olan bu betibirliklere "Pagoda., 
deudiği için törene de "Pagoda a· 
ğacının silkilmesi,, adı verilme~ 
tedir. 

Bu törenin mühim liutu1iyetl .. 
rinden biri de ıudur: Han bulun· 
duğu evdeki kadınlardan birisini 
beğenir ve sahibi var mı, yok mıı 
hiç de aldırmaksızın kadını kem. 
dine mal eder. 

Böylece verilen armapnlaTa 
vergi denmekJedir. Çünlpi bunl'• 
rı getirmekte kusur eden Hintli~~r 
biç bir cezaya çarpmazlar. lmat!I 
udece kusur eden adamm adını 
kara kaplı kitaba yazar ve gözle· 
rini göke kaldırarak kederli ve a
,.., "'azarlarla bakar. Bu listel.,r 
hiç tüphesiz Ağa Hana gönderilit. 
Onun da cemıete girecek adam· 
larm arasmdan böylelerini çıka!'W 
dığma itikat edilir! 

Ağa Han haçlıların "Şeyhülce
bel,, dedikleri "Hauan Sabbah,. 
ın ahf admdanclır. 

Bilindiği üzere Hassan Sabbah yal 
nız lsmaili denilen hatmıye me

hebini kurmut bir adam 11fatiyle 
tanmmıfbr. Asıl korkunç ve 
zamanını titreten kudreti, o çağle 
bütün büyüklerini müslüman. h.
riat;iyan en tevketlü hükümdarla· 
rmı demir pençeainin içinde ve biç 
umulmadığı zamanda hattl yü~· 
lerce ZD'hlı muhafızlariyle çevril
mit bulunurken öldürülüverme-i 
korkusu albnda bulundurmuıdu. 

'(Lld:la Nllft1111 ~) 



Bizde pek nadir bcuı meraklıların beslediği Siyam cinsi kediler 

Kediler!.. 
Canım kediler!.. 
Sarılı, beyazlr, alacalı, tekir. 

ıincap, pamuk, albn top kediler! 
Kiminiz aılamn, kiminiz kapla

nın bilmem kaçmcı bahnda öz to 
nınları yeğit, cesur, çevik ve bunJ 
ların hepsinden sevimli kediler f.. 

Gazeteler yazıyorlar ki sizi bu · 
günlerde yollardan toplayıp hay
vanları koruma kurumunda ezi. 
yetaiz bir ıurette birer birer öldii· 
receklermiı! Fakat size nasıl kıya• 
caklar acaba? Hele sizin içiniz
den evlerde, dükkanlarda, salon . 
larda bin naz ve nimet içinde bü
yüyen en güzellerinizi, en bebe~ 
lerinizi, en tontonlarımzı, en to
ramanlarımza acımadan nasıl b~ 

dünyadan cavlağı çektirecekler? 
Haydi sokaklarda aç, susuz. 

hatları uyuz, kulaklan yutık,., bu
ııunlarınm üstü tırmık içinde, kuy
ruktan kesik ve kirpas, mundarlık 
içinde dolaıanlarınıza kartı tatbilt 
edileoek bu eziyetsiz ölüm cezası 
neyse amma, sizin gibi krizantem 
baılr, altın, kehribar, zümrüt gözlü 
karnı tok, sırtı pek, tertemiz ve 
güzeller güzeli kedilere y.e.zık de· 
ğil mi? 

Kuduz için tedbir fena değil 
amma, kuduz yalnız •İzden mi ge · 
çer? Köpekten tutun da kurt, de
ve, tilki, eıek, katır, at, ayı, may
mun, hatta horoz, tavuk, ördek 
kazdan insanlara geçer. Şu halde 
ve insanlara kuduzu en çok aıılı• 
yan köpeklerden sonra sizinle bir· 
likte dünyadaki bütün bu hayvan· 
ların da Hayvanları Koruma Ku• 
rumuna götürülerek onların da o 
rada eziyetsizce öldürülmeleri ge
rekmez mi? 

Sizden insanlara geçebilece~.: 
yüz binde, hatta milyonda bh 
kuduz hastalığına karıı kimbilir. 
farelerden bize ne kadar haıtalılc 
ve pislikler geçiyor? 

Serseri köpeklere yapıldığı gib• 
serseri kedilere de yapılmasındn 

belki mahzur olmıyan bu eziyetsi-ı 
kedi öldürme iıi bir geniıliyecek 
olursa vay bizim o sevgili ıannan
ların, mestanların, tekirlerin, sin• 
capların, pamukların, minoşların, 

bebeklerin, albn topların baıları. 
na gelecek hale! 

Bari oldu olacak, böyle güzel 
kedilere sahip olanlar, tıpkı kö
peklere yapıldığı gibi kedilerinin 
boyunlarına birer tasma değil de, 
penbe, mavi, ye!il, kırmızı, ve fi
yangolu birer zarif kurdela taksa• 
lar da zavalbcıkları Hayvanları 
Koruma Kurumunun bu eziyetsiz 
ölüm lütfundan kurtarsalar! 

Neredesin ey "Kedim nasıl öl
dü?,, diye çok acıklı bir hikaye 
yazan koca Üstat Hüseyin Rahmi! 

Neredesin ey, köpeğe dejenere 
bir mahluk ve kediye asaletini 
muhafaza etmit yegane cins, asil 
hayvan! diye iltifat eden rahmetli 
Ahmet Haşim? 

Bir taraftan sizin, bir taraftan 
da farelerin kulakları çınlasın? 

Madem ki kediler kuyruğu tit
retecekler, farelere gün doğuyor 

demektir! 
Fakat, her halde gazetelerin 

yazdıklarında bir yanlıılık olsa 
gerek! Öldürülecek olan kediler, 
yollarda sürüm sürüm sürünen ser
seri, hasta ve aç, susuz kediler ol• 
malı! 

- Gezgin Haberci-

güç kurtulmuştu. 
"" ~ . 

Hassan Sabbahm böylece dün 
yanın en büyük İmparatorlarının. 
şahlarının ve krallarının görüm-'?. 
ölüm korkusu ile titriyen hatlar. 
üzerine kurduğu eıi görülmemi1 
saltanatını yıllarca sürdü. Bütü'l 
hükümdarlar onu, her an ölmeğe 

HABER - 'Ak'şam poıtaıı - - ---- _ / 25 SONTEŞRlN - 1935 ~ 
:;:::...ı - - -

SON GDNLERDE DE LiMON TACiRLERiNiN 
ŞiKAYETLERiNE MEVZU TEŞKiL EDEN 

_ s~b>~~ n=ıaun 
Kurulmasından beklenen f agdalart 
tamamile temin etmiş bulunuqor mıı 

İDDİA ŞU : Sebze hali toptan 
satış fiyatlarile perakende fiyatlar arasındaki 

pek büyük farkı kaldırmış değildir 
Son günlerde ekonomsel alan- • 

da en karakteristik hareketler· 
den birini limon tacirlerinin ls-

lı!I«-~+ ... 
tanbul sebze ve meyva haline gir-
mek. için belediye ile yaptıkları ~~~"' 
mücadele teıkil ediyor. 

Mesele fU: lıtanbul belediyesi 
yeniden bazı maddelerin hale gir
mesine lüzum görmüt ve toptan 
portakal, mandarin ve limon satı§· 
larmın bundan ıonra halde yapı· 
lacağmı alakadar tücarlara bildir· 
mit ve bu itin baılangıcı için de 
on bet ikinci tetrin tarihi tespi~ 
edilmiıtir. 

Belediyenin ekonomıel itJerl~ 
uğrqan erkanından bir zatın söy
lediğine göre de bu karar verilir
ken limon tacirlerinin de fikirleri 
alınmıf, onlar da: 1 

Sebze halinin dış nhtımlarında nakliyat fotoğraf rıhtımların tesatJü/,- · 
çaT1Wrlu bulunduğu bir zamanda çckUmlıtir / 

"- Olur ... ,, demiıler. -" 
Fakat bu "olur,, nuıl olmut bi- mon tesir yapsın? Acaba bütün 

linmez, ıon teırinin on beıinden hali limon tacirlerine verseler ye?' 
ıonra "olmaz!,, a dönmüt ve li - ki.fi gelir mi?,, 
mon tacirleri Ekonomi Bakanlığı· Limon tacirlerinin bu sözleri 
na müracaat ederek belediyenin bir bakımdan doğru, fakat aıd bu
bukararmı proteıto etmiıler. Li • nun içinde gizli bir meıele var ki 
mon tacirlerinin bu husustaki nok· üzeıinde durulmağa değer 've te
tai nazan görünüıte haklı .. Ken· birli için hayati bir meseledir. 
dileriyle görüttüğüm tacirler di- Limon tacirleri "ıimdiye kada 
yorlar ki: hale giren maddeler ne fayda ha· 
"- Liıxıoıı.Jıir itlial nuıtardır. ,,,. ..-AJI Pt.ti lci?..-tliJTllrlAr. Meselft dd 

ithal edildiği gibi ıatııa çıkarıla- den böyle midir? 

