
Ekmek 
Ptazarte .. den 

90nra 
12 kuruşa iniyor 

(Yazıaı 3 ncüdeJ ..... -

Zavalh Çocuk 
Yandı ve hastahanede 

UJdO 
(Yazıaı 3 ndlde) 

....., S kuruş · Telef on: 23872 29 Sonte•rln 1935 CUMA Sene: 4 .. Sayı: 3400 

ltalyan rnenabiinden gelen haberlerin arkası kesildi. Habeşler iddia ediyor: · · 
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''Habeş kuvvetleri ıtaıvarı 
Eritre ve 
llabeş inıparatoru 

Dessi cephesine 
Hareket etti 

Habeşler makalleyi de 
aldıklarını söylüyorlar 

Sonıalisindedir ,, 

Metriste 
Büqük 

Bugün açılma törem yapılacak olan fiıe fabrikaaile iki fatlrikanuı tenu!l at .. 
ma tör~nlnl yaparak dlin a!cfam ,e1ırlmlze gelen BQfbaktİmnu:tın ıegaliatle. 

rlnden mah~lil lntılialar. (Y azıaı 4 ncllde) 

Kuduz Köpek 
Sarıyerde gene bir bacak ısırdı 

17:---~-..Mr....,.._-......___.._~~•..aeeatla.ıllla-We ••ıl•~• lldDrDldB 
DDn Saİ1yerde bir kuduz köpek pefin arkuından tatlar atmıya 

lftılgan telaizcUeri gerUerile nwhaberelerinl bö11le temin ediyorlar. 
· (Yazuı 2 ncüle) 

....__~----~~~~~----~~----------__;:..__.....;_ 

lngiltere, f aponqadan 
11.e qapacaqını sordu 
Suikasttan kurtulan Çin baş 
bakam Tokyoya hareket etti 

ti.ı Ceçenıen1e wikasttan kurtulan mittir, deniyor. 
't 'batb-k•m V anc Şey V ey, Londra, 28 (A.A.) - lnaiJiz 
1ı...~Ya hareket etmi,ıir. Çin bat mulahataüzan, Japon hük6metin 
~, Japon hükUmetile doğnr den Çin hakkındaki tua"1D'"lamu 
ı....._- doğruya konUfJD&larda bu - bilc:linne.ini istemiftir. Japon hü -
~ üzere MareıaJ Şankey kUmeti daha bir cevap vermemi!" 
~ larafmdan bu iıe gönderil• tir. 

Atlnada gösteriler yapıldı 

~ebakanlık dairesi önünde halk 

talimleri 
Topçu atış 

mekteblnln14ünco 
kurs devresi bitti 

Topçu Abt mektebinin 14 üncü 
Kura deneti bitmit, bu münasebet 

le bu aa;baıh Metris çiftliiindeki 
T opç.u Atıt mektebi aahannda bir 
yilc birliklerle atıt yaJ)ılmqtır. 

Abfta topçu müfettiti Tümce
neral Halil Kemal Koçer, general 

lbralıim, topçu atq okulu komuta
m kurmay Atbay Muzaffer, Harp 
akademisi öğretmen ve talebeleri, 

piyade atıt okulu komutan ve tale. 
heleri ve bir çOk aubaylar hazır 
bulumn\J!hır. 

ilk önce komutanlar &llflll ga· 
yeaini anlatmıtlar, ve bundan 
aoma atq b&§lamııttır. 

lldürülmüftür: b&§lamqlardrr. B~ ıırada bir zr 
Saat ikiye doğru Sarıyerde Ye- bıta memuru da kurttm atmıt. 

nimaıhalle çarınma bir kuduz kö· fakat isabet ettirememqtir. Kö • 
pek imniı, Anutas isminde bir peği bir çok hdk tqlarla, sopa • 
adamın pefİne takılarak ısırmak larla öldürmütlerdir. 
istemi!tir. Anutu ağzından kö - Bu vak'a münuebetile beledi
pükler saçarak arkasından gelen yenin bir noktaj-a dikkat nazarını 
köpeğin kuduz olduğunu anlaym• çekmek iıteriz: 
ca hemen tabanları kaldırnıı§, çar Sany~ civannc:laki mahalle • 
ııdan kota koşa 1' ürbe .Okağın - lerden toplanan Çöpler civardaki 
daki evine doğru kaç.mıya baıla-, bahçelerin 'kenarlarına dökülmek. 
m11tır. · tedir. · · 

Yan yolda kuduz köpek yetit- Civar. köylerde ·dolqan uhip • 
mit, Anaataaın pantalonunun pa· siz lcıöpekler, Mirü halinde burala. 
çala~ı paralalll1', sonra da •i ra selerek· çöplf??i · 4!ıtelemekte1 

bacagmdan ıarmu4tJT. 90DI'& tefıre inmektedirler. 
Bir köpeğin bir adamı kovala • Ç.öi>lerin teme ~ bir yere 

dığmı gören halk bunların peıleri J dök_ülmeai ve çöplere gelen kepek 
ne takılmq, mezarhia aapan kö -1 lerin hemen öldürülmeai .1-ımıdJT. 

·X:9 
Yahut Dekster 'KahrOlsun kral, 

b K d • ı • f Toplar 106 -145 - 165 ra .. Dilnyanrn en büyük ve en usta polis hafiyesidir. • .. 

tt..J aş~SID OD ~ IS • ~·~::~:::;;: Prens Abdullahın hazinesi · 
uıye bagırdı Bunlar Venızelosun ni meydana çıkarmak için giriştifimacera ise başından geçen en heye. ·. 

• rİ'z dÜ!mana k&J"fı abf yapmJ!lardır canlı, ve en fevkalAde maceradır. · · &ff d · ı • • • t • 1 d • Aııt muayyen zamanlarda bugün y A R 1. N . e 1 mesını IS emıyen er 1 devamedecektir. Topçularbütün dan itibaren HABER gazetesi tamamileresimlerdenmürekkepÖlaiıbufn: 
~ (Yazıaı 4 ncütle) aari vasıtaları kullanmaktadırlar. kallde sinema romanını bir yenilikle birlikte hergün koymağa başhyacaktır: 

Metris çlftll§lnde bu sabah yapılan atı• tallm~erir.ıd.en .bir kaç görünü• 
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~asa: Ras Desta ile Ras N asibu yakında lnglllz - Italyan 

:~~!!.!!::=~!~!:_ şiddetli bir taarruza geçecekler 
blrlnJ cerheden haberler gelirken Lon.. 1 k • t f t 
drafleRomaarasındakidüellobü- 1 ara a harp için hazırlanıyor Sondakika: 
tün şiddetile devam etmektedir. ltal • 
ya bu&iln yalnız İngiliz imparatorlu. Dün cephede hiç bir ehemmiyetli nunusanide tayin edildiği zaman Mu. ze almış bulunuyordu. Habeş tayyare. H R 
ğuyla değil blitün dünya ile karşı kar- hareket olmamıştır. Gerek İtalyanlar, solini işin bu şekil alacağını e\'nlden )erinin eskiliği ve ltalyan tayyareleri- AB EŞLE 
şıyadır. ve gerekse Habeşler ileri hareketleri görememişti. Belki de bu sebepten ya.. nin faikiyeti malümdur. Fakat bir şey 
Habeşistanda asıl harbin yeni baş.. için hazırlıklar yapmakla meşgul o]. vaş yavaş ihtiyatkar bir müstemleke olmadı. Eritre ve SomaUye 

Jadığı, ltalya bankasmın alhn mevcu. muşlardır. harbi plfmı kurmuştu. Fakat şimdi 1. Şimdi Ras Seyyum ile Ras Ka.ua 1 f J 
da gittı1cçe tükendiği bir sırada 1n - lki gündenberi Habeş kaynakların- falyanın iki veya daha fazla seneler arasında imal cephesi sevkulcey§1 g r yor ar 
gilterede yeni bir tehlike belirmiştir. dan verilen zafer haberleri Italyanlar bir sefere tahammül edemiyeceğini an üzerinde ihtilaf olduğu rivayet edili. Ual-Uall Hatl eşıer 
İtalya şimdiye kadar rüya zannettiği tarafından tekzip edilme.sine rağmen lamış olacaktır. Du sebebpten müm • yor. Şu dakikada Ras Seyyum, ken • geri aldılar 
bir hakikat karşısındadır.: lngı"ltere Habeşler tarafından da mütemadiyen kün olduğu kadar çabuk hareket et - di ba~rna bir sefer idare etmekt · _,,. 

·1 k b.d.' :> 'llf k t k f"k i e gı • Harrar: 29 (A.A.) ,,,..... Röyter aja•-ltalyayı, bugün altın kadar kıymetli, teyit edı me tedir. Cephelerdeki son mek \'e yağmur mevsimi başlamadan ı ır. ıT u avemet e me ı r nde olan t d 
medeniyetin yeni esaslı bir muharriki vaziyet şudur: evvel elden geldiği kadar arazi al - Ras Seyyumun ku\'\'etleri, Habeş mü_ ay narından: 

1 
• b ta gö. 

olan.petrolden m. ahrum bırakmakla Makat le cephesı· mak istiyor. Bunun için daha gergin dafarunnın en anut safhasını gösteri. ffurabea kyapı atnl r.es,':1ıl e~~na,. istir. 
tehdıt etmektedır. bir harp icap etmektedir. Ve dolayı • re, 8 ş ·uvn erı a • 'a 1 

* * * 1talyanların 57 numaralı tebliğ - sile genç bir pro(e.ı;yönel asker \'e er. yorSlmdiki halde gelen harp haberleri dat etmişlerdir. 
lktisadiyatıru, uzaklarda çarpı • lerine göre Makalle ile Dolo arasında. kflnıharbiyesinin, daha iyi bir baş _ küçük ise de yeni ve daha heyecanh 

şan ordusunu hareketten mahrum ki mevzilerini takviye işini tamamla • kumandam olacağı kararJaşmıştır.. bir harbin olacağına dair işaretler çok 
kılacak, harbi durduracak olan pet • mışlardır. Şimdi ileri harekat için e. Habeş tarafında ise, en ziyade dik tur, Çünkü muhtelif vesilelerle her iki 
rol İtalyayı şiddete de, fakat düşün _ mir beklemektedirler. kat yüksek kumanda işine çevrilmiştir. taraf da tecriibeler edindi. Her iki ta. 
meğe de sevkedebilir. lngilterenin Habeşlere göre ise İtalyanlar mil. Habeş imparatoru Adisababadan ilk rnfın kumandalarında da, k.ıt'i dene. 
itsediği de ltalyanm banp düşünme. temadiyen Habeş çetelerinin hücumla- defa olarak cepheye doğru hareket et mezse de, tesiri olabilecek amiller de. 
sidir. Yoksa Somanın tamamen ezll • rı karşIBında kalmakta, ve bundan çok ti. Birdenbire, tayyare ile Harraraı ğişiyor. Gelecek üç jJıafta İfinde Ha ~ 
mesl delildir. rahatsız olmaktadırlar. uçtu. Bu suretle~mparator hava si • beşistanın bugünkü haritasında bir 

Harp fiınşekleri ~en lngilte • Marepl Badoglio da henüz kat'i IAhlarından gelebilecek tehlikeleri gö~ çok deiitiklikler olacaktır.,, 
ndh~h~~~~dad~~~ nn~o~~~llüme~~k~---------------------------~ 
tedir1 lamamı§ old~ğu?dan İtalyan hü~u~ - 1 Zecri tedbirler. ltalya ve Milletler 

E et, ei!lld &'U.ıel .Unlerf İngiltere na lannın hangı istikamette ve hangı gUn _ _ _ _ _ _ ------ --

8 1 : ufabllir? Kmm muharebesinden ba§lryacağı da meçh01dür. Mareşal it ı t iti 
ı:erı İtalya Adeta: İngilterenin bir pey. Hadoglio'>:1 MU8avvada • karşılayan a yaya p e ro n 
ki fdt. ildellfzdeld ln&'lliz menfaatle.. Mareşal dö Bono da ayın vapurla 1 · 
. ln ikinci ve yalan bir bek~lsi tal yaya doğru hareket etmiştir. e e d il e k 

~:oıcU.ttaı,... ı~cıawlıkta daha Somali cephesi gon er mesı yasa 
ileriye bile gitm11tL Mehdi deni§leri w • 

8 da Mısı tehcllt ederken İtalyan- Jtalyanlar tebliglerınde bu cephe - dil v b i 
ıa: t:Uizle~n tqTikfle. Habeşistana de yalnız tayyare faaliyeti olduğunu e ecege enz vor 
,. bumqlar Clemıleri.n gerilerine kaydetmektedirler. Habe§ler f.se Ras J 

a :kılı lardı. Daha sonn.lan ltalya Desta ile Ras Nasibunun pek yakında it 1 d k• •• 1 h k • =um~ saTaşta: lngilteMnin yanmda ga~e! ~ddetli bir ~rruza ıeçecek • a ya a 1 sue are etler bır 
yer almıı, ~kdenlzde İngiliz emelleri- lennı ıddia etmektedırler. • t hd• b •• •• •• 
niııTemenfaatlerininAletJ.olmuştu. h ~dneHJ~lnl~n:,.gore.cenu~ cep- nevı e ıt teşe busu mu ? 

Fakat seneler, bir çok mecburiyet. esın e 3""'~ enn ır ~~rme are • 
ler, ve yeni nazariyeler 'Vaitler ltalya- keti ~k!m kalmıştır. _ . Fransa: 

imparator hareket etti 
Adisahaba 29 CA.A.) _ tmpnratot 

dün sabah Des..c:ıie genel karargahııtl 
hareket etmf§tir. Seyy:ahat bir otoın°" 
bil koluyla Ankober .,e Adambo yold 
üzerinden yapılmaktadır. t mparııto
ra yakınından J2 §ahsiyet refakat ef.. 
mektedir. Bir telsiz telgraf istasyon• 
tre ~ta Te tela-raf idaresi t.arafıo.,. 
hazırlanan bir seyyar wstane tdiB "' 
dilmiştir, Yolun bir kısmına kadar t•· 
par.at.ora <ref abt etmiş olan ıyeJ.,_,, 
imparat.orun gaybubeti esnasında bit 
kOmetJ f dare edec~tir. 