Sebze hcilinin içinde üzüm küfeleri 

maz. Biz limonu gümrüğe on bin
lerce sandıklık büyük partiler ha· 
linde getirtiriz. Bunları alacak 
ardiye tehirde mevcut olmadığın· 
dan gümrükte bırakılır ve küçük 
bölümler halinde ardiyelere alı -
nır. Burada lıtanbula yeıil b\r 
halde gelen limon daima elden 
geçirilerek ıarartılır ve aarılığ ı 
tam olunca piyasaya çıkarılır. 

Hem timdiye kadar hale giren 
maddeler ne fayda, huıl etti ki H-

ğildir. Avrupa hallerinde, topl'; 
satı§ esas olmakla beraber, ~f 
toptan ve yarı perakende .atıl 1, 
yapılır. Ve eğer halin fayda.~• d• 
maaı lazımsa bu eıa.s göz önU11 

tutulmalıdır. ,,dl 
Mesela Paris merkezi hali t 

her nevi §eyler et, sebze 91e ~,t 
vadan çiçeğe kadar günlük d· 
nevi ihtiyaçları karııhyacak ~ 
rlAJ ... ,.:n rut•ıalr•'ft,.I,. Hılılf .)lll'P' ~I 
En iyiyi ve en ucuzu bulmak IJ' 
almak iıtiyenler oraya gid~r. İP' 
suretle perakende fiyatlar ~-aıı' 
ele nazım rolünü oynamak ııok . 
bulunabilir. . j1' 

ihtikarı ortadan kaldırnıa1' ~ı· 
yalnız toptan satıtları rekabete pi' 
yandırmak kafi gelmez. Aıılfrf'-' 
rakende satıılara ve fiyatlar• •

1
,: 

koymak lazımdır ki muvaffak'~· 
temin edildiii takdirde göğü• 
bartaca!c hareket de gudur. . l• 

Bugün toptan satıı fiyatlat
1Ydl' 

perakende satıf fiyatları ara•~tıJf· 
ki büyük farkı bilmiyen yo rd''t 
Halin teessüsü bu farkı kald~ıı· 
mıdır? Hayır! Eğer halin te (r 
ıü, teeasüıten evvelki topta~ıfl' 
yatları yüzünden bir miktar 11 f' 01· 
rolü ifa edebilmitse asıl hede 

1 
,., 

ması lazım gelen en iyi 918~ 
ucuzu aa.tmak prensipinı tah• 
ettirmek lezımdır.,, ,ır 

Bu mütaleayı pek de bot 
memek lazımdır. . ·ıt" 

Buna göre biz de fU ıuah 1 

edelim: ,d•f' 
"-Acaba belediye b~ h eııti' 

gidebilmek için hale hv.kı~1f 1'1 
ni vermek taraftarı değ1; 1111 

sa daha neyi bekliyor?,, .. ,tf 
A.Fai~ 

Melek Şahın veziri Nizamel
mülkün ve Ömer Hayyamm me!< · 
tep arkadatı olan bu ölümler da· 
hiıi tarikatina soktuğu gençler: 
hususi tekkelerinde bir tarafta•• 
zeka ve tali.kati ile kendine bağ 
ladığı gibi bir taraftan da hathı.~ 
dumanları arasında çıplak kızh 

rm, cenneti andırır manzaralarm 
büyüsü ile adeta çıldırtırdı. ve ö 1 d ürmeğe hazır feda il er ini o r- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

Şeyhin mucizeli bir iıaretiyl~ 
dünyadan cennete giren ve h"l· 
rilerle sarmat dolat olan bu gen~ 
müritler yüreklerinde ateş püskıZ. 
rür, bir yanar dağ olduğu halc?e 
ıeyh için kendi kendilerini vey1 
batkalarını parçalamağa her vak"t 
hazırdılar. Nizamelmülkten tu 

tunuz da o zamanki Suriye haçl. 
krallanna ve sayılamıyacak kadiıT 
hüyük adamlara Hassan Sabbahın 
kanlı hançeri yetİfmİf, kahraman 
Salahaddin Eyübi bile, çadtrına 

giren bir lsmatlini~ hançerinden 

tadan kaldırmağa uğraştılar. 
Dağlar paditahı "Almat,, dağı· 

nm kartal yuvasından Asyanın 

dört yanına buyruk salarken hiç 
ummadığı bir korkunç fırtına ort" 
Asya bozkırlarından yalnız onun 
değil , bütün batı dünyasının üze· 
rine yuvarlanıp geliyordu: 

Cengizin gök bayrağı altına top
lanmış Türkler, en eski tarihin pM 

lak hayaletleri ve ıöhretleriyle ö
vünen klasik ülkeleri demir ayak• 
ları altında zangırdatarak fra'l 
yaylasını geçtikleri ve ~e dağ -

ları düzledikleri sırada Hassa,, 
Sabbahın güvendiği Almot tepe
ciği de bir filin ayağı altında e~:· 
lip giden miskin bir karınca yu

vası gibi tarili alanında yok oldt?. 
gitti. 

Hassan Sabbahın aleme verdi
ği korkuya ıaııp kalan Türk bat
buğu çelik pençesini Almot tepes1-
ne çarptığı sırada Türklerin büt!in 
insanlığa en büyük iyiliklerinden 
birini daha yapmakta olduklarmı 
acaba dütünmüş müydü? 

· :Ahmet Ekrem 
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E:cinnili kuyu 
Tecrübeli bir kaptan 

- H111t ! hqt... 1 Kocam: 

Vapurlarımızda kurtarma tertibatını tenkid ediyor 
Bu fecn va:&:Dyetnın tdltYı(ğetınmesn nçaın ne nazomsa 

deırnııaıo yapnDmaDo<dlıır 
- Ne o? Kim o? - Utanmıyor muaun ıen? ..• • lneıbolu faciası dolayııile ga · 
- Kalk. .. Benim ... Korlana... diye çıkııtı. - baban S'ibi bir zatın zetelerde intitar eden yazıları 
- Aman, ödümü kopardın... oğlu iken hınızlık ediyorsun .. Gi- meslek huebile ta:kib ve alili ile 
- Kalk diyorum, Hatice.... celeyin evleri geziyoraun. .. Alemin okudum. Facia hakkında muhtelif 

- Canım, ne var?... ırzına tecavüze kalkıyorsun! meslek mütehassısları ve hatta an 
- Ciirültü etme ... Yavaı konuş. Hem, demek ki, bunca yıldır ku· barcılar bile mütalea beyan ede 

41>. terliklerini giy ... Ayak!armın yulara musallat olan, yemekleri aşı rek kimi hatayı kaptanda, kimi 
'llcuna baaarak yürü... ran sendin ha?... ıi geminin eskiliğinde, kimisi faz· 

- Nereye gidiyoruz? Fakat, ben, kocamm ittihamın. la yük yüklenmesinde, kimisi is· 
- Mutfağa... da bir mantıksızlık bulurdum. Zin lifin bozuk olmasmda ve birisi de 
- Ne münasebet? mahallemizde , kuyularda ecinni 

Ticareti bahriye mektebimizde 
- Hrrıız ginni~... olduğu belki kırk senedir rivayet b ld B' 1 k d 'G · · u u. ır mea e tq a · em ının 
- Allah Allah... Ben, kapıları edilir. Halbuki bu oğlan ancak 

alL1 batuğı yer bile belli değildir. Söy-
'"11111 e kilitledim... yirmisinde! h 

Duvarlanmrz ıur kadar yübek Nitekim ailamafa batladı: lenenlerin epsi mahlle kahvesi 
lt Is.alın. .. Evimize hıraz girmesi• - Kusurumu affedin.. Vallahi. dedikodusudur!,, dedi. Ve hiç bi-
ı.. İlnki.n olmadığım hepimiz bil- yukarı tırmanmalı ilk defa olarak risi asıl meaul ve kabahatliyi söy-
lllİ•or mu..,11,7 Ah d ha lemedi. lnebolu faciuı mahiyeti 

1 ı - yapıyorum.. ' ne emeğe ba - itibarile, deiU yalnız m~r ıe-
- Fakat. girmit itte ... Gözümle mın nasıhatini dinlemedim ... 