Otom9bil kolu 23 araba ıve k.ll•f"' 
dan müteŞtkkildir .Yolun yarUR'dl 
fmparator Ne mafy:etJ gec.eyj ~adırlf 
ge,irmi~lerdir. Dessiede, bomba ,,~& 
kesine lkar,şı yer.altı mahu.11leri ,,_ ' 
luua aki ıptoda ikamd edeıfk:dtl 
Bizzat gıcehirde hava ıtehlik'-Sine 9't'1 
~ fyf tertibat afınmı lbulun•Ö"' 
Alır. ~hrln bütün etr;ıfı 15 ,.u;adt" 
Jjk modern hava mukabil topJaffl' 
"vdbniştir. İmparatorun D~ 

bagtin tanıtmaz bir hale koymuştu. Butün yazılardan a.nla§ıldıgı gıbi h lya kendi lslerlnt kendi gtirmek hlit harbin bakild vaziyeti, ild taraf ordu. 8 
ka 1 ı. tı Don.anm"''SJnI hava lanrun nerelerde oldukJar.ı he.111 de-

Milletler cemiyeti: 
ltalyaya petrol yasalı 

İtalya~ gönderilmesi yasak PrliJ,.n 
maddeler arasına petrolün de konma. 

• tıt,ınw ısuwp1J{ aps'f lifli ıUO ııııı•' 
•eldir. 

F'ran•• lnglltereye mUzahlr H-1..-
1 

..aJ 
af.aı:.I( nal? -• •r •il lecekle~n~· 

yasnıa pı mış • ... ' -- • y 1 'llf ı B d ı· 
tı ·nı b•' -ıtm we k yul ncıtu ğildır. a nız ıl areşa a og ıonun kuvve erı uyu eg o m-... • . r. d ği t• 

t ·ıı ı·ı d k n..: ··,. e•; 0 tekmıl sevkulceyş planlarını e § ı. 
ngı z ı osun a anca ,.ıu u~ ~ - - • w i i d 1 

lan 35,000 tonluk iki zırhlı inşasına, recegı, ve yagmur mevs m n en ev;e 
tahtelbahir iktarını elliden seksene Habeşlere kat'J bir darbe nırma.k 18 -

k a. kam J ti tedfği ısrarla söylenmektedir. 
çı anna15a rar -nrm ş • 

M11SC)lial dıfsiyaaada da rahat dur C h • • 
mamıştı. Fransa ile anlapılf, !Atin ep e ger iSi 
henıpreler ıtesanüdüaii kabul etmiş, 

ona kuvvet vermişti. Akdenizi tenef • 
fm edilemez bir hale sokmuş İngiliz 
filosu Maltada sığınamaz bir hale gel 
ınt,tt 

, Muaoliııinia ve asıl ltalyanıa 8onu 
belli olmayan, fakat çok fena olabile.. 
cek bir maceraya giriştiğini anladığı 
bir sııada lnriltere hem tehdid hem 
de teklifltr yapmaktadır. 

İngiltere şimdi Habeşistanda bazı 
müsaaderele gul'Urunu oktı~bllecek 
şartlara mukabil Jtalya)'I bJr çok 
hülya n p»0jelerinden vaıgeçirmeğe 
çalışıyor. 09unla yalnız Habeı .İiini 
'değil eald hesapları da tesviye etmek 
1stiyor. 

Habef ••kerlerl co,kun 
Harrar: 28 <A.A.) - Röyter ajan • 

sının Harrar aytarı Habeş hükQmetL 
nin hususi müsaadesi ile şu telgr:ıf1 
çekmiştir: 

Bana, otomobil ile Harrar ve Cici
kaya gidebileceğimi söylediler. Yanrm 
da bir muhafız askeri ve bir maymun 
oturmuştu. Otomobll saatte otuz ki • 
Jometrelik bir sUratıe ve çok anzalı 
ve dağlı'lı aruiden ilerliyordu. Yaya 
giden katırlara binmiş veya kamyon • 
lara dolınuş olan binlerce Habeş ınu • 
barip arasında otomobili yijrütebil -
mek için müteaddit virajlar yapmak 
mecburiyetinde idim. Yol Uzerinde 
yüzlerce kadın da bulunmakta idi. Bu 
kadınlu, "bu adam beyaz, fakat dost.. 
tur.,, diye bağırarak bana yol ver • 
mişlerdir. 

Sekiz yüz bin kilometre yürümüş 
olan Hal>e§ muharipleri buna rağmen 
çok coşl<un görünüyorlardı. Yolda 

pıy~~fer taraftan İtalyayı korkutmak rastgeldlğimiz Jia~ yaralılarının hiç 
de dü~ün olmadıklarını gördüm. için, Amerikayı kı§kırtıyor ve nnun 

Bir taraftan ikinci derecedeld ln • 
giliz §ahsiyetleri, İngiliz dıtfşlerl. ha. 
kanlığı mütehassıslarından Peterson 
Pariste konuşmalar, sefir Erle Dru -
mond Romada Musollniye teklifler ya-

yardımiyle malt, iktisadi ablokaYJ teş. Harrardan uzaklaştıkça nöbetçiler 
dide hazırlanıyor. İtalyayı petrol, kö. otomobHi sık sık durdurarak parolayı 
milrden ••bl"Um etmek çarelerini a _ soruyor ve pasaportumuzu tetkik edi-
nyor. &olan :yaparken de İngiltere yorlardı. _ • 
şimdi~ kalan Çin denizlerini bek - Bir kaç hafta ıçınde 
~kalan dolu memleketlerindeki Habeşistan 
mabatlannı dUtUntiyor. 
Şarkjşlerlniıı kanımuı, Japonların haritasın da 

Çja hakkındaki projeleri, bugün ltaL D•llflkllkler gllrUlecek 
~ imdadma yetl,ecek, işine yan • "Man~ester Gardiyan,, ıüel muhar. 
~k en bU1ÜJ' hldlaedir. Ha~is - rirl yazıyor: 
taada muhtemel parlak galibiyetler " Son haftaların başlıca hadisesi, 
bDe :ikinci derecede ehemmiyeti haiz - belki de bugüne kadar cereyan eden 
dlr. hlldfselerin en heyecanlısı, ne Tigrede, 

bactlterenbı Çinde Japonyanın kat' ne de Ogaden de oldu. Fakat ftalya -
l IAll'ette yerlepıaine mani olmak is- da v.uka geldi. 
ti1~ muhakkak gibidir. Bu hadise Sinyör Musolininin em • 

Buau içindir ki kısmen tehdit, rl ile başkumandan general dö Bono.. 
k"""9 nltlerle ltalya ıile anlapıa nun yerine Mareşal Badoglionun ge • 
YfJNh, uzak memleketlerdeki men. tirflmesf dir.. Bunun hakkında ileri 
faatlerfnl müdafu için serbest kalma_ sUrülen sebeplerden en muhtemel ola-
ğa çahpcaktır. nı ftalyaşa .karşı zecrt tedbirler tat ,. 

Raif N. METO bik edilmesi meselesidir. Dö Bono ki-

sı tahakkuk ediyor gibidir. 
Cenevrcdcn gelen bir telgraf §U 

yoldadır: 

Cenevre 28 (A.A.) - Milletler Ce.. 
miyeti mahafili, 18 Jer komitesinin 
yakında petrol üzerine ambargo kon
masına karar vermesinin muhtemel 
olduğa mütaleasındadır. ltalyadaki 
süel hareketler, bir neli tehdit te~b
biisji telakki edilmekte ~se de, )lillet.. 
ler cemiyeti kararlarının bundan mU
teeafr olması ihtima1f yoktur. 

Flnan•al komitenin reni kararı 
Cenevr.ede ucri tedbirleri incele _ 

mek üzere kurulan finansal ve ekono. 
mile t!Ii komiteler dün ayn ayn top
lanmışlar fe uerf tedbirlerin tatbfkin 
den elde ıedilen neticeleri tetkik et • 
mi§lerdir. Bunlar,ın menınuniy.et ye ... 
ricl oldufu görülmüştür. 

Finansal Jcomite, ltaly.adan alacak. 
lan olan d~vletlerin, bu alacaklarm.ı 
tehir edemiyeceklerine ve bu gibi bir 
tehirin ''kredi açmaya muadil,, sayıla., 
cafına karar vermiştir. 

--ıııgıuz PU)'l!K eıçısme Fransız 'il>,a~ • ··-
bakanının r,aptığı Jtonuşmal.ar 4a z,.u, Adıı.-baba, 29 (A.A.) - ,.,,, 
rl tedbirler ~e Akdeniz vaziyeti tizeri. paratorun genel :karugaha h•t4" 
ne oJmu. tur. bti ~na11nda, halk kendisini pelı 

Pati.sten ıS"ele,n bir habere göre, ziyade alkıtlamıştır. 
1) ltalyaya ~apılacak petrel ihra • U · ti d .. ·· ··ıd.. ..... ı°" 

catı üzerine ambargo konulması ve 18 . mumıye e uşun~ ugun:W' 
Jer komitesinin ıoplaatı tarl,hJnin tes. re, ımpar•torun genel kuarp il 
biti. hazır bulunması, savaıa yeni b 

2) Fransanın ,Akdenizdeki İngiliz !ekil verec0 k ve Ha;eşler teı:llj • 
donanJJJMına göşter~i mti1.4her,t cen ıııukabil taarruza geç~Jad' • 
işi, konuşulmuştur. d. 

ır. 

lngilte;re hükOmeti, petrplü ıte is • ffabet kwu.ndanJığı, lı.lf~ 
tihsa1 ne de ihraç eden ,.e bu sebeple _.t.; 
bu j te bir menfaati oJ•uy.aa J"ıa~~ ~vkilerinin zayıf taraflarıoı 't: 
dan kendi arzusuna uymasını istiyor. jy; bilmekte ve düımanın faik 0 .... 

masına rağmen muvatfak olae•S muş .. 

l:talya: 
ltalr•nın ~ldtjı tedbirler 
ltalyadan gch~n .baberler. y~ıti .aJı. 

nan süel tedbirJere ve mukabil ucri 
tedbirlere aittir . 

Sliel tedbirlere dair ketumiyet faT.· 
la ise de bir Fransız gazetesinin Ro • 
madan aldığı haberde deniliyor kj: 

-'Bu tedbirler, baıılarının da iddia 
ettiği derecede ge.niş ,değildir. A~lllf 
üç fırkanın seferber edilmesinden i . 
berettir .,, 

oı ümit elnıektedir. 

Adbababa, 29 (A.A.) - Sıi,a 
durum hakkında haberler nıiip ' 
hemdir. 

• • 
Resmi çevenler İta.iyan tek~~' 

lerine rağoıe11, MakalJe, Gor~.,.. 
ve Çµ,rlogoubj'niıı iatirdat edil ' 

miı plduğunu teyjt ctmektcdjrı.T· 

ltalya tehdit etmişti: 

Halkın kuvvei maneviyesi fef

k.ali~ yerindedir. BirG-Qk çe"e:. 
ler, Ras Destanın kat;.larının s. 
maliye girmiı olduğynu, Moıı•ıl••· 
cio'ya dpj_ru yürüDJekte buwnd~ 
ğunu ve Ras Seyyıım kıtalarıo• :' Petrol yasağı Akdenizde 

harp doğurur!,, 
L8vaı bu tehdide cevap verildi : 

ltalqa Fransanın bita
raflığına güvenmesin 
Bundan birkaç gün evvel /talgaya 

petrol verUmesinin ya&ak edileceği 

haoaıllfi ortaua ~ktığı zaman ltalya. 
nın Paru uliri, LavaJi ziyaret ederek 
ltalgaga rwtrol ~rilmemesinin harp 
demek olduğunu bildirdiği lıatırlar • 
dadır. 

Bugün gelen bir habere göreJ?ran-
1(1, Jtal11a elrt.inin bu sözüne Lôval 
olzll~ ttrJap ~rmlştir. Ye bu cevap 
Fran1Janın Jngiltere ile yakınlığa doğ. 
"' rnttiğlnl göstemu:~i itilmrUe de çok 
ehemmiyetlidir. 

ltalganuı "harp,, 8i>ıiin.e kartı Fran. 
ıa da lngUtere Ue Akdenizde blruflk 
hareket edeceğim tegU etmi, olu/H)I". 

Tıelgral fUdur: 
Parls, 29 - iBuıJlln v.erdiil aa

J tlma ta göre Laval fnriliz bfikGmeti -
nin arzu.su üzerine dtia ftalyaa el~isi. 
ne şunu bildlrmiştir.: 

ltalya zecri tedblrlerln kömtire :rı 
~trole teşmil edJllşfnden aoara döfill 
ceslz harekatta bulunursa Fransız 

hülıüınetlnhı bitarafhiıaa ~tivnıaıe • 
melidir. 

da .Eritreye girıniı bul1.11Jd""'-"-' 
söyjemektedirler. 

Halkta Habeıiı:tanrn harbi 1'•1' 
betmesi ihtimali mevcut ofınad•r 
his.si haul plalıdan beri ııılb ~ 
Qkerelerine giritilmeıi ihtid 
fiipheli bir hel almııtır. 

a,,,mz ..,., muharrtrıer• ''~ 
, ..... ,,,. 80llda~• ~,.,,,,,.,,. 

ı-...nı .. , .. ,.,.,_r _ .. ı 
Loadra, 29 (A.A.) - Sif"': 

"~enler, Mablle bölıetiııdf !.:, 
kında tüel hareketler yapdadV-, 
bir ol.ıı haberlerden h~ M ~ 
heyrüç duymam&ktadll".. w .~~ 
•iiel mütehauıaları, ~~~ 
mel'ılmindee enet 1~1~ 
G91)dar letibmetinde ıiı.,.........-..,, 
.ri.ııin iıııkin11z olduğu m~~ 
da bulunmaktadırlar. 
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~ICiHı qijdiŞÜIK : 
BüyÜi( -iŞier y-;pıyoruz amma, 
küçüklerde noksammız var ! 
~l>arbımael haline gelmit bir Bunu bilmeli, tedavi etmeliyiz. Belediye Taşdelen bı·r aydır 

Tardırı Türk milleti ,tarihte olaun, ıon 1•1 e e V kaf 
Onlar iti o•rir itil üe tliln- zaınanda olaun akıllara ha,m ve- k 
)'CrJra niı:amaf, rici harikuladelikler yaptı: . a mıyor amma 
Bin tiirlil tueyyiib balumn' Büyük iıtililar, büyük devlet Bogtln verilecek ••• 
laanelmnde! te,killtı, büyük medeniyetler, hep kararla aralarındaki Şehirde bu suyu bolbol bulmak 

tlı&a, De kadar hayata uygun bir onun pnmdandır!. .. Arbk fUDU eski lhtllAflardan 
da,, Pratikle ali.kası olmıyan ötr;!'.:c, için, Tllrk topraldarm. kurtulacaklar! her zaman için kab İl 01 UyOr ! 

~Yracı nazariyecilerin ne hoı E •--~ id T L-ind ~ttlriidürl da nefea almak yok... KO.tahlar, Belediye ile Evkaf araamdaki Va&ı • areai, 8fdelen IUJU • yinnİ ~ e keailmiıtir. Bundan 
,. • • derhal temizleniyor... Milletimiz, ihtili.flı meaeleleri, bu arada en mm arhhl ve modem bir tekilde dolayı bir aydan fazla bir zaman-

Pl""L d d bayle ahYalde bıı-:ıL bı·r •-kila"t- mühim olarak metn1k mezarlık - toplana:bilmeıi için auyun kayna - dıır ,ebre hiç' su verilmemektedir. 
ı..._~ ...... t dünyaya lif ile etil e IA3 YA ~ ~te " • çılık, mücadelecilik kabiliyeti göı- lar, Vakıf ıular ve hastahaneler ğmda bir müddetten.beri yeni te- Buna rajmen bütün lokantalarda, 
'-rd n nizamat veren,, Ull&n· teriyor. meaelelerini tetkik eden hakem ıiıaat yaptmnakta idi. Oğrendiii - p.zinolarda, ,içkili yerlerde ve _. 
l6t ln nicelerinin evlerinde de bin Fakat kUç8k itlerde? heyeti iki günden beridir toplantı- mizo söre kaynakta yaplan bu te- cula.rda aatılan wlar •hem de kar 

liı teaeyyüb, ihmal bulunur. Ev itlerimizde? lar yapmakta ve bu anlqamamaz- ıiaat ilk kanunun ilk haftamda palı fi!elerde-Tqdelendir. 
dt l'~tlantikler, kıtalar araam- Mahalle itlerimbde? lıldar berinde bir hal çareai bul- bitirilecek ve bir &Çlf töreni ya -

1 
lidip gelmek içindir. Kaprfl i- Şehir iılerimisde? mata çalıpnaktadır. pı)acaktır. Ba hale bimt E'fbf idaresi 

ıe O Jaid O aünd T--ı 1 de f&lıp kalqbr. Tqdelen( !) bu 
"'e%.~ · ar arumda bunlan itlet- Tahta kunmı. •• Sivri elnelL .. Pi- Hakem heyeti bu alqam kara· en aonra atUe en su· teltild htanbula "kt h k.a 

n lca.lkarlana p.mandıralara re. •• (Kaylerde daha fazlaaı) ... Ve rmı bir yandan Evkaf idareaine, yu hakikaten aıbhl ve her türlü iti· e yettı en aı 
ta-._ d 1 Ankarada da bol hol aatdabilmek 
;;:~, iakeleleri devirir, Kakule- nihayet aon ıün)erin aalımı: Kc- bir yandan da Belediyeye bildire- ma a iyık bir eu olacaktr. Yal-
.:"" buar verirler. duzl cektir. Bu hakem karan, evvelce mı:: Bu byit ha.kikt Tqdelen IUJU tedir. 
~ h 61 Tanklı tilfekH, topla dretnotlu takarrür eden tekil mucibince her içindir. Çünkü tehinle hakiki Tat Tqdelen lia:rnağmCla yapılaa 

L_ "'11'&11 ya ut aalm, pir bir ta- d ı · •~-ı--ı b li ad yeni te.iaat .-ı. mühimdir. Bü"viic ~ · ı .J. k d ileti faik d:tı·-an kuvvetleri•le L...e. iki taraf için de muta olacak- e enın MUaJUl et mis • i _,un ~ J -• 
" llıMn ar ...., en i mi eri- ...,.... ı ..,.., T d bir ~- b bu 
.. t rr'-' ttild b denlerin evlerinde tahta '-----1·y- tır. aı elen namı altında aabldıtı nm eyeti teaiaatnı yapıl• 
f•' &ıarma temin e · eri unca aunA ani ~ rtlmen, aile bntçelerlni le, mahallelerind~ kuduzun 6nUne Bu iki idare arumdald muallak atılmaktadır. -- - -ktedir, Mo • 
:-·.,_ geçememeaine p)in de tatına- meaeleleri tetkik eden hakem he· Bunun en baris --1i timdiki dern bir toplama te.ialile ıuyua 
lef etmif, karılarım, kızlarını ym... yeti ..ki Tüze Bakam Yusuf Ke- vaziyettir. Tqdelen lraJmiı bu miktan da bir ha.J.li artm• ola• 

'1-e ufratmıtlardır. ~ Guetelerde lier aln Mr kuduz mal, eski Ekonomi Bakanı Muıta- sib te.i.at dola711Ue ilktefrinin cakbr. .. . . ,, 
ltr Bu, bir fert için, affolunur 1ial
~ dendir. Ukin, bir camia böyle 

\,hu1111iyet arzedene pek feci-

nbaı okayunca, "Lahavle,, çekip fa Şeref, Tokat ıaylan Naznnlaı-------------------------
dunıyonmı... ÇoruhaaylanMünirdenmürekkep Istanbol barosu EyUbUn kaza 

Kuclm, ordalan perlpn etmek tir. Heyet iki gündür yaptığı top- bogftn toplanıyor yapılması meselesi 
kabili_.;,...i ıa.ter de kuduz k6pe- lantılarda Evkafla Belediyenin I 

3 ~·~ d. • ldd. ı tk .tanbul baroea umumi heJeti E,Up nahiyeainin kaza haline 
le bir teY J&~ !... Olur fe1 ver ıfi ıaname eri te ik et - ı..-:~ lıi... korbnm ki, l;izim, qa'fı 'J'U· d lil mittir. Son toplantı bugün yapı. wug~ Mat OD bet buçukta topla- ıetirilmeıi için vilayet idare he• 

.,.... b&,ı b. ak akl e ··• lacak ve karar verilecektir. nacaktır. Eminönü Halken aalO'" yeti tetkiklerine bqlalDJftır. Tet. 

. 

"-.,___ • ır 1 ıtmıac ftr. (Vl-"I) nunda yapılacak olan bu toplan kibt neticeıinde E..ıip nahı·y-i • 
- Verilecek karardan sonra va- J • ..... 'Dkmek 1 z il ç k :ıdyet Baıbakanlığa da bildirile- tıda idare heyeti 89Çİmİ yapıbmya nin kaza haline ıetirilmeıine ka. 
~ ava 1 OCU cek ve karar neticesine göre devir cak, yalım idare he,etinin vere- rar •erilirae bu karar Bakanlığa 

Yandı ve hastahanede itleri yapılacaktır. Belediye, he- ceği izahat dinlenecek ve beaab bildirilecek ve teıkilita baflana • 
..... zart&Bıaen Gidil ,.L ı.-~a.nuo ı-ı,..u,.,. t.bine ola. tetkı"k edilecektir. idare heyeti caldlr. 

80 n ra ~darda Çayırotla IObim· cafmdan emin buhmmaktadD". 90fimi alb 87. .-....W • q:' ..... ., 

12 da88numaralıevdeotmanAbba- ----------- yapıl..almr. ·- ' Telet'on mOkAleme · k • 1 ., ücreti Kuruşa iniyor -d6rt1qmdakiimıNmi1ea1-•eL11'TI Radyo sosyetesinden Beoı kuruoıa inecek 
~dan &'elen Vali Muhiddin nl aokakta oturan büyilk babalı ~ • , _ gizil radyo ~ ~ 
' dat diln Zahire bol'88Sllla stt. Kenanm evinde oynarken man- Elma yüzünden kollananlar Poıta ve telıraf ve telefon ı• 
...._ ~ drlnce muamelenin durmL ıaldan ıı~PIJ&D '-'cım .... -ı--ı-den Mah t k d Rad nel direktörü Nazif telgraf ve te. ~ ~ uTU .,-.uu mu paşa yo uışun a 18 numara- yo aoıyetesi gizli veya qi-
~lemı,tır. Dona pnol lıltibl elbioeleri tuhqmaf, çocuiun muh- da olman l418flllda Fethullah ı.mtıı.. kir bir f<'kjlde rad)'O makin.i lefon itleri bakkmda demittir klı 
ı..- •rlnl tacirlerle deflrmend.. telif yerleri J&IUDllf.n'. Nuriye ye· de bir çocuğu seyyar satıcı Mehmet kullanıp da bunları aoeyeıteye teıt- "- lıtanbal. Ankara batbmll 
" btıdlrmlt, muamele hemen dur . titenler tarafmclan hemen Şitli bir elma meselesinden dolayı taşla • cil ettirmiyenler bakkmda kat'i fazlalqtınlmuı için lizım gelea 
'ttııı başından yaralamış, yakalanmıştır. ' ..,l.Jl· Çocuk haatabanesine kaldmlmq, Tavcılık ıekilde harekete geçmiftir. Bu gi· makineler geldi. İstanbul telefon 

llt._ 111111UDI Utlbln odumda de .. bir saat ıonra da almilft6r. Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesin biler eaki telsiz kanununun b • idareei için bir teıkilat kanuma 
ltff .. dlerle ft Ziraat bankam satış de Omerin 8ntlne Kuledlbinde sabıka- çak telsiz cihazı kullananlar hak- projesi hazırladık. lıtanbulda bir. 
~· llrtlflllUfttlr. Bu g8rilpıe ne. An kara hukuk h Bekir çıkmış, tavcılık nretne altı landaki hükümlerine göre mah • telefon direkt6rliiiü kurmakta • 
~ ... -4• 'Nrl1- karara g8re,.7Jraat fakültesi profesör- Urunu dolandırmıştır. Bekir bu pa- kemeye verilmektedir. Yeni rad- J'IZ. J 
~ 8'rt bafdaJ'I yedi kmılt o- ler kurulunun ralarla rakı içerken yakalanml§tır. yo kanunu çı:kmcaya kadar bu te9 latanbul telefonu tamamen VI 
'...._,.,J'111Dapkbutdayıyedth.. kararları Sarhoşlukla kilde hareket edecektir. reamen elimize geçtikten ıonra 
fat -ıtaa• euUme atacaktır. Bu ._ .AD.karada hukuk faJdlltesf prof eeör. Galatada oturan sabıkalı Namık -o-- milklleme ücretlerini bet kurut* 
~ ~ slre de blrlnd ekm• 12 ler kurula, latanbul hukuk fakflltesfn_ eoa derece sarhoş olduğu halde Beyoğ Fatihte havacılık indirecefiz.,, 
~ banda meırutfyet caddesinde yıldız 

inecektir. de iki aene kalq olanlardan Ankara kıraathanesine gitmi§, miltterilerden sergisi --oo--
" !';ı Muhiddin Ustilndat bu h118118 hukuk faktlltealne nakletmek isti • •llhin duvarda asılı bulunan ppkası Türk Hava Kurumu Fatih ka. Romanyadan gelen 

-..ltttr ld: :yenlerin fakUlte:ye kabul edllmemele · ile paltosunu almıt, .kaçarken yaka • zuı, havacılık aevgiıini arttırmak 
....... n._... - rtae .,., rene Jetanbalcla b1111De suııf. lanmıştır. irin bir u,..111k ıerıiıı· hazırlamıı • gUçmenler 

-... ....raQUm lkum Uzerlne Bor- O ~ ·~ 
,,.. .. ..._ 

1 
P ta kalmlf iken Anbra1& nakledilip caklar tutuştu m. ŞehzadebatmdaLetafetapar- Nazmı npuriyle tehrimize a• 

'I "- e e:yt durdurdum. ar.arte.. d f ka B t Kaşık ı ·~ı k e gene mnı ta lanlann kayıtlarının eyazı ta çı ar sokağında bmamnda hazırlanan bu ıe_; bu len ıöçmenlerden bir kumı düa 
-... omlsyon toplanacak, blrfnd silinmesine karar Yerml~. kristal tepsi atelyesinde lehimci Hak. • •· 
, ....... hamt 12 kura§ fiyat ko.. ıa, gaz ocağını yakarken ocak parla • ıece saat 20 de açılacaktır. Trakyaya ıönderilmitlerdir. Dii• 

.. Kuşadası cıvarını mı,, Hakkının sağ eli yanmıştır. Hak. Gişede kumar leri de bugün ıanderileceklerdir. 
~~ ıtl•tl narh kamJsyon11 1- SU baslı la can aCl8ile ocağı bırakınca alevler Dün gece saat üçte Y eşilkl:yde fi • Buna vapuru ela dün 900 göçmen 

~ •9'1 ..L-ekJ .... _ 1.... l 1 diğer bir gaz ocağını da tutuştunn~ mendifer istasyonunda ..ıa. memuru 
.__ .anı • U'Cr&U'Cr ranca a ~-.. -den gelen haberlere f!lo··- lz. d a~ ı..:rmı· .. :. Bu-· ı'le gelen ._... u -'d ~ • -~ sa a yangın etraftan yetişenler ta-ı Fahir yanında Mustafa, Zeki tı.- Is- vu s..... ·- mq.e 

3~ en narh koyacaktır. mfr __ .._kamada bol -&..urlar -i- raf d ...ı t d"J d &3• h 1 Gelibolu ..:•---1 --1-....... ____ J_... J- ın an ısınıye e ı me en söndtlı111- minde üç kişi oldufu halde kumar 07• acır ar ya Çug.n a~ • 
~ ftntı da lneeektfr. maktadır. Kapdaıa .,.. dftmll MI mUştU.r. Darken yakalanmrftır. )ardır. 
~-leh bumıpır. Bet Pil~ aele kapılmış,-====-==--------------=-----------

b.Q assıslar barem jandarma tarafmdan kurtanlmıtlar • [ 

kftmlerlne tabi ılır. Yollar bonlmnt. baa kiprOler ~ ~ E ff R• J N. DE "r. DL E ~ ı• ]' 
"'" olmıyacak yı1oımıttır. ı-n .. •Jiat :rottnr. _ "T' . K .K -

lha bakanlara çocukların kavgası --Ş~~---------.;..m;... _____________ ;.;.zrn:iiiii-...J 

~:::::.,ö,.,..,. ıı::;:::.ı:;:=:: işli - Sirkeci tramvayları 
' laJnaınen deYletin olan nya cuklar kayp etmftlerdlr. Bunlardan Her akşam Sirkeciden t~mvaya binen bir okuya- oğlundan gekn yolcuları bofflltırken tranwaga atla ; 
~telılde dnlet fttlrald bulunan Allf&ll yanında buhman ~ De AU eumuz bize tramvaylardan şikAyet ediyor'" diyor ki: maı ,,. ,,erleri kapmalandır. Kadın olduğum ~ ,.. 
~ lerdeld memurlan da bir ba· Rızayı sol kolundan yaralallllf, yaka. ··-Ha aqam aaat beı buçukla altı aramda Sil". tranwt11Ja atlfgabUlgor, ne de lcofabUi11onun. Bu gtııı. 

tlb tutan kanun JlyUı.ası müta.. lanml§tır. keciden. tramııaga bin~k mecburlyetin.deglm. Şlfllde den her~ daldkaltırea tramoaı/ bekktlildM...,. 
lllak Uıere bakanlıklara ------------ oturdugum için tabiat.ile Şlfli - Sirkeci tramvayını agakta enmıe gidigorıun. 