.a-~ mi mürettebabnm hatta bütün 
•vraO:m. - Babanm nuibati mi 7 ne Be .. denizcilerimizin yüzünü kızart&· 
.ı_ il tabancamı alıyorum... Sen münasebet ? cak bir hadisedir ve tekerrürünü 
,.. elektrik fenerini al.. - Evet, bana ba 111Ulü hoca 

-
PekL• . f d .. ~ ett' menetmek için çalqmak da he -e en i ogr ı .. 

u pimisin vazifesi olmalıdır. 
mutfafa dofru yüriidük... Gü- lıin içinden bir hiklye mn-

1'1til çıkarmamağ;:ı gayret sarfedi- zuu çıkacağım anlıyarak, poliıe Kazaya aelince: 
hl'duk... venniyeceğimi vaat edip oğlanı Söylenildiği gibi fazla yiikten 
t-pı arahğmdan baktım. ipice istintaktan ieçirdim. olmamıttır· Ve fazla yük alan bir 
Mutfakta, hakikaten, bir ıtık Nihayet, her ıeyi itiraf etti: ıeımi bu tekilde batmaz ancak ıe 

llr ... İki insan gölgesi harekette.. - Babam, gençliiinde bir gÜ1' minin fazla yük aldığı muhakkak-

) Biran durup dinledik ve gözet· tamir için kuyuya inmit. Su yolla· tır. Ve bunda idarenin bir emri 
tdı'k. rı sayesinde ber evin kuyusundan veya rekabet veyahut müretteba• 
lnıan gölgesi dediklerimden bi- öbürüne geçilebileceğini ketfet- ta verilen prim ıaik ohnut olabi· 

:· hizinı ahretlik Gülizar ... On ye· mit··· Mahallelinin adeti malam: lir. Fakat idarenin menfaatleri bu 
't.l, on sekiz yaşlarında, güzel fa- soğusun, yahut bozulmum diye hali ıöriiP neden menetmemit? 
J...a.t hayli ahmak bir kızcağızdır ötedenberi yemekleri kuyuya aaf. Jnebolu fazla yükten yolda muhak 

ilah aelamet versin... landırıhr !.. Artık, o gündenberi evi kak batacaktı fakat Cenabıhak r 
~teki gölge ise, kasketini göz- mizde yemek piımek ldeti kalk- çindeki diğer masumlara acunq a

bc,., Üaerinc iğmi~, boyun n.tkıeını mıı. Zira babam kuyu kuyu dolqıl) la.Cak ki gemi, ha.va. aakin ve de

h~Una kadar snrnııt çapkmn· nafakaımı toplamağa bqlamq.... niz rakip olarak lzmire kadar ıel· 
ırı... Fakat kimse bu zaran olmaım diye mif. Yoksa facia çok da.ha büyük 

d11.0ila.n, kıza sarkıntılık ediyor· iti nöbete bindirmit ! her keıe iki olurdu. 
üç ayda bir nöbet geliyor. Bu se- Geminin körfezde bat:muı ae· 

d .. I<endi kendime !Öyle dütün- beple, kuyularda ecinni vardır di- bebine gelince: 
"::1: ye dedi kodu çıktı ... Bana nasihatı Sureti katiyede 'denizcilerin de 

- Meğer bizim bay, "hınu şuydu: "Kuyuda zıkkımlan, il• ğil fakat herhangi bir ıahsm bile 
ltr,, derken yanılmı§. Gülizar kin sakın ha! yukarı çıkmağa kal· yapamıyacağı bir tekilde yükün 
'~ı!, içeri bir adam alını§ .. İşte, kıtma ... ,, Ah, ne ettim de sözünü fena İstif edilmit olmasından ge
~tlnü meıbut halinde yakalıyo- dinlemedim, ıeytana uydum ... Mü minin rüzgi.rla yana yatmaaı ne· 
·1.1ı !,, safirleriniz olduğu için bu aktam d k 

ticesi hurda veya güvertesin e i 
.\r l d k h d' 1 güzel yemekleriniz vardı: Börek-~ a. ann a i mu avereyi ın e- bir menfezden giren •ulann tah· 

" 11\c ı d k ler, etler, tatlılar... tıka basa ye· l e, a.n a mı ki, azın ayağı öy- liyesi ve geminin kurtarılması i-
~ d d ı dim ... ikı' kadeh le ... rabmızı içtim. e eğimi§... ~ çin tedbir almmıyara.k tellf edil· 
C··ı Fakat hizmetçinizin "gel, gel mini 

u izar tiril tiril titriyordu: meai ve bu telqm panik haline in· 
mini yavrum, gel, gel!,, diye sert 

~·-. Vallahi bağıracağım ... Bila- söylediniz duyunca, kendimi tuta. kılab etmesi ne\iceaidir. Bu vazi-
l ~h.iıracağmı ... Bana dokunma. d y ka tmnand z· yet kartı.mda ise ıüvariden ziyg· ma rm . . u n ım.. t· 

ketli: de ikinci kaptan, serça.rhrı ve di-yaf et tamam olsun diye di\ş:jn. :r 

..._ ........ Hele agvzını ar ... Çarpılaca d y k l d' J t ha ğer mürettebat vazifedardır. Ge-''ll :r üm... a ayıe ever un ... f e • 
~ Rundür ... Ecinni olduğumu gör ba sözü dinlememenin neticesi... mi süvarisi gemiyi karaya Düktür 

diıı mi?... Nakleden : Hatice SUreyye mediğinden müahaza edile:nez. 
Cülize.rı Çünkü vaziyeti hakikiyeyi bilmi· 

., ........ Gördüm ... Kuyudan çıktığını yebilir. Bazı ahval ve şerait olur 
\ t-dtını. •• Fakat, kuzum ecinni, ca• ç O C U k ki gemi sahile gittiği takdirde f e-
~ tcinni ... dokunma bana ... Kor la.ket ve facia büyüyebilir. Maha 

Ol'unı... baba 1 ar 1 za hiç şüphe götürmez bir haki • 
~etli: kattir ki kaptan ve diğer mürette· 
......_.., Kendiniz ve kendiniz yaRta olaı bat çok hata etmı'"tir Fakat b 

)h.._ ~orkacak ne var? .. Yamn• .,, :ı • u • 
i ~ lar için aldığınız gazetede yavru. nun kabahat ve mesuliyeti deniz 
L 1._ • ecit bücüı ecinilerden kor larınızı da allkalandıracak kmıft" 
°"~ B 1 yol1arı idaresinindir. -- "· ense, gencim, güze im, sa. lar bulunmasını temine çahşaı 
'ttı.~~ bir ziyanım dokunmaz. . HABER Çünkü Mehmet Ali kaptanın 

;-4'f L 'alım... ki h eğJ di 1 22 senelik deniz hayatında gerek C\ uaK :ocu arınızı em en rece 
lıı..:'ac.nı, birdenbire, elinde U\ hem de kendilerini memnun ede kendisi ve gerekse diğer arkadaş· 
~ ile ortaya çıktı. cck bir iş yapmak maksadiyle: ları 22 dakika olsun gemilerde vu· 

~>~ Dananma! yakarım!. diye! Sizden şunu kuu melhuz herhangi bir kaza es-
ll'dı. - eller yukarı... istiyor naamda ne suretle hareket edilece 

'~ketli, neye uğradığını şaıı· Mektebe giden ği ve vaziyete göre ne tedbir alın" 
ellerini yukarıya kaldırdı. "OCUklarınızın bize ı:naaı lazım geleceği hakkında ta· 

\tti-. Teslim! teslim! aman, ben '\' 1 lim ettirilmiş, öğretilmiş midir? 
a.ı •iz tnı • , reslmlerlnl ş h k h li e eyın .... üp esizdir i ayır. 

•~ı ~en ilerilerdim... Herifin gönderiniz Ve maalesef değil yalnız lne-
'lc1 eti.ne kadar eğilmi§ kuketini Bu fotograflann arkasına çocu . boluda ve fakat diğerticaret ge • 
'll'ataJc suratını meydana çıku ğunuzun ismini. yaşım. devam et· milerimizin hemen hepsinde vazi· 

O tlfi mektebin ismini, hangi sınıftı yet aynidir ve mürettebat değil 
$Uraüz birden haykırdık: oJduğunu ve mekteıp numarasını dr 1 böyle bir faciada ve fakat bir tek 

l.. '- A M lrnvr1e•Hnh, ' ... eğerse bizim merhumJ ._ ______ ...,.. _____ _. adamrn bile denize düşmsinde ne 
~endinin haylaz oğlu imif... l&pa.caklarım ve fenni bir tekilde 

Mehmed All kaptan mahkeme 
huzurunda 

adamın nasıl kurtarılacağını bil· 
mezler çünkü talim ettirilmemiş 
öğretilmemittir. 

Ticareti Bahriye mektebimize 
kabahat bulmak haksızlıktır. Çün 
kü bu mekteb dünyanm en müte · 

kimil bir mektebi dahiolsa me -
zunlarma her mektepte olduğu gi· 
bi meslek kütüphanesinin anah • 
tarmı vermekten başka ne temin 
edebilir? Asıl hüner kütüphaneyi 
açtıktan sonra çalıımak, yetitmek 
ve yetittirilmektir. lnebolu mü -
rettebabn.ın kwnı azaminin ken 
di canlarım kurtarmaktan başka 
bir feY dütünmedikleri ve gemi • 
nin tahliıiye vesaitini bile denize 
atmadıkları meydandadır ve bu 
da intizamıizhk, disiplinsizliğin 

bariz bir delilidir. 

Acaba Mehmet Ali kaptan dün· 
yanrn en ayılı kaptanlanndan bi
ri olAydı bu vaziyet karııamda ne 
yapabilirdi? Ve acaba bir parça 
ileri gitmesinin hayatına mal ol· 
mıyacağmı kim temin ederdi. De
niz yollan idaresi müdürünün, is· 
tikbal vapuruna giden mürette -

zallah böyle bir hadise esnaamda 
da vazife ve iş beklemek abestir. 
Sonra gemilerimizin bir kısmının 

vesaiti tahlisiyesi çürük, noksan 

ve bir kımıı da deniz einemiyecek 
bir haldedir. Sahillerimizde çalı • 
şan birinci sınıf gemilerden bili " 
rim ki vesaiti bir saat uğraşılsa 

denize indirilemez ve bir kısım 
can kurtaran ıalları da çürüktür. 
Bunu zavallı kaptanlar bilirler 
fakat haber veremezler ve verir • 
lerse elaneklerinden olmak ihti " 
mali yüzde yüzdür. 

Hüli.sa faciadan Deniz yollan 
idaresi meıuldür. Mürettebatına 
bu gibi anlarda ne yapılması il • 
zmıgeldiği hakkında hiç bir talim 
yaptırmamıı ve öğretmemi~tir. 

Bu gibi f acialarm tekerrüründ 
arzu ebniyorsak gemilerdeki ka " 
mara saltanatı kalkmalı, gemile
rin bütün mürettebatı umumi ve " 
zaifinde ikinci kaptanların emrine 
verilmeli gemilerde süvari ve mÜ" 
tehassıalar nezareti altında sık ıık 
umumi talimler yaptırıl~a!ı Te 
herkese vukuu melhuz herhangi 
bir vak'ada ne yapacağı öğretil " 
meli ve kabiliyet göstermiyenler • 
de kullanılmamalıdır yoksa kap .. 
tanlık g~miyi götürmekten ve çarlı 
çılık ela makineyi çalı§trrmaktan 

ibaret değildir. Ve mil!-etin canı 
ve malı da oyuncak değildir. • 

---<>--

Tıbbi eserler müzesi 
kurulacak 

Üniversite Tıp Faküitesi ıçın 
bir "Tıp tarihi kütüphanesi,, ve 
"Tıbbi eserler müzesi,, tertip edil• 
mektedir. Bu iıle Tıp Tarihi Enı .. 
titüsü meşgul olmaktadır. Bizde 
bu yoldaki çalr~malar çok eski ol .. 
duğundan bu kütüphane ve müze-

nin çok zengin olacağına şüphe ~ 
dilmemektedir . 

Birçok eski doktorla.·ın çocuJCa' 

lan ve torunları babalarından kal 
ma elyazması ve matbu eserleri 

kaptanın emir ve nezareti altında ve bbba ait tekemmül. etmiş veya: 

batm katip, a§Çı ve atetçi gibi kur 
tarma işile alakası olmıyan efrat· 
tan ibaret olduğunu söylemesi de 
hakikat dahi olsa bir mazeret tet

kil etmez ve bu hareket de hata -
drr. Çünkü geminin kurtarma işi
nin ve diğer hizmetlerde ikinci 

geminin bütün mürettebatı vazife yarım kalmış eserleri enstitüye ve!! 
alır. l 1 d .. . meğe baş amı§ ar ır. 

Fakat acaba ticaret gemileri· -o--

mizin vaziyeti hazırası bu disip - Sebze hail nl n inşaatı 
lini korumak ve bu çalıımayı te· bilmek btl miycr! 
min etmek için müsait midir? Ma-

alesef hayır. Bir kere gemilerde 
kamarottan aşçı yamağına kadar 

Sebze halinin rıhtım kaldırmı.. 
ları yapılmaktadır. Bundan sonra 
sokaktaki kalclırımlar da yenile-
necektir. 

Halin Unkapanı istikametinei 
doğru yeniden bir kısıru ilave e .. 

dilmesi ev\•elce k~rarlaşmıştı. Bu. 
nun için tetkiklere başlanmı~tır~ 

936 senesi bütçesine bu kısmın 
yapılması için tahsisat konacak 
tır. 

Yeni yapdan yer bittikten sonra 

kavun karpuzla birlikte kı•ru so .. 

bir zü=-:re vardır ki bunlar d.?ğil 
ikinci kaptanın emrini yapmak hat 
ta kendisine selam bile vermek lü 
2umunu hissetmezler ve kamara 
şefine veya memuruna merbuttur 
lar. Makine mürettebatı da keza 
makine şe.flerine bağlı bulunur · 
lar. Güverte mürettebatı ise bil
hassa diğer kumpanyalarda ekse· 
riya hısım akraba te!kil ettiği için 
bunlar da değil ikinci kaptanı din 
lemek ve fakat hazan kendisini 
yerinden etmek kudret ve nüfuzu ğan ve diğer kuru sebzeler de ha .. 

le alınacaktır. nu bile haizdirler. Ve kaptanlar 

da hukuklannı siyanet edecek bir -------------
merci bulamadıkları için naçar 
her§eye katlanarak otururlar. Ve ,~~rıııımııııı 

·ı d } · 'f l · d b 1 1 ~işlı l~tfaJ hastancsindtı 
gemı er e cı vazı e erı e an ar a c··· ü h d k . 1 .01 m ta a~ısı o tol ra gıren, çıkan eşyayı kontroldan .. 
(katip ve katip muavinlerine ait Rıfat Ahmed Go2 berk 
vazifeyi yapmaktan) ibaret kalır. C. Halk ft'ırka."ı ı;;ıraıcınrta krı it 

Şüphesizdir ki bu şerait tahtında ..-sı ka~ı~rnda 32 numarada. M:jua 

f '! . . d .. .. .. "" cı:rn11flri """1 ı:; fpn I~ P karlar 
se er yapan gem ı erımız e zaptu r.Pıtıııı.ı.ııııııwı.ııııııııaı:11111ııırdllllı-.ıs:ınııı-.--. 
rapt, duiplin ve intizam ve maa • ; 
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•--- Ramazanda okunacak 

Dini Kitaplar 
Yeni harflerle tenzili fiyat 

Elı_ t Yeni harflerle Kur'anı kerim metni, Hıbnı 
KU r an, kitaphaneıi tarahndan itina ile ve pek do~ru 

ve nefiı olarak basılmıobr. Hediyesi yaldız dldli olarak (tOO) 
kuruıtur. ( İkinci baıılıı ) 

Tu .. rkçe Kur' 1 kerı·m· Terci\me \'e tefıirldir. an t 963 sahifedir. Yeni harf· 
lerledir. lzmlrll Bay lımail Hakkı tarahndan tercüme vtı tefsir 
edtlmt~tlr. Hediyesi cildli olarak 150 kuru,tur. 