Tahsildar aranıyor bekliyorum. Bu tranwayın bazan ıs bazan da 20 dakt. Tramoag Şirketinin bana dlkkatlnl ~hrlın: 
~ • Bin liralık kefalet ve yahut nakdi itada bir geldiği llugor. Şifll - Sirked lranwt111lannı fOlalatn oe SirW 

1'a nazaran mütehassıslar teminat verebfleeek taliplerin ga .. B iata.sgonundall moel tramoaglara gllcu aluuruuın. Ba • 
Jı111..u en Sirkeci gannın önün.deki durak gerinde ır~ ı ı k ~~erine tlbi olmıyacakl_ ar zetemlzde A. T. adr-~-e mektunJa L-kl ,__ zı yo cu arın açı ~zllUBlll tk menedUirıe hakiki du-_.. ., vay U(::'. er1ren bir de bakıyorum ki tranway dolu aell- ak -z-~- L-'-'"-•-mUnıcaat'-- B r 116 • - ur:IMa,,.,.,....,,.. l!Glmu. r altında dakilı:alarA,. 

uu-.. f/Or. unun da •~ebi bir k • ..... 
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Ati nada gösteriler yapıldı 

Başbakanllk dairesi önünde halk 

"Kahrolsu ral, 
yaşasın ondilis 

Diye bağırdı. Bunlar Venizelosun 
affedilmesini istemiyenlerdi 
Dünkü •ymıızda haber Yerdi- it kabinesinin teıekkülünü müte

ğimiz gibi Yunanistanda ya.pda • akip bütün harp divanları 
cak umuad a.f meseleat G:zerinde taraf mdan mahkWn edilmİf olan 
kralla Kondilia kabinesi arasmda bütün isyancılar için derhal bir 
ihtilaf çıkm'!tır. Bilhatea Venize- genel af ilan olunacaktır. 
losun affını istemiyenler vardD'. Oğle üstü kral tarafından ça· 
Dolayısile dün Atinada ba§bakan· ğmlan B. Kondilis, Bakanlar iç -
lık dairesi &nünde çok kalabalık timaını talik ederek saraya git • 
bir halle kitlesi toplanarak t~ahü miftir. Saraydan avdetini mütea
rat yapmJfb. kip Bakanlar içtimama devam er 

Bu tezahürat esnesmda "Kah- lunacakhr. 
rolsun kral, yqasm Kondiliıs!,, diye Bugünkü kabine daha iktidar 
be.iıranlar olnnqtur. mevkiinde iken genel affm ilanı 

'.Atina 28 (A A.) l .f d ihtimali olduğu da aöylemnekte-
' . - stı a e en d" 

bbinede adliye bakam olan B. ır.,, 
iYannopulos, gazetecilerin sualle- Demf~cls kabinesfntn 
rina cevap olarak demiştir ki: bugün toplanması 

.. ı.tifa eden kabine, bir genel muhtemel 
eilfın mesuliyetini üzerine alamaz. Atina 29 - ~L Demerdjes tarafın -
~ Bayle bir mesuliyeti anca..k ni· dan riyaset edilecek olan yeni kabine
zamt bir kabine kendi üzerine ala nin bugün toplanacağı söyleniyor. 

Bu kabinenin bir affı umumi flln et 
l>iUr. mesi ve yeni seçime karar vermesi bek 

Gazetelerin yazdtklarma g&e, !eniyor. 

Şehrimizdeki '/unan subayları 

Yunanistana dönmeje 
hazırlanıyorlar 

Yüzbaşı, lstanbulda do{lan çocu§una 

''Tatlı ıstanbul ,, 
Adını ko~_•arak Türkiyeyi 
unutamıyacagını söylUyur 

Y..mıiatanda kralın umumt geçinmekte idiler. Ordudaıımaaş-
111 kararım mza etmesi dolayui- lan kesilmitti. &zan evlerde ba· 
le, bundan iatif ade edecek olan zan otellerde ye yazm Adada o
.ıehrimizdeki Y:wıan subaylarile turmuılardrr •• Gerek buraya, ge • 
a8~ rek Bl.~gaı·iot;ır.~ aıiınmış olan 

At,,llarmda ibir de general bulu- Y mıan subaylarından bazı • 
aan Yamm aubaylan on dört ki • larm.m Habeşistan ol"dusuna 
pdir. katılmak üzere ıittikleri ba· 

Bazı Yunan wbayları 1ıtanbu- havadisinin asılsız olduğu bir ke
la ailelerini de getirmi,Ierdir. Bu re daha anl8,§ılmıştD'. Subaylar, 
lopçu fırkasından )\i%baıı Mer-- yalmz bir sığD1D1J! sıibaym Beyru 
~a ailesini getinnq olan Serez ta gittiğini söylüyorlar. 
llaıryo VMilyusun ~imizde bir Şehrimizdeki subayların Yu-
l~e çocuğu olmuıtur. nan ordusuna tekrar girmeleri 
' ;yozb&fl Vuilyus diyor ki: Yunanistan& dönmelerinden aon-

"Hepimiz gitmeğe hazırlaru • ra belli olacaktır. 
7onu. Fakat ben, çocuğumun 
kırkım bekliyeceğim ve en .reç 
gideceğim. TüT.kiyede bulUDllfU -
muzun batırasrru hiç umıtamıyaca 
ğı.z. Çocuğumun admı: tath latan~ 
bul (Gilikya İstanbul) koyaca • 
'ğnn.,, 

Yunan suba.ylarmdan miralay 
:Vlaho. da diyor iki: 

"KoIU1ıOl~haneye de müraca.a.t 
ettik. Yunanistana dönebilmek me 
zuniyetini resmen tebelluğ ettik
ten &ODra döneceğiz. Bu da sanı • 
rım ki gelecek hafta olacaktır. Yal 
nı:z şunu söyleyim: Y unanistana 
döndüğümüz zaman da, Türkiye
dc edindiğimiz hatıraları hiç gön
lümüzden çıkamııyacağrz. Gerek 
resmi makamlar gerek halkın göa 
terdiği misafirperverlikten çok 
memnunuz. iyi ki TiiTkiyeye sı • 

ğmmışız.,, 

Binbaşı Çankirakis de şunları 
söylemi§tir: 

"Sizlere daha derin muhabbet 
•bağlan:ış olarak döneceğiz. Tütk 
)erle Elenlerin ne kadar sevişebi -
Jeceklerini daha iyi kavramak i • 
çin buraya gelip ya~amelıdır.,, 

Ö~endiğimize göre, Yunan 
subay)an ~imdiye kadar ailelerin 
ijen, akrabalarmdan gelen para ile 

LAval 
FRANSIZ 

parıamentosunda 

225 reye karşı 
St.5 reyle 

ltimad reyi aldı 
Dün Fransız pa.rlAmentosunwı top 

lantısı neticesinde Uval kabinesi 
kendisi nl kurtarabilmtştlr. Kabine, 
225 reye karşı 345 reyle itimat reyi ka 
zanmıştır. 

Sol partilerin bblneyi devirmek 
için .erdikleri karar "f'e faşistlerin bir 
darbei hUkQmet yapmak istemeleri 
yiizünden dUnkil yapılan toplantıya 

bflytik önem veriliyordu. 
Dün parlAmento cfvannda tedhh' • 

ler almmıştı. Bir hAdise olınamJf • 
tır. Lbal dün parlftmentoda Fransız 
frankmrn korunması lüzumundan hah 
setmiş sonra hUkQmetin tam bir nü _ 
fuz sahibi olması gerekdiğinl anlamış 
tır. Her şeyden evvel finansal mesele 
terin müzakeresini l,temiş ve itimat 
me.~elesfnl ileri sUrmüştflr. 

Başkanm teklifi reye konmuş ve 
yukarda yazdığJmız ni.cıbette kabul e.. 
dilmiştir. 

Söylendiğine göre sol cenah parti· 
leri nralarmda müttehit bir cephe kur 
mak hususundnkl konuşmalarda uyu. 
şamadıklan fçtn LAval kabinesi tehU. 
keyi atlatm~. 

HABER - AJCfalD poataiı 

Bulgaristan 
Milletler Cemiyetine 

bağlanacak J 

Komşularının J 
Ba kan sulhu için 

sarfettikleri 1 
mesailere 
kai:ııacak 

Sof ya, 28 - Y enl Bulıar Ba§· 
bakanı Köseivanof ecnebi gazete
cileri kabul ederek ıu diyevde bu. 
iunmuttur: 
"- Son kabine buhranının se. 

beplerini eski Başbakan T oıef si
ze izah etti. Yeni kabinenin teıki
lindeki aürat ve kob.ylık onu teı
kil edenler arasındaki vahdete en 
emin bir delildir. lı aiyaaasında 
hükUınetin en büyük gayesi ruh
ları te3kin, millet araıındaki vah
deti tabiileıtirmek olacaktır. Hü
kUmet daha fazla intizam, kanun
aeverlik ve doğruluk göstererek 
memlekete daha emin ve yaratıcı 
bir idare vermeğe çaJı§acak, mil
letin memleket idareaine en feyiz. 
li bir surette İftİraki çarelerini a
rattıracak, ayni zamanda mali im
kanlar dahilinde büyük halk küt
lelerinin refahına gayret edecek -
tir. 

Hüktimet, milletin bu hususta 
tam yar jımına intizar ebnekte· 
dir. 

Bulıariıtanm dıı ıiyasaaına ge
lince, bu aiyaaa f imdiye kadar ıe
len bütün kabinelerin ıiyasuı gi
bi Bulıar milletinin bütün millet
lerle barıf içeriıinde yaf&Dlak az. 
minden mülhem olmaktadır. 

Bulgariıtan, banta J&rdım e -
den bütün arııulwal tefebbüıle -
re her zaman yardım etmiıtir. Bu -
nun için milletley cemiyetine kuv -
vetle bağlıyız. Bulgaristan ancak 
milletler cemiyetinde hakiki barış 
yolunu görmektedir. Yeni kahi
ne Bulgariıtanm bütün devletlerle 
olan doıtluk rabıtalarını kuvvet· 
lendirmele devam edecektir Bahu 
aus bu meyanda koıntulariyle o
lan münasebetlerine f aı:la ehem
miyet verecektir. Bulgaristan kom· 
ıulanna kartı hürmet, aamimt doat 
luk ve anlqma aiyaauı takip ede
cek Ye onların Balkanlar ıulhunu 
tabiye etmek için sarfettilderi bil
tün meaalye ittirak edecektir. 

Yeni kabine Bulgariatanla bazı 
Imm!ulan araamda muallakta ka· 
lan bazı pürüzlü meselelerin halli 
içln kendi elinde olan her feyİ 
yapacaktır. Buaün Balkanlarda e-
sen itimat bava11 içeriıinde yeni 
kabine bu meıelelerin muvaffaki
yetle halledilebileceğine kuvvetle 
inanmaktadır. Bu auretle hareket 
etmekle yeni kabine amumt ban
tm takriyesi için çabpcafma ka
nidir.,, 

iLAN 
Ankara gazete fle 

mecmua satıcıları birliği 
kollektif şi,.ketinden: 

Biz, Ankara gazete ve mecmua 
satıcılan gecenlerde Ankarada top 
lanan büyük matbuat kurultayı 
kararlarından ilham alarak ara . 
mızda bir birlik ve bir kollektif 
şirket kurduk. Birliğimiz, geçen 
nazar p:iJnfrnr1en itibaren teşekkül 
etmiş ve faaliyete geçmiş bulunu 
yor. Maksadımız, bir taraftan An· 
karada gazete ve mecmua yayım 
işlerini bütün illerimize nümüne 
olacak şekilde genişletmek, diğer 
taraftan bugün çok müessif bir şe 
kil almak istidadını g~ren ga. 
zete alnn ve satım inhisannı orta 
dan kaldırmak için mücadele et 
mP.ktir. Türkiye Cumuriyetinrlr 
kültür, yayrm işleri inhisar altına 
alman}az. Sermayemiz, çahşma . 
mız, ve halkmnzm yü::Sek teveccü 
hüdür. Biz, gayrimeşru rekabeti 
rede'" , "' .. iz. 