R • Biltün namu sureleri Te amazan armaganı, du~an handır. Veni harf-
lerle Türkçe ve Arapça hediyeıl 15 kunıttur. 

H d• • •f• Yeni harflerle ıayet sade va.zılmıı 1150 
8 iSi şerJ t hadisin Tdrkçe tercOmeıldir. Fiyab 30 

kuruıtur. 

Halk için din kltahıJ Yeni ilmihal &z Tdrkçe olarak 
dil lalanızuna röre 1azılmı1br. Beı defa banlmıfbr. Fiyatı 20 
kuruıtur. 

Mızraklı köy llmlhall; Mufaaıal bir din kitabıdır. 
Çok nam almııbr. flyab 25 kuruıtur. 

Şurutu aallt 10 ·kuruı Amme tercfuneal 10 kuruı 
Amme metni 10 " 

Tebareke " 10 " 
Tebareke metni 10 " 

Kadıeme " 
10 ,, 

Y aıini ıertf metni 10 " 
Vezzarivat •• 10 H 

Köy çocuklanna din Me•ltdl ıertf ,, 10 " 
dereleri 10 ,, 

N lb • Eaki harflerle tefıtrdtr. Kur'anın metni. uru eyan, tercüıneıt, tefılrtnt havidir. 2 bllyük ctld 
mücelled poıtaslle 300 kurut-

M •• K ' lkl clld mGcelled tefılr •e tercilmedlr. 
· &aDll Ur an; Tefsir eden lzmirll Bay lımallHakkıdır. 
Poıtasile beraber 150 k uruı. Eıld harflerle. 

T .. k K t k • t .. • Km'nı ur çe ur anı erım ercumes1; kert. 
mln tam tercümesidir. Eıkl harflerledir. 900 sahifedir. Poıta.ılle 
beraber 100 kuruf{'ur. 

Bunlardan bafk• poala maerafı alınmaz. Bu fiyatlar yal· 
n1z R•maz an içindir. 

Istanbul HtLMI Kltapbanesloe mUracaat 

' • • - - 1 • • • . 

: Istanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kiruı 1200 lira olan Galatada Karaköy cadde 

ıinde 11/18/ No. h dükkan 938 ıeneai Mayuı sonuna kadar kira • 
ya verilmek üzere açrk arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi levazını 
müdürlüğünde görülür. Arttmnay a girmek iıteyenler 90 liralık mu• 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 5/12/935 pertembe 
günü saat 15 de daimi eni!ilmende bulunmalıdır. (B.) (7379) 

Çocukları kurtarma yurdu için bir aene içinde llzmı olan 1000 
kilo sabun açık eksiltmeye konulmlJ!tur. Bir kilo iabuna 27 kurut fi· 
a.t tahmin olunmuştm. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür ek 
ıiltmeye girmek isteyenler 2490 N o.b arttırma eksiltme kaıu.munda ya 
zılı veıika ve 21 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber G/12/935 cuma cünü saat 15 de daimi enciimenıde bulunma• 
Jıdır. 1 (1) (7447) 

ltanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Başkanhğından: 

M.K.N. ,\plıiı Kıymeti . Cinai E§ya 

K. G. L. K. 
2493 272. 2578. Siyah veelvan keçi deriıi. (Gi • 

lue) 
2477 591. 768. 30 Makinesi% demir oyuncak. Otomo. 

bil 14, Araba 57. 71 tane. 
Y ukanda yazılı eşyaya verilen bedel llyık had görülmediğinden 

açık artrrmalan 29/ 11/935 G. Saat 14 de tekrar yapılacaktır. lıtek
lilerin yüzde yedi buçuk pey akç elerini ve ıair tartlarmıızı yapmak 
ıartile kanunen muayyen zamanda Komisyon ba.tkanbğma müraca· 

at etmeleri ilan olunur. (7358) 

-------·ıl' iyi bir terzi mı anyorıunuz 

OperatUr Dr. 
Seli\b SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 

1 
Diş Tabibi Kemal SUr 
ıstlklAI caddesi 

No: 322 
( BevoAlu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü) 

işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın •• Erkek T enlıt 

lst111bııl - Yeııtposcaııe karşmnda 
Foto Nar yanında Letafet haııındı 

Bat ağnlan in 
ıanı tıtnden 
alıkoyarlar • 
Ye vllcudQnQzde ufak bir a.ln 
hlHederaenlz derhal bir kate 

NBVROZIN 
alınız, 

lstanbul asliye altıncı hukuk mah • 
kemesinden: 

Mahkememfztn 934/2881 sayılı dOa.. 
yufle Mahmut tarafından Sabriye a
leyhine açıl&n boşanma da•uında 
müddefaJeyhfn ikametgl.hntrn m~ • 
h~llyıtine binaen yapıla.n Ut.nen teb. 
llarat neticesinde 23-11-935 cıumar · 
tesi gttnU muhakemeye gelmedfflnden 
eski ıabıt okunmuş ve şahitlerin din.. 
lenmeslne. ırıyap karannın rnilddeia ~ 
leyhe tebliffne karar nrilmfş olup 
tahkikatın taıtk ediJdftl 14-12-935 
cumartesi gOnO saat onda mahkemeye 
gelmest geJmedlti takdirde tahkikat 
ve muhakemeye devamla clavacmm ld· 
dta eyledlfj nkialan ikrar etmft ad. 
dolunduıtuna teblig yerinde Ub olu -
nur. (16937) 

Her genç kızın 
Bilmesi lazım 

Bir 
Annenin 
naslhatı 

26 SONTEŞ 

REVUE 
u et.kik, en buau, en eoo 

BEYO~L.U'nda : MISIRU. lstlklAI Caclcl• 

O A L ATA 'da ; SAATCI MltYBR Tllne 
ISTANBUL'Chı 1 A. ı<aşlŞVAN, Sultan 

Yani Camı Cadd .. I 4 

AN KARA' da ı RIZA TEVFiK, Bankala 

Telefor>; 

Muhammen bedelleriyle mikiar ve isimleri a 
gurup malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek 
nnda yazılı tarihlerde Haydarpa~ada gar binası dah 
letme komisyonu tarafından açık eksiltme ile sabn 

lı.teklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayi 
ve kanunun 4 üncü madde.i mucibince ite girmeye 
lunmadıftna dair beyanname vermeleri lazımdır. 
mele.r Haydarpaıada 1 inci itletme komisyonu taraf 
tarak verilmektedir. 

1 - 1200 adet galvanize saç (muhtelif eb'atta 
deli 3142 lira 50 kuru§ ve muvakkatteminatı 235 li 
5.12.35 Perşembe günü saat 10 da. 

2 - 50 Kg. elektrik için izole çatal çivi muba 
lira ve muvakkat teminatı 18 lira 75 kurut olup S. 
günü ıaat 10 da. 

3- 4000 adet cilalı parlak çini. 2000 adet mat 
bedeli 740 lira muvakkat teminatı 55 lira 50 kuruı 
ıembe fÜDÜ saat 10 da. 

4 - 177 kalem labaratuvar ilaç ve mal.zemes 
deli 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 50 kurut cı 
temhe ıünü n.at 10 da. 

S - 318 M, lokomotif için patinaj kumu muh 
lira ve muvakkat teminatı 47 lira 70 kurut olup 5. 
ıünü saat 10 da. 

6 - S Kg. Traıımıi,tyon kayııı rabıt cıvatası, 
ditli ıomun, 435 Kg. altı köşe batlı cıvata, 250 Kg. 
ıaç cıvatası, 100 Kı. oluklu ıaç için galvanize ro 
bedeli 382 lira 55 kurut ve muvakkat teminab 28 l" 
9.12.35 Pazarteai günü ıaat 10 da. 