Ankara Gazete oe M ~cmııa sa
tu:dar BiTliği Kollektil ŞirlcctL 

• 
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Şişe fabrikası 
Bugün büyük bir 
törenle açılıyor 

Başbakan Borsada "Merinos,, Gemıtkte 
"Sunlpek,, fabrikalarının temellerlnf attı 
Baıbakan ismet lnönü'nün Bur· daha kuvvetli misaller aranab'. 

sadıt. Merinos fabrika.sının temeli· mi? Ya§asm Cumhuriyet, Y~ 
ni atttğım dünkü sayımızda bi!- Atatürk.,, 
dirmi~Lik. Aldığımız yeni malu· Batbakan kürşüden ind 
mata. söre, fabrikanın temeli ahl- sonra temel ablan çukurun ya 
madan evvel C. H. Partisi vilayet gitmit, temele konulacak 
ba2l:ım Sadi Konuk künüye çıka- imzaiamı§tır. Bu yazı ıudur~. 
rak Sursalıların minnet ve tük "Başbakan l•met lnönii Sıı. 
ranlaı mı bildirmittir. Bankın karluğu Türk Merll' 

Bundan sonra Basbakan aürek- fabrikasının temelini barad" 
li alkı§lar arasında ıu söylevi ver 28/11/1936., 
mittir: İmzadan aonra Bat bakan• 
"- Arkadaılar, memleketimi lar arasında temele inmif, eli 

zjn Kamgarn fabrikasının temeli· mala ile birkaç defa harç atJl!lt 
ni biraz aonra atacağız. Şefimiz A · Bat bakandan aonra refikatlr ti 
tF,türk fabrikaya "Merinoı fahri· nomi Rakam, Bursa vali•i de 
ka.sr,, adını vermiılerdir. Merincn mele harç atmqlardır. ~ 
eaki Türk dilinde ince ve uzun de· Baıbakanın yanındaki ıe ,t 
mektir. Bu adla, fabrikanın it ve bu törenden sonra İpekit fıb ~ 
ıslikbali sonuçlarını tebarüz ettir- kasma giderek geı:miıler, eU-, 
mit oluyorum. izahat aldıktan sonra otomobili 

Bu kuruluı Atatürkün devrim le Geıııliğe gitmitlerdir. 
boyunca her itteki yakm ilgiıinin Gemlikte aun'i ipek fabri1'1" 
bir delilidir. Buraada ve bütün nın temeli atdmıttır. Burada ~ 
memleket kartısında bunu anmak lik C. H. Partisi baıkanı do ıl 
ancak ~ir borçtur. Ziya bir söylev vermif, bunu .s ti" 

Merınos fabrikası, Buraa ve et- bakanın ıu söylevi takip etııılf 
rafı için güttüğümüz gayeyi can- ''Sevgili vatandaılanm, , 
!andıracaktır. iyi ince ve uzun Gemlikte, sun'i ipek fabrik&9', 
yü~ kendi topraklanmızda istihsal nm temelini atmak için toP~, 
edılecek. Emek verdik, daha da mıı bulunuyoruz. Atatürk bu f• 8' 
-wcreceğiz. rikaya Sunğipek adını verdi. 

En iyi yünü yurt içinde yetit- ad eski türkçe bir kelimedir. ;ı,I 
tireceğiz. Fabrikanın, yün yetiıtir· Yeni kurulan fabrika meıol ·!'1 
me ve ifleme &ibi iki cep· tin esaslı ihtiyaçle.rınd~n bi~ 
hesiyle endüstri ve ziraat cevap verecektir. Eıkiıino P " 
bakanmd"~ varlrimr ;;,..,. knv- .......... 1,.n iq,.k._ istih&Jlabn'I'"-~:;, 
muı oluyorum. Oç buçuk mil- hurıyet devrındenberı yen1 .,w 
yon lira aarfedeceğiz ve Uç milyon artmaktadır. Türkiye yakın ,s
kilsur kilo yün i91iyecektir. 16 bin ileride, belli bqlı ipek meııılelı 
eiirme ili, 6700 katlama iği bu- leı-inden biri olacaktır. r' 
lunacaktır. Bisde ıimdiye kadar Sun'i ipek yapmak içio 1:ı
yıkama ve bükme tarzında iplik lan bu fabrika, yurt içinde~ 
yapılıyor ve bundan kumq doku- ipek ıarfiyahnı da arttrrs ~ ~ 
nuyordu. Bu fabrikada yıkanma- Dünyanm her tanfında ,.~ 
mıt yapağıdan iplik çıkarıp kumat tecrUbeler bu sonucu yeflll i~ 
yapacalu. Bu ameliyelerin hepsi- Ucuz para ile tedarik edileb;I 
ni memlekette bu fabrika ile kur- ıun•ı ipek kumaılar, halka .:,. 
mut oluyonıs. giymek zevkini tattırır. Bu "'' 

Arkadatlar, ha fa.brikayı da E- yiin mUatakbel inkişafı,•-!,.. 
konomi Bakanmm uğurlu ve ve- ekonomiıi üzerinde de ,u .. ı 
riınli eliyle ve Sümer Bankın aaat ler yaratacaktır. ~ 
gibi itliyen eliyle .ticuda getire- Bu fabrikayı bir buçuk 1J 
ceğiz. Her hangi bir fabrikanın lira aarfile yapacağız, aen.d~.atf' 
temel atına töreninde bulunmak bin kilo ıun't ipek kuma! 7 
bir :zevk değildir. Çünkü temel cak olan bu fabrika ıimdiki ,J' 
abşiyle kuruşu tamamlamak Ye e- iatihlik ihtiyacını kartıl&Jlllf o* 
ıerl vücuda getirmek araaında caktır. Fakat ıarfiyatm yaJıl ;,t 
çok çetin hatta asırlar geçen mil- artmuı ihtiyacı çoğaltacak• b~ 
cadeleler, aa•&Jlar YardU'. miıline çıkaracaktır. O zarıı~rl' 

Cumhuriyet taahhütlerini dai- de hemen bir fabrika daha 
ma yerine getinni,tir. Bunu da cağız. Bu borcumuzdur. r1f 

yerine getirecefiz. Şimdi temeli- Sun'i ipeiin trikotaj ve ~~ 
ni atıyoruz. 1937 de küçük bit- ıe- çtlıkta da faydası büyük 0 

hir gibi etrafına nurlar saçarak i§- tır. • f>'ı' 
liyecektir. Hep beraber yurdun Biraz evvel üç buçuk ınt11° iı' 
baymdırhlı için cumhuriyetin ve bir f&brikantn temelini attılc, ~el' 
Atatürkün her aahada mütemadi di de mamur bir yurt par~ ı4' 
eserler vUcuda getirmekte olduğu· yeni bir e3erin temelini •tıj0-' 
nu hatırdan çıkarmıyalmı. Bunun Gemlik için hayırlı 0 tıı 

lzmitteki kltıt f abrikuı iki nı dilerim. ~ 
aya kadar i!liyecektir. Oç buçuk Halkın muhabbetlerinde" ,t1'i_ı 
milyon liraya mal oluyor. Bir aa- mütehuaisim. Atatürke _.f ~ıt· 
at sonra batka bir yerde bir milyon iletmek vicdani vazifem ola' aıe 1 

lirayı geçen bir fabrikanın da te- Atatürkün de bundan çok. o>b;tt' 
melini atacatız. Yarın C>bür riln hassis olacağını müjdelıYe 
sanayi programımızda dahil Zon- rim.,, te Jel' 
guldakta iki fabrikanm törenini, Bu söylevden sonra tetı'' ~ 
Ankaraya dönerken kurulacak de- naea.k kağıtlar imzalaıımı:, a' ' 
mir fabrikalarmm yerlerini göre- ile harç ablmıı; Ba.!~11• ,rt' 
ceğiz. Şimdiye kadar yapılanlar- liklilerin co§kun gösterıle~ tlt• 
dan hariç, bir haf ta içinde temeli amda Ertuğrul yatma biDJSllf 
atıl~ ltlemeye bqbyan ve bat· ı,4 
lanac.Nc olanlar için 25 milyon li- ismet lnönü bugün saat 

0
;.,,' 

ra aarfedilecektir. Bu eserlerle te Pa,abahçe cam fl'briJeal 
yurtta yapıcıhfa daha canlı ve çdıı törenini yapacaktır· 
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Sıhhati muhafaza 
etmenin 7 şartı 

BARBAROSTA 
• • 
1 NT·I K 

tüncelerin maddi sağlığınız üs · insanların hayatında allfkanlık ı 
~dar önemli rol oynıyan bir mev 
~ Yoktur. Hele ıailık bahıın<l 
btı rol büsbütün gözden uzak lu· 

b&bnıyacak derecede ehemmiyet 
~ıanır. iyi ııhhatin iyi adetler • 
~en, baıtalıkların da kötü alııkan
~ rdan doğmakta olduklarını hiç 

tünde derm tesirleri vardır. üzün· Tefırlka numaıraso : 80 Vaz.aın : (va - NQ) 
.. ü yıkar, ı eıe ise yapar. Bunun i- • • 

çin hiç üztllmemeli, daima ten ol- Gemiciler meyhanesinden saraya donen gen 
ma~·!;;t, kin, huet ve lalkaııçlık kız on dakika iç,nde nezih ve saf bir küçük 
düıüncelerinden daima kaçınınız. 1 d • • h 1. • 1 d 

ltııe inkar edemez. 
Dütünce~er ~e ~eketler ıibi ~: UŞeS a ini 8 1 •• • 
htkanlı'k ıaıetıc.esıdır. Zarar verıcı Cülyeto: 

/ 

Oç u,.k Fernandoyu nakleder- men, onu, ıöisündeki küçük b 
Çevrenizde bulunan ııhhatli in

~nları ıöyle bir tetkik edecek o
ıır._nız ıörüraünüz ki bu adamlar 
"tlııı kuran adetleri yıllarca 
"1iıddetle ve muntazaman tatbik 
tdeıelnıitlerdir. 

düşünceleı yerine iyi düşünceler - Demek ki eğer bunda muvaf. terken, içlerinden en ihtiyarı o- tan tanıdım. 
yerlettirmeğe ahıınız. fak oluraan beni ihya edeceksin, lan döndürücüsü, Cülyeto ile böyle - ! ... 

7 - "A 1 d ırış etmeyiniz,,. Boyu l . ? d' d 1 d 1 ko"'u•uyordu. - Demek ki, siz, hakikaten öy e mı ... • ıye a ıın a gın ıo· .. T 
na sürüp giden manevi ve maddi · l' h il · e havır ·1ı · y ruyordu. - Bütün gün nerelere gidiyor rıye ı ma a esın , J 1 erı 
aerginlik ~inirleri harap eder. lttt> ... · · · · E · t i · · • Güzel batını, Marki Femando- sunuz? Vallahi ıizi çok merak edi- ınaga gıtmıJ11n1z... nıt en zın na 
bunun ir;n gev"'emeyi, o•namayı d .. "l _1. t haya 

l : &radılııımızm bellihatıı tei=:ıe~ 
eruıden biri de: "Bir İ!İ yapmak 
011ıtn tekrar edilmesin: kolaylaıtı· 
rır,, nazariyeıidir. 

'\ :r 
1 nun göğıiiııe dayanıı,tı. Dü,ünce · yorum. Böyle ıarhot bir bahriyeli zaman ır uzu er~ eşare 

ve aülme. i ö!?reniniz. d d t" · beki d" ... y '"enı· • ~ Hydi. Kim bilir neler tahayyül edi ile saraya dönmeniz bana pek ha. an av e mı e ıgı eg 
En çok jstenen 11hhat ıibj bir b" t" · M'·ı· .ı ı· eı· yprdu. yırh bir alamet görünmüyor! Bu· ıze ıe ırıyoraunuz... u ue •J hazineyi l.uracak adetler if te bun- . 7 

- Yarabbi ... Nihayet aradığım na nerde rasladınız? .. Her ne ka mı· 
lardır. erkeg"'i buluyorum aaliba... dar BorJ"ivalar.ın kanı damarları· Cülyete, kendini topladı: 

l>enıek ki en yükıek derecede 
~~l~virıli olmağa ve bununla 

Doktor " 
Alnına bir damla ıılaklık düttü. nızda dönüyorsa da, unutmayın 

ırhkte yürüyen sadeti elde etme· 
ie çahııyonak, bize ııhhat veren 
)•taına adetlerini peydahlamağa 
~balamahyız. Bu itte devam et • 
~kçe adetler, kendi varlığımızın 

BAYLAR'A LA'ZIM OLAN 

·TEKSAYT 

"-Acaba bu ıözlerim teair mi ki, bütün aileye .enitteniz hi.kim· 
etti? Aihyor mu?,, diye bqını dir .. Ve enitteniz çok mutahutıp 
kaldırdı. tır ... Böyle ,eyler fena halde ıini-

HER ECZA NEDE SATILIR Hayır ! Fernando, cebine demin· rine dokwıur ... 
ki ıarap titeıini aokmutbı. içiyor· - Simdi kendiıi nerede? Ab-

İr Parçaıı olurlar. 1 du. Dudaklanndan ıısan prap, lamın yanında JDı? 

Kenan Huldsl kadının alnına damlannıtı. - Eier oracla olıaydı, ıondo-
~ Aıatıdaki baıit kaideleri ken Bir yarasa 

F ah ite, bundan tikainmedi.... lunuzu ıörebilirdi. Bereket venin 

diııize adet edinecek olursanız, Bir kıza Aşık oldu 
fa d Yakmda kitap hallnde ~ alannı görmekte gecikmezsi· 
lllt: 1.,_ ____ ç_ı_k_•Y_o_r_._._ .... _•ı 

1 - Vücudunuzu dikkatli bir 
ö"9tte beslemeğe dikkat ediniz. latanbul 5 inci icra Memurlu • 

iundan 
Mahcuz olup bu kere paraya 

çerilmeeine karar v•ilen ye ta • 

1111bnaymız ki kanınızın her 
dlırılası ve bütün ıövdenizin sai
J!lı, norma• olabilmek için alacağı 
••k -·-· .. • •lh vii• .11: ı;... luvm~ •,ya ............ o ... 151 ı u.uı uu· ~uw1.1ıı.o ıı:ııı. 

~. k b• 'b' k d l takdir edilen Ru.tempqa mebel-~laJ;ı ır zı ın yapaca 11 a ar leıinin Papazojlu ve Huırcılar 
d 'Uıduju ıibi, baıtalık intaç e- caddeıinde iki No. lı düldci.mn 
lll Jemekle rde vardır. 
itte bunMn için; ne y;yeceğinizi, altıda bir hiuesi açık aritırmaya 

ile •a&tt yiyeceğinizi ve nuıl yi . çıkarılmıt olup 14/ 12/ 935 tari • 
)eceğini~i öğrenmeliıiniz. binden itibaren ıartnameai herke 

Düşes dl Piti 
Marki, yayık yayık: 
- Nereye ıidiyonız?... Senin 

evin nerede kuzum? • diye.ıordu. 
Cülyeto, parmaimı uzattı. K~ 

nalın nihayetinde fildlti bir bib
lo ıibi beliren bir saray ıaaterdi: 

- lıte ... 
- Aıaı~- Oa- Phl'~ 

ıarayı. •. 
- Ne yapalım... Senin hazine 

hayalin vana benim de böyle ha
yallerim Yar ... Öyle ı:aman olar ki 
kendimi bu ıaraylann hlJdmeai 
sanırım... Onunla oralanınm. .• 

- Zavallı kız. .. 
2 _ Eızeniz yapmak adetini ıin aörebilmeıi için daire dian • 

~Uıiniz. Her ıün bütün gövdeni- haneaine taliık edilecek Ye 30/ 12 
lı f 935 tarihine müaadif pazartesi rü 
4- aaliyette tutmaia yetecek ka- nü ıaat 14 den 16 ya kadar lıtan- Bana oralarını, o uzak memleket· 

r lllümarese yapınız. b ten· .a..ıe. •. Tu"rkler nasıl adamlar? 

- Anlat .. Daha daha anlat. .• 

1 ul S inci icra memurluğundan ..,, 
lbk&nı vana mümareıelerinizi Onlar, senden de mi daha kunet" 

'çıJc havada yapınız. Boyuna JÜ· ıatılacaktr. Arttırmaya ittirak için ? H R • • "f 
l"' yüzde yedi buçuk teminat akçesi li ··· ızır eııı tari et. .• 
"1UnU•, yahut açık bava oyunla• h _ 5..... hepıı·nı·, he-ı·n·ı anla. 

t almır. Arttırma bedeli mu ammen ...... -
llaa iıtirik ediniz. Eier bunlan tacal- .. F-•--• timdi bırak. r-k 

)l kıymetinin yüzde yetmit betini ...... a&11-, ~ 
~ Plllak imklnmı bulamazsanız bulduiu takdirde ihale yapılacak batna d3n0yor, COlyeto .•• 
a... içinde mümareaeler yapınız, tır. Akıi halde 15 gün daha temdit Hakikaten de gözleri ı3nük ıCS-

ralar vücudun ve bilhaua ıöv- nük ba"-ağa baılamııtı. ~ edilerek 14/ 1/ B36 tarihiJle müea· .ıuu 
-.. ile lrarmm bütün adalelerini dif Salı gilni.i ı~e yüzde yetmit Bir an geldi ki, artık, hafı, o-

•kete getirir. b 1 d d b muzları üzerinde dik duramadı. 
Ja-.

B.a ite hir ay için her ıüıı on, on beşi u madığı tak ir e er ne 
fiyat bulursa o fiyatla ıatılacak • Kaydı ve ıeaç kadının boynuna dakika ayıracak olurJ&JUz · _ __.~ü.· 

.1tLL · ler trr. 2004 No. h icra ve iflas katı11 _,...., 
-...ıaa\inize hangi eazer5İz iıı ,.. 
t& nunun 126 ınc:i madde.ine teni· Eier baJI• aızmuaydı, hayret 1&caiını görürsünüı. 

3 kan ipotek altibi alacaklılar ile ec:lecektl 
1- - Mümkün olduiu kodu faı diier alilwlaıanua ve irtifak hak. Zira: ıond.ol. bakikate,n de, d" 
d teıniz hava almalııını~. Daima kı ıahipleriniıı dahi i-.blı gayri minki fildiai IN'&JID bir kell&l'IB'l 
~n ve l&J1) ıoluk 4]maia kendi· "'S' "'S'· 

~· l menkuldeki baklarmı J>e ltusuaile ya.nattı. ı .. ıflıJ'.ınız. 
4 _ Kifi derecede uyku uyu . faiz ve murafa dair olan iddiala• Dört uıak, derhal koıuıarak 

'at rını evrakı müabite1erile yirmi genç kadmı b'!daddar. 1ı ldet edininiz. Enerjilerimizi 
"1aıcı. gün içinde icra dairesine bildir - Düfft ! diye önünde '9ir re 

tazeleriz. meleri lisımclv. Akai halde hak- lar •~•tala cirerken günün Uzün ~ •erana yaptı ··· 
,..)_ • Jarı •·--· ıü.illeriyle abit olma · 1-lerinden en ı·ı. ... ı·•:an• --.nı de beraberinizde götür • ·-..u - ~ m:: ı · • 

~z. BunlarJ unutuD. I>ü,tün . .drkç. aabt bedelinin paylAfbrd • - Ne ihtiyauızlık efendimiz .. 
~... ·Dizi istirahat ettirin. Ancak ıuaıudan hariç kalırlar. Alika - Bu adam kim? Eni,teaiz burada ... 

b·ı · AArların itbu maddei kanu.niyeye e· .. .. ele ld ... 
f taretle uykunun .vere J ecejı •r an pencere onun o ugunu 
'"d l d b 1 ; · aöre hareketleri ve daha fazla ma · · ·· d"j" ··ta d' 1 a ardan istifade e e i irsınıı. • v~ sızı gor u unu savvur e ıa ... 
.. S - ileriye dikkat ediniz. Deri itimat almak Wteyenlerin 1934/ -Ehemmiyeti yok.. "Fakir bir 
"-~ • bi d f d · 3323 .._aralı do.•aya müraca· .. __ d ,.. '§. düm d K ~uıı en mü 'm e e jcı uzw· 1 &uam ı ..• uur , Ki ma... ar· 
.. ., n...... atlan il&a olmaur. (17060) .1 ---1. · · -.: .. d· di 'tt · -aun elveritli bir aurette ça • mm v.07 ......... açın 1-.u ll!l ..• ,. • 

,_ ~8:'• kendiaine verilecek 4ikbt 69_. Veni Adam yebilirim. 
ı_ 1lİllaJa bağlıdır. Günde bir de- E. STR.OVSKl - Fakat zilzurna sarbot ... 
...:_ .... fr.kaiyon, lıaftada •iç ol . Akathml Mllufnbn - "Hasta,, dememde ne mah· 

~ iki defa aıcak banyo :rap• zur ftl'? Haydi, alın fUDU. •• Beai111 
•~-- HAYDAR RIFAT 

~~dır. Böylece der.inin ha- daireme götürün ... 
Ola ve Yarın Terelme Ktlliyatı- y D·· 

...,_.. ailiL edilir, kaıa daha iwi .ce- - apmayın, Uf•··· 19 ma 47 ad Kltat. 

...._
1 

etler •e ıatlıtnuz milkeaP 11 KU'Uf - Hani JeD benim iltedilderimj 

k1, iki kaptan, ziyaretine geldi. 
Onlarla ıörüfiiyor ... Hem, öğle · 
denberi ıizi çok arattı. 

- Ne dediniz? 
- Havanın iyiliğinden istifade 

ederek, fakirlere yardım için Bah
riyeliler fl!ahallealne gitti! - dedim. 

- All. .. Mademki beni aramıt. 
hemen yanına pcleyim ... 

~-... 
- Elbiu •iiftireyim. .... dedi. 
lalasiyle birlikte, kendi daire-

sine doğru yiirüdü. 
O giyindiği ıırada, lala, ıarbo

ıun içerilri salonda yatırılmaaın• 
yardım etti. 

Birdeabüw l:aaykırdı: 
-Dü,etf 

-N• var? 
- Bize .ne ıürpı:iz yapmı,1JJnız 

meğer? ... 

- Nuıl ıürpriz. .• 

- Tanıdım, tauıdım ... Beni .al-
datamazsınız... Bu adam, Marki 
F emandodur ... Sakalına, bahriye-

li kılıtına ve delitmit haline ral· 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaıı TURAN f'tyatroaunda 
Ba gece uat 20.30 da 

öpücük 
Yeni l'o.dvil 

3 perde 
Her tarafa tramvay. 

Telefon: 22127 
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ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutatu c btaab.t 214 

Telgref adresi: ısten.t>ul HAE3ER 
v .ozı ısıerJ .teıoronu : U872 
•d•re ve ııan .. : 24170 

ABONE ŞARTLARI 
Tarlti11• ~ 

......... 1400 ~r. 2700 Kr. 
• •vttk 730 .. • ... " 
a •vt• .oo .. eoo .. 
'il •Yldc 190 .. 800 .. 

iLAN TARIFESt 
Tıceret ııanı-ıntn -tin t2.80 
Reemı ııanıerlft tO ~uru•tyr. 

$dibi w N~şri1Jtll Mliiürü: 

- Siz de bu adanını etarett 
ki Marki Femando oldu~ 
misiniz? - diye aotdu. 

- Tamamiyle .. . 

- Öyleyse, lala ... Sürprizi ad 
ınakılh yapalım... Rica ederi 
timdilik bir feY belli etmeyin. .. H 
le ayılım, kendine gelıin, on 
ıonra ne yapacajnnızı düfiini.irü 
olmaz mı? ... 

Bir hizmetçi, etikte belirdi: 
- Dü,_ ... Enitteniz üçtür ıl 

soruyor ... Geldiniz mi diye ha 
haber iiıtüne yolluyor ... 

Cülyeto: 
- .Şimdi, timdi... • dedi. 
Utaklar, sarhoıu yabrdı 

ıonra; emre imade bekliyorlardı. 
Lala, bunlanlaa birini, Marki 

nin bqr ucaıada a~i tttt1° rarıı111 
ötekileri savdı. 

Sonra, kedi de, düf81İn ark 
11ndan yürüdü. 

Bir Venedik saraynım o ihti 
ıamlı dekoru içinden JWiiyore 
koridorlar, ıalonlar, dehlisler, o 
dalar g~tiler ... 

Küçük ıaçlı, çocuk taYll'lı, 
bakıılı düteı di Piti'yi, buralard 
her gören yerlere kadar eliliyo 
selimlıyordu. 

O, bu sarayın, toz koRID 
saf, nezih küçük ıahil>Ni7di. .. 

Bakire bi, k~k han•dı ! 
(De"""" ,,., ) 

İıL'lnbut Btlrditıni 

~ehirTı~yil trosu 

ınu~lfMmlttff 

llUlllllll...111 

Bu akfMD 
20 de 

Tohum 
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Necip Fazd 
Kııakürek 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 
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SEVDA OTELi 

Fculf.azi o.eret 
3 perde 
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Ev geçindirenler 

Bugünün 
fiyatlarına göre 

En eıve~iş!i mevsim 
yemeknerinden biri: 

H croürı ga1etemizdc çıkacak ol an bu 
yemek tariflerint keser ve saklarsanız, 
az ~amanda miikcı:mıcl bir yemek ki
tabı 1.-ctlclı:si/JOTr'ma salıip olursunuz. 

EtH ııohut 

~ ~ 

11çın 
ZAillRE 

Bulgur 

Fasulya çaJı 

l•'n.ııulya horoz 

Fnsulya ufak 

1\Ierclmek 

12 
12,5 
15 
5 

20 
Etli nohut da çok lezzetli ve mu _ Nohut 9 

17,5 22 
15 20 
18 20 
12,5 15 
22 25 
12,5 17,5 

gaddi kış yemeklerinden l>iridir. Dil _ Xohut nattırl'I 9,5 12,5 15 
35 40 ha."sa içindeki nİŞ..1.Sta ve azot itibari _ Peynir 8 · yağlı 26 

le kuru fasulyanın yerini kısmen tu- Knşar ~a~lı 50 
~bilir. Bu itibarla fasulya sevmiyen _ 1\n,ar ikinci 40 

60 80 
50 70 
40 42,5 
70 80 

ler, yahut yemek çeşnisini değiştir _ Zc~11nyağı ekstre38 

mek istiyenler fırsat buldukça bu gü - l"n~ Trabzon 55 - 65 
zel yemeği pekaıa yapabilirler • Tereyağ 120 -200 140 220 

75 90 
15 48 

Ahçı Bolulu Hüseyin usta hu ye. Yağ ~·cnı-0kI11< 50 - 60 
rneği şu tarzda pi~irmenizi tavsiye e.. Pı .. ınç 8 - 3.5 
diyor: 

.U AH R U KAT - ıVolıudu saltn alırken taze olma -
sına dikkat etmek lazım. Bayat nolıut 
lıenı çok oüç pişer, lıenı de lezzetli ol. Odun (teki) 250-385 1,5 4 
maz. Taşını ayıklayıp iyice temizledi- Komilr 2,5 3,5 2,5 4,5 

Kok 
ğiniz nolıudu lıaşlama suya atarsınız 
burada bir müddet kaynar ı·c hu su _ Bıılık usı.mmnt 12,5 20 30 

retle taneler şişer ve kabukları yunw
şar. Bundan sonra suyun içine bir 
kahı:e kaşığı dolusu karbonat atarsı
nız. Karbonat nolıut /;abuklarının da
lta süratlc ı·c kolaylıkla tanelerden 
ayrılmasını temin eder. 

Nohut bu şekilde kaynarken siz de 
bir tavada tereyağına doğraıımış ga • 

Ev geçin direnler: 
Gazetemizin bu sütununda her gün 

böyle bir cet\'el ,.e iinize yarıyacak O· 

lan bir yemek tarifi ve buna benzer 
faydalı bir maliımat bulacaksınız! 

Ev sahibi. 

----------------------------yet ince sovanı domates salçasile ka _ 
rıştınp kat'llrursunuz. Bu kat'urma işi Ş ~ ırll (§1 ~ lf11 ~ iYi ln)_<dl ~ lf11 

ni sor-an tamam ile eriyip kaybolluncaya - - 1 n g iliz 
kadar yaparsını= yemek dalıa lezzetli h . . 
ofor. azınesıne irat 

Sonra başka hir tencereye süzerek 
/:oyduğunuz pişmiş nolrut taneleri -
nin üzerine kuşbaşı kesilmiş sinirsiz 
et pcuçalarile frazırladığınız salçalı 

, sovanı koyar, yemeğe biraz da su ka -
tıp kapağını güzelce kapcdıp kaynama. 
ya bıra~-ırsınız • 

r anm saat sonra etli nohut nw _ 
l-rmmcl surette pi§miş ve lıazırlanmış 
lır. 