7 - 4 adet bilyah zarf yatağı muhammen bed 
vakkat teminatı 54 lira olup 9. 12.35 Pazartesi gün· 

8 - 67 adfl!t 1nu-su.n nı1•11Hi hihıiilr lr""'"l"ı,., ~'!t. 
büyük komple, 33 adet kurıun pensi büyük, 28 ad 
lokması (bakkedilmemiı) 5 adet kurfun pensi lo 
28 takım kul'fUD pensi tarih rakkamlan muhammen 
lira 45 kurut 'f'e muvakkat teminatı 74 lira 50 kurut 
zarteai ,Unü aat 10 da. (7329) ----Muhammen bedeli 1395 lira ol an 25000 adet no 
krempon için yapdan açık eksiltıııe ye İ§tirak eden ol 
açık eluiltmeai 28. XI. 35 Pertembe günü saat 10 d 
gar binası dahilindeki 1 inci itletm e komiayonunda 

Bu ~ girmek iateyenlerin 104 lira 70 kurutluk 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksil 
kadar komisyona müracaatları la znndır. Bu ite 
komiıyondan para.arz olarak dağıt ılma.ktadır. 

•Me;rua olma l Bu, bir çok. genç kız.. =::;:::=================================~ 
1arm başına gelir. Yapllmaınası lAzım lstanbul 4: Unctl icra memurlu

1 gelen şeyleri yaptıkları için daha zi. 

yade tenaıaştmyoriar..,. diyordu. Emnı·yel Sandı 
Biliyor ki mahcubiyetinin sırrını 

keşfettim. Milnbeslt me8a.matı, siyah 
kabarcıkla.n ve sararml§ bir ten cınu Birinci derecede İpott!kli olup yeminli üç ehli 
korkutuyordu. Ona dedim: "Tenin mamına 1672 lira kı,met takdir edilen Beıiktaı, 
gayri.saf maddelerinden tamamen kur hallesinin eski Ihla.m..ır yeni Bostan çıkmazı soka"' 
tulmak, cildini beyazlatmak ve git· kerrer yeni 4 No. lu bir ev açık arttırmaya vazedil 
zelleştirmek için yalnız basit ve az 14. 1. 936 tarihine müsr.dif aah günü ıaat 14 ten 
masralh bir çare vardır: 

Hemen bugünden beyaz rengindeki rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
(yağsız) bir tO.p veya bir nzo TokL muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müfteris 
Jon kremi 88.tln al, her sabah pudra • kılacaktır. Aksi takdirde en ıon ar.ttıranm tanhhüd 
!anmazdan evvel tatbik et. Terkibin. üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 2 
deki sallandıran be~·azlatan ve kuv. 
ntlendlren kıymetli cevherleri saye. milsadif çarp.mba günü ıaat 14 ten 16 ya kadar 
sinde en çirkin ten ve ciltler tizerlnde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedel" 
pyani hayret bir surette icrayı tesir menenin % 75 ni bulmadığı takdirde ıatıı 2280 N 
eder. Yalnız 3 gün zarfındaki memnu. mına tevfikan geri bırakılır. Satıı pe§indir. Arttı 
niyetbahş neticesinden ınemnun kala- mek isteyenlerin kıymeti mubammenenin ~h 7,5 n 

ea::X°;;k basit tedbir u.y~lnde bir çesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu 
~k genç krzJar saadete kaV11pıUf • lbımdu. Haklan tapu sicilli ile ıabit olmıyan ipot 
tardır. diğer alikadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin b 

ı·nım.na;~;~.;:.;;.mı 

Ratıp TOrkOQlu 
1 Ankara caddesi Meaerrat 
İ otell Kar,ısı numrara (88) 
11:::::::::::::::::::::::::::.:::::=:m::m::::-.::1 

iş arıyorum 
Defter tutmasını bilir, muhase-

1 beden anlar, İ§İ bir efendi, cünün 
muayyen saatlerinde çalıımak Üw 

zere it arıyor. Gazetemiz ilan me
murluiuna müracnat. 

a.utile faiz ve mua.rlfe ~air olan iddialarım evrakı 

birlikte il!n tarihinden itibaren nihayet 20 gün za 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde he 
ile ıabit olmayanlar ıatıf bedelinin paylatmasmdaı: 
Miktan tartnamede yazılı müterakim. vergi, tenviri 
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf iearesi ile bun] 

rakılma karan tarihine kadar işliyecekleri müıterİJ 
tarafından verilecekt;r, Daha fazla maliimat alma] 

12. 935 tarihinden it!baren be.-keain ıörebilmesi içi 
bulund'!lrulacak arttıtma f8.rtnamesile 934/ 3118 No 
racaatla mezkUr dosj'ada mevcut vesaiki görebilece 
nur. 
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1 NE K TEYZENİN MIRASI 77 

E SAN S-LOS.YON 
VE PUDRA 

' : ... -•Her tehlikeye karf•a::= • .-.a 

Sigortalı Kasalar 
En asrı ve en ameli 

Dosya möblesi 
ve tesisatı 

Ziyaeddin Said 
:ıw ••• Calata - latanbul nmm 

KUprtl inşaatı eksiltme iU\nı 

Nafia Bakanlığı 
Şose ve köprüler başkanhğında 

İstekli çrkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan T okac! vila 
yetinde Niksar _ Rqadiye yolunda 21 ,500 lira keşif bedeli betonar 
me "Fadlı,, köprüsü inıaatmın ka pah zarf usulile eksiltmesi 6/12 
935 tarili Cuma günü saat "16,, da Nafıa vekaleti Şose ve Köprüler R . J 

------------- iıliği ebiltme komisyonu odasında değiıik şartlarla yapılacaktır. Ek 
1 •• 

) 
I 

P•rfümöri L. T. Pİ VER A: Ş .. istanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiı bir san

atkar keman dersi vermek istiyor. 
Ders almalc istiyenlerin her gün 

"'ba}ı saat 11 - 13 araamda 

(41823) numaraya telefon ede -
tek (keman hocası) nı istemeler! 
kafidir. 

lstanbul 6 ıncı icrasından: 
Bir alacağın temini için mahcuz 

knlan ve saire Tozkoparanda enkaza 
Alinin deposunda 27-11-935 tarih ve 
aat 9 !lO da a_çık arttırma ile satıla . 
cağından isteyenluin orada buluna • 
cnk memuruna müracaatlan ilan o -
lunur. 

Grip, 
Nezle, 
soauk 
algınhlı 

ve 
bUtUn 
ağrılara 

k•r•• 

380 I A R D A Y A N J, A R 

Kraliçe bu sözleri büyük bir dik . 
katle dinlediyse de zihni başka bir 
şeyle uğraşıyordu. 

l\lariyyak sözünü bitirince: 
- l\ont, kralın annesine lilzımge • 

len cevabı gene siz götürecek.~iniz. 

Aynı zamanda kral dokuzuncu Şarla 
da sizinle bir mektup göndereceğim. 
Na,·ar kraliyle Amiral Kolinyi için 
de bazı mektuplar vereceğim. Bugün 
n yann, edilen teklifleri düşünece . 
ğim. Yarından sonra. meclisimizi top. 
Jryarlık bu mühim meseleleri müza. . 
kere ettireceğim. Üç gün sonra da siz 
Parise doğru yola çıkacaksınız. Onun 
f çin, hareket gününüze kadar dinleni. 
niz ve mümkün olduğu kadar sık ola. 
rak yanımda bulununuz. dedi. 

l\lariyyak, oğlunun ve Fransada 
bulunan bütün protestanların kortu. 
Ju~una ait teklifleri soğukkanlılıkla 
dinliyen kraliçeyi takdir ederek hür. 
metle eğildi. 

Jan Dalbre sevdiği kimselerle ko . 
nuştuğu zaman kullandığı okşayıcı 
bir lisanla: 

- Şimdi politika ve harp işlerini 
bir tarafa bırakarak sizden bahsede • 
Jim yavrum. Demek ki kraliçe Kateri. 
nl gördünüz, öyle mi? 

Sözlerini söyledi. 
Jan Dalbre bu suali şiddetli bir sev. 

ginin verdiği bir merakla ~ormuştu. 
Kont içini ~ekerek: 
- Evet Madam, annemi gördüm. 

Dedi. 
Jan Dalbre titremedi. Çünkii kendi. 