Ev geçindiren]erin işine yarıyacak 

olan şu fiyat cetvelini aşağıya derce. 
diy!>rum. Buna göre alış veriş ediniz. 

cı • 'N .... • iZ :ı ... o . 
MADDl<:T.ER Q.bı:: .... c:ı.,,. Uo::?° 

d ~ ... o • ::; u~ c:ı~ 
ı-...c:; c... "O t.J 

YEMiŞLER 

Ayva ckn. ekst. 7. 8 10· 15 
\Ayva blrlncl 5 - 6 6 7,5 
.A)°'·ıı lklncl 3 - 3,5 5 7 
.l\"ur ekııt. ekst. 6 7,5 10 
Cl'.'ur lldncl 4 5 7,5 
~lnıa Karndenb; 4- ~ 5 12,5 
&Elma Sapanc:ıa 5 7,5 10 
Elma Cnye 4 - 5-9 5 15 
't1zünı alyah 6. 10 10 15 
tJzilın mOıktlle 10 - 15 15 25 
Mıındallııa 1,5 5 2 7 
J>orutkal 1,5 5 2 9 
Ceviz 11 - 18 12,5 20 
ltcııtnne 6-8- 10 10 15 

SEBZELER 

tnoe biber 8 . 10 JO 12,5 
Krmım biber 3 5 
Dolmdlık 6 • 7 7,5 10 
Havuo 2 - 3 5 
Prııaa 3 - 4 4 5 
.LA.bana 3,5 4 5 7 
YeeU fasulya 15 - 18 17,5 20 
~·ııprak 10 15 20 
Pata ta 4-5. 6,5 9 12,5 
Soğan 5-5,5 6 7,5 
Kereviz &5 7,5 12,5 
Y<'!!!ll domaks 1,5 - 2 3 5 
(Olgun doma.te11) 2,5 _ 4 7 lO 

İ ngilterede mebus s~iml~ 
rine iıtirak eden mebus 

namzetlerinin her birisi bizim pa. 

ramızla 930 lira depozito etmek 
mceburiyetindedirler. Bu depozi 

toyu veremiyenler eçime ittirak e 

demezler. Seçimde umum reyle 

rin sekizde birini kazanamıyanla1' 

depozitolarmı kaybederler. 

Bu son seçimde ıse seksen meb 

m namzedi 1-azrm olan rey .ayısı
nı dolduramadıkları için depozİ· 

tolarını kaybettiklerinden Jngiliz 

hazinesie bizim paramızla 73470 
lira kalmıştır. 
Dünyanın en şöh

reti i artist:i 
on yedi yıl içinde Miki far~ 

filmleri Amerikaya 140 

milyon dolarlık bir gelir temin et· 

miştir ki bunun 35 milyonu yalnız 

geçf:n yılda olmuttur. Amerikada 

Mikiye karşı olan rağbet eskisin

den çok dnha fazladır. Mikinin 

resimleri "ne alırsan al, beı kuru• 

§a,, bonmarşelerinin balkonların

da görüldüğü gibi 1500 dolarlık 
elmas bilezikler üstünde de boy 
gö,termektedir. 

lngilterede Miki senede 10 mil
yor. dolarlık iş görmektedir. Ge-

çen Leypzig panayırında teşhir edi 
len oyuncakların yüzde kırkı Mi
kiye ve onun sergüzeştlerine dair 
şeylerdi. 

Hapishanede yer 
kalmamış! 

N evyark vilayetinin Bour -
bon kazaunda hapsa 

mahklım olanlar, ceza müddetleri 
ni yapabilmek için beklemek mec

buriyetindedirler Çünkü hapisha· 
nenin bütün hücreleri dolmuştur. 
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BU AKŞAM 

TÜ Sinemasında 
PAUL 

---------------------------------------------------~-------~------------------------------~ 
ne hiç iltifat etmezler; adeti ya', Yeni mahkfunlara yer bulunama • ı 

maktadır!. 

Aşk şuaı ı 

E ski Yunanlılar atk tannsı
na Küpidon adını verirler

di ve onun okları aşıklann kalbini 

delmeğe mahsustu. Meğerse bu 

insanlara verdiği keyif ve zevkini 

sebepleri şimdi fenni bir şurette i

zah edilebilmektedir. Profesöre 

göre, parlak ıtıklar göz vasrtasiyle 

beynin kaidesinde olan küçücük 

bir guddeyi harekete getirmekte · 

dir. Bu gudde harekete gelince 
oklar bizim bildiğimiz adi ışığın kan cereyanına kuvvetli bazı dal• 

fuaları değil miymi~ ! galar göndermektedir. Bunlar er-

Methur Amerikan biyoloji bil kek ve kadında atk isteğini kont

gini profesör T. H. Bisonnette i!- rol ederler. 

te böyle diyor. Bu profesör ıtık llkbaharda bir delikanlının bü

kesafetinin hayvanlar ve insanlar tün dütüncesini atk kaplaması ir 

üstünde yaptığı cinsi tesirleri yıl• te bundandır. Kutuplara gibnİf 

lardan beri tetkik etmektedir. olan kaşifler bunu pek güzel bilir-

Mesela büyük bir tehirde ge- ler. Uzun kıt gecelerinde Eski

celeyin yapılan parlak tenviratın mo erkekleriyle kadınları birbiri-

hancı gibi davranırlar. Fakat b~" 
har gelmeğe ve ışıklar çoğalJJJşg• 
baılar baılamaz bu soğuk duygıl" 
lar ortadan kalkar ve erkekle )<~ 
dm arasında çok sıcak bir saıııi' 
miyet başgösterir. 

Son günlerde Amerikanın. ıc;~ 
zas ziraat kolleji profesörlerııt ejı 
Dr. Skott hindileri elektrik ıtı 

k~ııııO 
vasıtasiyle mart yerine son a ri 
&:.yrnda çiftleştirip yumurta yuJJJ:. , ..... 
latmağa muvaffak olmuıtur. 1 
tekim lngilterede tesis edilen t 

·ıeıt 
"Yumurta fabrikaları,, adı ver• 

')< ,. 
müesseselerde tavuklar elektrı 

. 
1 1 

_ 1,.ad~ 
şığı vasıtasıy e yumurt am~· 
lar. __.-" 

Ço1' 
t aklid 
ediJoıfştlr• 

FAKA1 • 
Aynı 
Japılam• ......... " 
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~ması benden 
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Şehir stadı ve 
sahasız kulüpler 

Kaç ıenedir, sözünü işite işi~e 
b1knı1şınız dır. 

Kimbilir daha kaç sene dah '.A 

da bıka bıka işiteceksiniz. 
Belediye bütçesinden şehir sta

dı Yapılacak diye her sene avuç a· 
~ç para harcanıyor, yüz binlerce 
ltahk istimlakler yapılıyor, fakat 

!ehir stadının, daha kaç sene son
ra Yapılacağı bile belli değil !. 

O zaman koparılan bütün pat'r 
lılara rağmen, belediye şehir sta· 
dnıı bu iş için 1stanbulun en (kör) 
)erlerinden birisi olan Y enibahçe
de Yapmağa karar vermişti. 

işte bugün mevkii tatbike ko · 
~an bu karardan, hiç bir zaman 
l&tifade edilemiyecektir. 

){. :[. "" 

lara yakın bir stad yapabilmek
tir. 

işte, 40 - 50 bin liralık bir 
masrafla yapılacak böyle bir saha, 
İstanbul klüplerini, bugünkü müş· 
kül vaziyetten ancak kurtarabile
cektir. 

Bugün İ$tanbuldaki saha ihti
yacı, bir gösterişten başka hiç bir 
işe yaramıyacak olan Y enibahçe
de yapılacak muazzam ( !) bir stad 
değil, belli başh her semtte küçük. 
fakat bol stadlar kurmaktır. 

Hatta Beyazıt veya Sultanah · 
mette yapılması icap eden büyük 
çe stadı kurduktan sonra, buna da 
ihtiyaç yoktur. Belediyenin bugün 

klüplerin fakir bütçeleriyle bakını. 
sız bir halde kalmı§ bir çok saha
lara yardım etmesi, bunları ıslah 

Fransada Wagram salonlarında 

ollimpiyatlara hazırlık olmak üzere 
Fransız atletleri arasında bir jimnas
tik turnuvası yapılmıştır. 

Bu turnuvaya Fransarun her mın -
takasından atletler iştirak etmiştir. 
Müsabaka çok sıkı olmuş ve çelik gibi 
vücutların yaptığı güzel hareketler 
seyircüer tarafından takdir ve alkış
lar ile karşılanmıştır. 

Birinciliği Armand Solbach kazan
mıştır. Esasen bu jimnasik birinci de. 
fa olarak 1922 senesinde Fransa ş~ 
piyonluğunu kazanmıı 1926. 1927 ve 
1929 senelerinde yapılan miısabakalar
da da bu ünvanı muhafaza etmif idi. 

ikinciliği 5 puvan farkla Rovsseu 
almıştır. Rovsseau'un barlikste hu -
mına nazaran biraz zayıf oluşudur ki 
ona birincUiği kaybettirmiştir. 

Yukarda/el resimlerde miısabakalar 
esnasında alınmış en güzel enstan~ 

~fal ?. ( 

Bu sene lik maçlarının başın
dan beri, göze çarpan en mühim 
hadise, senelerden beri birinci k:.i· 
~enin en iyi takımları olan, latan 
h ula.por, V •fa, Süleymaniye gibi 

neleri görüyorsunuz. 
etmek imkanım hazırlaması da bu -------------------------------------------

eUı başlı klüplerin, çok idmansı'Z 
0lxtıaları, ve kabiliyetlerinin yarı
sını hile gösterememeleri oldu. 

l~in esasını ararsak her sen'! 
tnevsim başında böyle oluyor. 

Bu klüpler, asıl varlıklarını lik 
l'rı~çlarımn ancak ikinci devresin
de gösterebiliyorlar. 

Çünkü, lstanbulsporun, Vefa
l'lın, Süleymaniyenin sahaları yok
t~r. 

ı_. lstanbulsporundaki mühim mev 
l:{ılerine rağmen, resmi maçlar ol
tılazsa, bu zavallı klüpler idman 
~'Pacak bir saha bulamazlar. Ve 
1tle böylece, bu sene olduğu gibi, 
~e\l'sim başlarında, ikinci küme · 
~en birinciye yeni geçmiş takuıt -
~r karşısında bile muvaf fakiyet -
812liğe uğrarlar. 
... Bu, kabiliyetsizliklerinden de · 
~ıl, çalışma ve hazırlanma imkanı 
.ulaınamalarından doğmuş bir iş

tır. 

Sporun esası sahadır. Ve bh 
hl>or te§e~külü, terakki için ~u: 
i\kkak hır sahaya muhtaçtır. 

lstanbulda., yukarda yalnız Ü•! 

~aslılarınm ismini yazdığmı dah~ 
tıice klüpler vardır ki, sahasrı:l,k 
l'iizünden inkişaf imkanı buhm ·f 0rlar. Bereket, yerleri müsait o
'-n teşekküllerden bir kısmı, ta· 
llla.ınen başlarında bulunanlac:n 
~hsi gayretleriyle, ufak tef ek ıa-
lcıklar yapabilmeğe muvaffa1< 

C)lınuşlardır ki, bugün ikinci kü 1 

tıleden birinciye çeçen ve güzei 
~\tvaffakiyetler göstermek imka -
~Ilı bulan dört klüp bunun en g;; 
~el misalidir. 

~ lf. ~ 

'f aksim, Kadıköy, ve Beşiktaş 
•tadlan, bugün 1stanbuldaki ihti
~ltın mühim bir kısmını temin et
illi, oluyorlar. 

Şimdi, günün en büyük ihtiya· 
tt, İstanbul tarafında, Sultanah · 
~et veya Beyazıt gibi merkezi bir 
~~tde, yukarda ismini saydığımı'l 
liç stad büyüklüğünde yahut bun· 

~~:;;.acı tamamiyle yerine getire- Güreş 1 Lik maçlarının bu 
• • • Birincilikleri haltakı· programı Mademki belediye Yenibahçe 

T. l. C. 1. Istanbul bölgesi güreş 
de, istimlak için şimdiye kadar so· heyeti başkanlığından: 
kağa bu kadar para dökmüştür, 1935 _ 1936 yılı bölge güreş birin .. 
belediye reisi ve şehir meclisi aza· ellikleri müsabakalanna 1-12-1935 

larının, lstanbulun spor ihtiyacını pazar günü Güneş kulübünün Kumka
anlamaktan uzak kalmaları yü pıdaki Istanbul bölgesinde devam e.. 
zünden bugüne kadar harcanan dilecektir. 
bu kadar paranın ziyan olmamast 

için de, Y enibahçede bugüne ka· 
dar istimlak edilen yerin imkanı 

nisbetinde, orta boyda bir saha 
yapılması ve böylece burası da. 
semtin ihtiyacına uygun bir hale 

konarak, bundan sonrası için, şim- ~:m=~:iii:!::im=~iİİ:!~I 
di her sene istimlake harcanan pa· ıiii 
ra ile, diğer sahalara yardım 
edilmesi, İstanbul sporu i~in ya~ 
pılacak yegane f aydah ittir. 

Bugün açık bir hakikattir ki, 
Is tan bula muazzam, fakat tek bi~ 
stad değil, 4-5 tane 15-20 bin 
kişilik ve birçok da küçük küçül< 
sahalar lazımdır. 

Y enibahçeye beyhude harca -
nan paralar için de tek söz 

(Zararın neresinden dönülürse, 
kar oradadır) düsturudur. 

izzet Muhiddin APAK 

1 - O gün 79,87 ve ağır siklet mü • 
sabakaları yapılacaktır. 

2 - Tartı saat 10 dan 11 e kadardır. 
3 - Müsabakalara tam saat 11 de 

başlanacaktır. 

4 - iştirak edecek güreşçilerin 
lisanslı olmaları şarttır. 

Güreş heyeti görülen lüzum üzeıi
ne 2-12- 935 pazartesi günü Ist.an -
bu bölgesinin bulunduğu Beyoğlu bal~ 
kevi binasında tam saat 5 de toplana. 
caktrr. Heyetimiz azalarının o gün ve 
saatte mutlak surette hazır bulunma -
lannı dileriz. 

........................................................................................... 

TENiSTE 
MUsabakanm sonunda. gallp kaleden atlryarak rakibinin 

ellnl sıkmak isteyince 1 •• 

30 .. 11 - 935 Cumartesi günü yapıla
cak B takunlan maçları şunlardır: 

FENER STADI: 
Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. 
Fenerbahçe - Anadolu B takımla. 