.. de ha cevabı bekliyordu. 
J>eoda sözitne devam etti: 
- Annemi gördüm. Ve o da terket. 

mlş olduğu oğlunu tanıdı. 

- Buna emin misiniz? 

- Eminim ha;;metpenah. Fakat an. 
nem ne bir şefkat kelimesi söyledi, 
ne de beni tanıdığmı anlatan bir ha. 
rekette bulundu. Bana biraz hürmet. 
le bile bakmadı. Mermerden bir hey. 
kelden daha duygusuzdu. Den ise an. 
neme, terekdilmiş bir çocuk olduğu • 
mu, çok acı çektiğimi ve daha da ~e. 
keceğimi söyledim. Ağzından bir şef. 
kat kelimesi çıkacak diye delice bir 
ümide diiştüm. Annem bu halimi gö • 
rüp anladığı halde Yüzünde bir tees. 
sür izi bile belirmedi. Bunların hepsi 
de doğrudur Madam. Bununla bera • 
her annem-

Kont, bir titreyiş içinde sustu. 
- Cesaret oğlum, cesaret ,.e sabır! 
- Artık herşey mahvoldu Madam. 

Katerin benim için bir düşman krali. 
c;eden başka birşey değildir. Fakat bu 
da konuşmamız sırasında geçen bazı 
şeyleri burada tekrarlamaklığımı i. 
cap ettiriyor. Size yalnız kraliçenin 
sulh şartlarından bahsetmiştim haş. 
metpenah. Lakin o, benim için de bir 
teklifte bulundu. 

Kraliçe titriyerek: 
- Sizin için mi? diye bağırdı. 
- işte bunu da arzediyorum Ma • 

dam: Şevketmaap Hanri dö Bearne, 
Navar hüktimeti kralsız kalsın diye, 
I.ıehistan krallığı veriliyor. 

Kaşlarını çatmaktan kendisini a • 
lamıyan Jan Dalbre: 

- E sonra? dedi. 
- Eğer oğlunuz kral, Lehistan tah. 

tını kabul edecek olursa Navara da 
başka bir kral getirilecek... Madam, 
bu kral da ben olacakmışım ! 

Jan Dalbre ha sözler üzerine bir 
müddet düşüncell ve ses.!iz bir halde 
kaldı. 

ı tme f&J'blameıi ve buna müteferri diğer evrak "108.5,, kurUf muka 
bilinde tote ve köprüler reiıliğind en alınabilir. 

Muvakkat teminat 1612.5 liradır. 
Jıteklilerin yapmıı oldukları itle re aid v~ikaları ihaleden en a 

üç gün evvel gÖltererek Nafıa Ve kiletinden ehliyet vesikası alr.ıal 
n lazımdır. 

Teklif mektuplarmın 6/12/935 tarihli Cuma .günü saat "1511 

liadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmeıi lazımdır. 
"3383,, (7270 

DOKTOR 

Kemalözsan 
C İ C İ DUDAKLIK 
Dllnyanın en eıbit 

dudak boyası, 

Urolog - Operatör FARUKl'nin CiCi 

Bevliye MUtehassısı 

Kralcöy - Ekitlılgor mağcuaaı 
ganuıda. Hsr gün 8ğlt!tlen •onra 
Z ·den 8 • e kadar. Tel: 41235 

, 
PARD"AY KNLAR. 377 

yola koydu. Hatta bunu ilk günden İ· 
tibaren tatbik etmefe ba~ladı. Hasis • 
Jik derecesine varan ekonomisine (ik. 
tisat) ratmen bir gün Pardayan biı 
pastırmadan ba§ka bir ~ey bulunma
dığını büyük bir hiddetle gördü. 

Bu suada mahzene kapanalı bir 
ayı bulmu~tu. 

İhtiyar asker ~kisinden daha tııağ. 
lam ve kuvvetli oldutunu hiMediyor, 
fakat ne yazık ki şimdi ~r~iz bir fe. 
llkete mahkQm bulunuyordu. 

Bu müddet .sırasında Pardayan bü 
tUn vaktini, kaçacak bir yer aramağa 
mahzenden çıkmak için bir çare bul
mağa çalı~ıştt. 

Aklma bir çok ~yler geliyorsa da 
bunların hepsi boşa çıkıyordu. 

Nihayet hakikat olanca deheetile 
karşısında canlandı. 

Buradan çıkmak için hiç bir Çare 
yoktu. 

iki üç giin sonra, yiyece~ de kal 
mıyacak ve o vakit acı ve mUthiş hir 
ölilmle nihayetlenecek olan cançeklş... 
me devresi ba~lryacakb. 

-45- T 

JAN DALBRE 

, Kont dö l\larlyyak Katerin dö Me-
.dlçi tarafından tayin olunduğu vazi _ 
feyi yapmak üzere yola çıktığı zaman 
Nn.var kraliçesi Uru~lde bulunuyor 
du. 

LAruşel o vakitler henU:r: HUgnola.. 
nn hüktlmet merkezi değildi. Yalnız 

bir mfüıtemleke mevkii idi. Jan Dalb
re bütün kU\'\"etlerinl hu civarda top • 
Jamı§tt. Kendisinin iki mttk8adt taşı _ 
yan ~de ve c~urea bir pJAnı vardı. 

Bu pUn da, FranMda din Mrbest
Jlğini kabul ettirmek, katollklerln ha
iz oldukları bütün medent httklardan 

protestanların da istifade edebilecek • 
terini tasdik ettirmek için her tehli • 
keyi göze aldıran bütün protestanla • 
rı Laruşel aklesinde toplamakdan i. 
baretti. 

Kısaca artık ölmek veya galip gel: 
mek zamanı geldiğini anlamıştı. 

Bir kere bu ordu toplanınca ku • 
mıındasını kendisi üzerine alarak Pa. 
ris üzerine yijrüyecekti. Pliinm birinci 
maksadı bu idi. 

lkinci maksa ise, Jan Dalbrenin 
hücum için en iyi bir yer nddettiğf 
Monmarter hırtlarında göründüğü an 
da Paris içinde tehlikeli bir işe kal • 
kl~maktı. 

Buiş de kral dokuzuncu Şarlin ka. 
çmlarak pl'otcstanlarm ordugf1hına 

getirilmesi idi. 
:Kolinyi, lionde, Hanri dö Bcarn 

önceden Parise giderek kralın knçı • 
rılması vasıtalarını hazırlıyacnklar • 
dı. 

Oç dört yüz kadar protestan kı • 
~ım kısım \'e hatt<.i ayrı ayrı yerlerden 
Parisc girecekler ve ş<>hrin I~uvr sa • 
rayile Monmarter nrnsrndnki yeri iş • 
gal edeceklerdi. 

Plftnın ikinci kısmı da buy<lu. 
Jan Da!bre Pnri"' surları altında 

on beş bin piyade, jki bin süc..'\ri ve } ir 
mi topla görünecek ,.e l\lonmarter te. 
pesinden \"'ereceği bfr i aret üzerine 
Hanri dö Bearn, Kon ele ve Kolin) i ile 
birlikte ntabinecekler ,.e önceden Pa· 
rise giren dört yüz Hügno hunlann 
tarafında toı>lnnnrnk sarılan ehrin 
içinden geçip dokuztıncu Şar1in pro • 
testan ordugft.hında esir bulunduğunu 
Parlslilere bağı bağıra söylemekle 
beraber Monmarter kapısına koşacak. 
lardı. 



• 

H 

27~ - Jorj tam uykuya dalarken Salamon İ· 
çeri girdi ve: 

27,1 - Aman beni kurtar. Altınlarımı ve e1mas 
larımı gizle. Bunları benden almak istiyorlar diye 
yalvardı. Jorj onu kovmak istedi. 

275 - Salamon yalvardı: - Bari müsaade 
et de servetimi buraya saklıyayım. 

276 - Salamon torbasının üstüne başını da _ 
yadı ve uytıdu. Jorj gördüklerini düşünüyor ve 

277 - Birdenbire yanında bir. demir horu hnL 
du. Bunu elektrikli ceğnek zannetti. 

27R - F.ı:ıL::ıt hi,. tliiğ-m,pıro ı.,..,,.,. ~ı.:m.ı;ı_ {p_1,..c;f' 

nin sesini duydu. 
uyuyam1yordu. 

· 37g PAR DA Y A' N L 'A R 

Ayni anda Monmarter kapısına dı
• şardan hücum edilecekti. 

Jan Dtlbre, bu suretle tüfek at • 
• madan .a.Prise girmcği ve oğluyla bir. 
!eşerek doğruca Luvr sarayına gidip 

Katerin dö Mediçiye tekliflerini zorla 
kabul ettirmeği umuyordu. 

tşte bu kadının planı buydu. U -
. miv..>izliğin verdiği bir yeisle tertip 

olunmak ve muvaffak olunamamak 
ünkanı hiç bırakılmamıştı. 

Her ne ise, bu planın tatbik edil • 
etiğini de görmüştük. Hanri dö Bearn, 
Amiral Kolinyi ve prens dö Konde 
gizlice bu şehre girmeğe tereddüt et. 

mcmişlerdl. Burada kral dokuzuncu 
Şarlin nasıl kaçmlacağmı tasarlıyor
]ar ve Sen Jermen muahedesinden son 
ra Katerin dö Mediçi tarafından iş. 
kence ve tazyik edilen protestanların 
haline acıyan ·ve bu rezaletlerden nef. 
ret eden aklı başında katoliklerin bile 
yardımını elde et~eğe çahşryorlardı. 

J an Dal bre, düşünceleıini altüst e· 
den ve kararını bozan bir mektup al -
drğı zaman vaziyet böyle idi. 

Bu mektubu kral dokuzuncu Şar1 

juntiyomlarmdan birisi vasıtasile gön 
dermiş ti. 

Kral kısaca Navar Kraliçesine iyi 
niyetlerini ve mernlelrnti kana boğan 
muharebelerden nefret ettiğini anla. 
tarak kat'i ve daimi bir sulh şartları
nı görüşmek için Bluvada buluşulma. 
snu teklif ediyordu. İyi niyetlerinin 
bir ispatını da orada göstereceğini de 
ilave ediyordu. 

_Şul bu son cümle ile annesinin 
tavsiyesi Uzerfne Navar kralfçesfne 
tekUf etmek İi'ltediği Ilanri dö eBarn 
ne Margarit dö Fransrn el'lcnişlerini 

ima ediyordu. 

Bir kaç gün içinde, Jan Dalbre ha
zırbk]arına devam etmekle beraber 
düşüncesi de bu mektupla uğraşıyor. 
du. 

Kralrn memuruna sadece mektupla 
bir cevap vereceğini söyledi. 

Kont dö Ma.riyyak, Paristen ha • 
reketinin ou altıncı günü akşamı La· 
ruşelin karşısına geldiği zaman işte 
bunlar olup bitmişti. 

Kraliçeyi göreceğini düşündükçe 
kalbi çarpmağa başlamıştı. Bu heye • 
canı ise yolda verdiği kararlardan 
doğuyordu. 

Kont, Jan Dalbreyi son derece se .. 
viyordu, Bu hürmetle karışık en kuv .. 
vetli bir oğul sevgisi idi. O'nun dün. 
yada tam ve kusursuz bir yaradılış 

olarak kabul ediyor ve onun kılma 

dokunmak istiyenleri öldürmeğe ha • 
zır bulunuyordu. 

On altı günlük yolculuğu sırasında 
hep Navar kraliçesine, Alis dö Lüksü 
sevdiğini nastl açacağını düşünmüştü. 

Kraliçenin bu evlenişe engel olaca· 
ğınr hiç zannetmiyordu. 

Fakat ilk defa olarak fena bir ön
sezi (hissikablelvuku) onu üzüyor • 
du. 

Evet, Alis dö Lüks kimdi? Bunu 
doğru olarak kimse bilmiyordu .. Nere. 
den geliyordu? Jan Dalbrenin sarayı. 
na niçin gelmişti. 

O zamana kadar bu sorguların hiç 
biri aklına gelmemişti. Alisi seviyor 
daha doğrusu, daha evvel söylediği .. 
miz gibi ona taoıyprdu. 

Şimdi ise kafi bir karar karşısın. 
da bulunduğundan Jan Dalbrenin bu 
evlenişe engel olabilmesi için ortaya 
kat'i sebepler koyması lazımgeHyor • 
du. 

................ --------~~----.-.-----------------~---------------..-..---
Şunu da söyliyelim ki Kont Alis 

dö Lüksü hiç sorguya çekmemişti. E • 
ğer geçmişine dair bu kıza sorgular 
sorarsa onu yükselttiği yerden indir
mek lazımgeleceğini sanıyordu. 

Böyle bir sorgu şüpheden başka ne 
olabilirdi, 

Şüphe ise, se,ilen kadının o aşka 
layık olmadığmı iddia etmekten baş . 
ka nedir? 

Kont dö Mariyyak kıskanç değil • 
di ve o1omazdı da ... Yalnız ıstırap çe· 
kiyordu. Bu ıstuabı da kraliçenin bu 
kız hakkındaki düşüncesinden ileri 
geliyordu. Acaba Jan Dalbre Alis dö 
J.ükse dair ne biliyordu? 

Bir gün kendisine dağda kırılan a. 
rabasınm yakınlarında raslamış ve 
onu kı·aliçenin yanına götürmüştü. A,.. 
lis ise Katerin dö Mediçinin şerrinder. 
kaçtığrm söylemişti. 

İşte bu genç kız hakkında bildik -
teri bundan ibaretti. 

Ailesine gelince, Kont bu hususta 
o kadar ince eleyip sık dokumak iste. 
miyordu. Bununla berahel' Alis iyi bir 
ailedendi. Lüks ailesinden biri on i . 
kinci Lüinin saltanatınm başlang1 · 
cında Guyanda mühim bir işte bulu. 
nuyordu: Genç kız çok kü~ükk~n ha. 
ba ve annesini kaybetmiş ve akraba 
olarak bazı yiğenlerinden başka kim. 
sesi kalmamıştı. Navar kraliçesi de 
bundan fazla birşey bi1miyordu. 

• * * 
Kont dö Mariyyak Laruşe1e girdiği 

zaman büyük bir heyecan içindeydi. 
Derhal kraliçenin oturduğu konağı 

öğrendi, 

Madyyak, .Tan Dalbrenin karşısma 

~ıkınca bütün düşüncelerini unutar~k 
benliğini biiyük bir. sevinç kapladı. 

Kraliçetıin uzattığı eli hürmetle öptü. 
J{raliçe tatlı bir sesle: 
- Sfvgili oğlum. Böyle birdenbire 

gelmenize sebep nedir? 1nşa1Jah fena. 
bir ha,•adis getirmiyorsunuz ... dedi. 

- Hayır haşmetpenah, tam tersi • 
ne (bilakis). 

.Jan ,·alide bir saniye kadar konta 
şefkatle baktı. Dudaklarının ucuna 

bir sorgu gelmişti. Fakat bir türlü 
bunu söyJemeğe cesaret edemiyordu. 

Mariyyak, kraJiçenin : düşüncesini 
anlıyarak: 

- Madam, şevketmeap tamamen 
sıhhattedir. Ye Paristen ayTıldığ1m §.. 

ne kadar hiçbir tehlike içinde değildi. 
Amiral ve prens de srhbat ve emni • 
yettedirler. dedi. 

Büyük bir meraktan kurtulduğu h:ı 
linden anlaşılan kraliçe: 

- Sizi oğlum mu gönderdi? diye 
sordu. 

- Hayır Madam. Beni haşmetpe • 
nalıe gönderen kraliçe Katerinin el .. 
çisiyim. 

Deoda bu cevabr verip cebinden Ka. 
terin dü Mediçinin mektubunu çıkar. 
dı. Bir dizini yere koyarak mektubu 
kraliçeye uzattı. Ye Jan Dalbre mek. 
tubu tamamen okuyuncaya kadar bu 
vaziyette kaldı, Sonra ayağa kalktı. 

O vakit kraliçe: 1 

- Demek ki Fransa kralının anne. 
sini gördünüz, öyle mi? dedi. 

- Evet, gördüm Madam. Hem de 
tuhaf bir tesadüf beni onunla karşı. 
Iaştırdr. 

Bunun üzerine, Kont dö Mariyyak, 
Katerin ile ne konuştuysa hepsini. 
sulh ''e evlenme tekliflerini t.aınamen 
l'e doğru olarak arılattJ, Teminat diye 
gösterilen şartları da saydı. · 