1. S. K. 
Atletleri 
l. S. K. = lstanbul Su spo,.ları 

klübü atletizm kaptanlığından: 
İstanbul atletizm heyetinin 29 

11.935 gününden itibaren faaliye~
te bulunduğumuz Şişli sahasınd -ı 
antrenörler nezareti altında ko§u
lar tertibine ba§lamasiyle esase .1 

heyetin vazifesini kolaylaştırmak 
amaciyle tertip etmekte olduğu· 

muz koşuları bu sahada tatile A
nadolu y"1kasındaki gençleri hare
kete getirebilmek için koşularımı
zı gelecek haftadan itibaren Gö"? · 
tepede Hilal, Beykozda Beykoz, 
Modada klübümüz lokalinde baş
lıyacak şekilde tertibe karar ve .... 
dik. 

Yürüyüş faaliyetlerimize eskis\ 
gibi Şi,lide devam edilecektir . 

BU H~FTAKl FAALiYET 
1 - Halkevi yürüyüşüne hazır 

lık olma!( üzere Şitli tramvay de
posundan başhyarak Mecidiye kü
yü - Zincirlikuyu - Su terazi'$~ 

- Aya3a kasrı - Maslak istik:>.· 
metinde takriben 12.000 metreli.c 
bir mesafe dahilinde yapılacak 
tır. 

2 - Yürüyüte klüplere bağlı ve 
ya bağlı olmıyan herkes iştirak~ ~ 
serbest olup iştirak edecekler:ı1 

saat 10 dfl soyunmuş olarak bulu~ 
mak üure Şişli tramvay~~posun
da hazırlanan salonda toplanma
ları rica olunur. 

3 - Yürüyüşe Balkan oyunları 
hakemlerinden ve beden terbiyesi 
3fretmenlerinden Bayan Mübec· 
cel Namıkla Bay Naci Erkony.ı. 
önderlik edecektir. , 

rı saat 13,30 hakem: Şazi Tezcan. 
lstanbuJspor - Eyüp B takımlnn 

saat 15,15 hakem: Şazi Tezcan. 
ŞEREF STADI: 

Alan gözcüsü: Samim Talu 
Topkapı - Hilal B takımları saat 

13,30 hakem: Samini Talu,. 
Beşiktaş- Beykoz B takımları saat 

1515 hakem: Halit Özaykal, 
TAKSİM STADI: 
Alan gözcüsü: Saim Turgut, 
Vefa - Süleymanlye B ta.kımlan 

saat 13,30 hakem: Feridun Kılıç, 

Galatasaray - Güneş B t.akımlan 
saat 15,15 hakem: Bahaddin, 

1 - 12 - 935 birinci kanun pazar gi)a 
nü. yapılacak A takımlan maçları: 

FENER STADI: 
Alan gözcüsü. Ahmet A. Göğdün, 
Kasımpaşa - Beylerbeyi A takım. 

ları saat 11 hakem: M. Reşat, 
Istanbulspor - Eyüp A takınılan 

saat 14,30 hakem: Sabih, 
Feneı·bahçe - Anadolu A takımlaıJ 

-saat 12,45 hakem A.A. Göğdün. Yaa 
hakemleri: Feridun Kılıç, Tahsin. 
ŞEREF STADI: 
Alan gözcüsü: Salahaddin l\lizanof.. 

lu: 

Altınordu - Karagümrük A takrlllc. 
ları saat 11 hakem: Şazi 'l'ezcan. 

Toplrnpr - Hilal A takım lan saat 
14,30 hakem: Sadi Karsan. 
Beşiktaş - ~ykoz A takımları saat 

12.45 hakem: izzet Muhiddin Apak. 
Yan hakemleri: Talat Delidağ, lzzet 

Asar, 

TAKSİM STADI: 
Alan gözcüsü: Muhtar Oygur. 
Haliç - Anadoluhisar '.A taknn!an 

saat 11 hakem: H. Galip Ezgü. 
Vefa - SUleymaniye A takımlaR 

saat 12,4:> hakem: Suphi Batur. 
Galatasaray - Güneş A takımları ~ 
at 14,30 hakem: Nuri Bosut. 
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Selim paşa sustu. 

Onun paditaha sadakati - Za

ti beydeki gibi - sade maddi 
menfaatlere istinat etmiyor. Onda 

bir "devlet,, mefhumu vardı ki 
ona adeta "mistik,, bir heyecanla 

bağlıydı. Yalnız paditahla bu dev

let mefhumunu biribirinden ayır· 
- k d 0 d "' 0 ld0

\ maga a ır egı ı. 

"Devlete hiyanet eden kim 

olursa olsun alimallah tabanları

na öyle bir sopa çekerim ki etleri 
hallaç pamuğu gibi darmadağın 

olur. Değil kendi oğlum, hain 

olan zatı ıahanenin gözbebeği bir 
şehzade bile olsa Fi2ana yaya yol

lamaktan çekinmem.,, 
Gözlerinden ateı çıkarak söyle· 

diği bu ıözlerden sonra daha hür

metkar bir vaziyet aldı. Mabeyin-

XXII 

"Zatı H.azreti ıehriyirinin uıh

dei aciziye tevdi buyurdukları ev

rakı muzırre ithalile maznun şa· 
hı'I veya eşhasın takibine miı"'bate 
ret edilmiştir. Dahiliye nazırı Be 
yefendinin ihbarları üzerine mah 

tum bendelerinin münasebette bU
hmduğu bilcümle eşhas 1göz hapsı 
altmdadrr. Bunlar arasmdan F ran 

sız postahanesine sık devam eden 
piyano muallimi "Peregrini,, nin 

postahaneden çıkarken üstündeki 

evrak, elindeki paket yankesiciler 

tarafından çalınmJ!{ır. Vak'aya 
~imdiHki.di ibir zabıta vak'a.sı sü· 

sü vermek için merkumun saati de 

aımlımıttır. Şlkiyeti üzerine bulu· 
nacağı vadedilmiş, biraz sonra ia

desi ta.karrur etmi!lir. Mekfüplar 
ciye döndü. bir Fransız mwikişinumdan, pa· 

"Şu maruzatımı l6tfen padiıa- ketteki kitap İtalyancadır. ''Dan -
ha bildiriniz: Aflarına mağnıren, 
nazır beyin bu meselede vazife. 
)erini yapmadıklarına kailim. 

Şüphe hasıl olur olmaz oğlumu ve 

te,, iamiru:le bir herifin celiennem 
hakkmda bir ri.alesi olduğu anla

ıdıyor. Evrak ve kitap takdim edi· 

liyor. Takibat emasmda ecnebi 
bütün dostJarmı göz hapsine al- mümessil ve müesseselerile lbir gu· 

maları, şayet Fransız postahane- na mesele çıkardmıyac.ağı, kapi

sine girerlerse çıkar çıkmaz üstle- tüwyonlar ahkamının nazarı ifr 
rini aratması lazımdı.,, 

Zati 1'ey kendini müdafaa için 
yerinden fırladı. Fakat ikinci ma
beyinci oda kapısına doğriı yürü· 

yordu. Kapıyı arkasından kapadı 
gitti. Huzura girerken Selim pa. 

şanın " Sopa ile etleri hallaç pamu. 

ğu gibi atılan !abanlardan,, bah-

bara alınacağı arz ve •.• ,, 
Bu, Selim Paıanm Uk raporu. 

lkinciai töyle l>qlıyordu: 
''Hilmi bendeJeri göğsüriden 

muZtarip olan aileaini berayı teb· 
dil hava Beynıta gôtü'nriek için 

müsaade tale'b etti. Bu müsiac:le 

kendisine verilmiştir. Arka.sına iki 
sının ne kadar münasebetsiz, ne sivil memur konulmuş, firara te
kadar tc,rbiyeye mulialif olduğu- şebbüs ettiği takdirde derhal tev

nu düşünüyordu. kifi emredilmiştir. Beyrutta kim-
Yirmi dakika sonra geldi. Oda. lerle münasebette bulunduğu 

nın ortasında, ayakta bir irade tetkik edilecek, muhaberatı sıkı 

daha teblii etti: bir teftite tibi tutulacaktır. Müte-
"Şevketmeap ikinize de .elamı casiTlerin fbeı on güne kadar ele 

tahar...elerini gönderiyor. Evrakı ıgeçirileceği arz ve ...... ,, 

muzirre ithalatı meselesinin tetlri- Paşanın Padişah nezdinde es.ki 

kine timdilik Selim paıa kulları · itibarını kazanc.lığı o kadar aşi· 
m memur bUyurdiılar. Zati beye- kardı ki bunu Sabiha Hanım da 
fendinin lnı nazik meseleyi hal 

için teerübelerini kafi bulmuyor

lar. Maalesef talebe arasında, bil
haua askeri talebe arasında mu

zir bir heyecan var... Siz, paşa 

hazretleri, meıeleyi tetkik ediniz, 
laziDigelen tedahiri alınız ve pa

dişahı günü gününe haber ediniz .. 

Zanneder~em ikiniz de meıgul 

olacaksınız, daha ziyade alakoy· 
mıyayr:m.,, 

Kapıya yürüdü, açtı. Zati bey 

önden çıktı. Bir kırmızı atla.s kese 
gene paıanm avucunu buldu, iki~. 
ci mabeyinci kulağına eğildi, "te

veccühü tahanelerinin bir niıane· 
ıi,, diye fısddadı. 

Bu patanın parmaklarını yakan 

ilk ihsan kesesi oldu. Hatta par. 
maklarındıi.rı kalbine doğru giden 

bir arteı parçası tutmuı gibi oldu. 

Devlete ve devletluya sadakat~ 

on• oğlunu takibe mecbur eden 

acı bir vaziyete dütürmütlü. Bunu 
lıillftil etli10rda. Falrat bunun için 

para almak! "Hükümdar yakınlı

lı yakıcı hir ateıtir.,, diY.•n ıair ne 
kadar haklıydı. 

anladı. Fakat büna rağmen hala 
yüzü endişeliydi, da}gındı. Bilhas· 

sa kari.sına karşı muamelesi çok 
garipti. Sabiha Hanımla yüz yüze 

gelince başını çeviriyor, gözlerine 
bakmaktan çekiniyordu. 

Bu vaziyet Beyruttan ilk !ifreli 

telgrafı alıncıya kadar sürdü. Son
ra biraz açddı. Hilmi ilk günleri 

kimse ile temas etinemi1ti. Gerçe 
oğlunun hiyaneti tebeyyün ederse 

herhangi bir "Genç Türke,, yapa· 

cağı cezayı - batta ziyadesile ~ ona 

yapacaktı. Bununla beraber oğlu 

bu işten alnı açık çıkarsa Eyüp Sul 
tana kurban kesecekti. 

Bu iyi ihtimal gün geçtikçe kuv

vetleniyor ve Pata ümitleniyor, 
ferahlanıyardu. Hatta o alqam 

çoktan terkettiği eski bir adeti 

ihya etti. Karısmın oda.tında kah· 
ve, nargile içmeğe geldi. Raıbia 

ile pkalaşacak, ona bir iki beste 
söyletecekti. 

Kız henüz gelmemişti. Hanım· 

efendi adam yollamağa karar 

verirlten geldi, . fakat endiJeliydi. 
(Devamı var) 
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Odanın anahtar deliğinden içeriye bakab Tü~. 
polisi, yerde kolları bağh yatan birini gördu 
"işte, milyoner Hopkins.. zavallı adamcağız.J 
Arslan Turgud'un 

Amerikada 
ilk muvaff akı yeti 

Ahmet pehlivan ( Kızılotel) k~ 
pıcısım para ile kandırdıktan son· 
ra, yine para ile hemen bir oto • 
mobil kiralamışt. 

llk İş, liakiki milyoner Hopkin
sin hapsedildiği evi basmak oldu. 

Evde 'gözcü olarak hiç kimse 
yoktu. Pazar müna.sebetile bütün ' 
haydutlar barda eğleniyordu. 

Ahmet pehlivan iki omuzda ka· 
pıyı kırdı .. iki katlı küçük l>ir ev •.. 

Yukarıya çıktılar. Kapısı kilit· 
li ,bir odanın anahtar deliğinden 
içeri bakan Türk polisi, yerde kol 
lan bağlı yatan birini görmüştü. 

- itte haiki milyoneri burada 
hapsetmqler. Zavallı adamcağız 
yerde yatıj"or. 

Diyerek kapıya dayandı. 
Bu kapıyı kırmak, sokak kapı~ 

sıru kırmaktan daha kolay olmuş
tu. 

Hopkms çok rahatsızdı.. Kol • 
ları iple o kadar çok srkılmıştı ki 
bileklerine kan <>turmuttu. 

Arılan Turgud milyoneri görün 
ce fataladı: 

- Bu adam, sahte milyonere 
ne kadar çok benziyor. 

Diye mmldanıdı.. Hopkinain 
kollarını çarçabuk çözmüşlerdi. 

Milyoner gözlerini açınca, kar 
şısmda iki yabancı adam gördü ... 
Kollarının çözülm9inden fÜPhe -
lendi .. Acaba bu, bir tahliyeye mi 
iıaretti? Yoksa, haydutlar milyo· 
neri başka liir yere mi götürecek' 
lerdi? 

Arslan Turgud, milyonerin ba
kıtlarmdan sezdiği bu şüpheyi iza 
le etmek iç.in giılerek mırıldandı: 

- Sizi kurtarmağa geldik .• Me
rak etmeyin! 

Hopkins birden yattığı yerden 
doğruldu. Gözleri sulanmıştı .. Se· 
vinçle ne söyliyeceğini bilmiyor -
du. 

Ahmet pehlivan lngilizce: 
- Duracak vaktimiz yok. He · 

men otoya atlııyalmı. Haydutların 
eline düıeraek halmiz haraptır. 

Dedi. 
Eve giri!J ve çıkıt müddeti on 

beş dakikadan fazla sürmem~ti. 
Otomabilde gidiyorlardı. 
Ahmet pehlivan şoförün yanı

na oturmuştu. 
Hopkins bir kaç dakika sersem 

sersem etrafına bakındıktan son -
ra, Arslan Turguda sordu: 

- Meksika polisi misiniz? 
- Hayır .. 
- O halde Nevyorktan geldi • 

niz? 
- Evet ... 
Aralan Turgud kim olduğunu 

söylemek istemiyordu. Uzun boy· 
lu koDU§acak halde değillerdi. 

Ahmet pehlivan bqmı arkaya 
çevirerek: 

- Şu tehlikeli köprüyü geçelim 
de, sonra konuıura.unuz ! 

Diyordu.. Köprünün batına gel 
miş.lerdi. 

Şoför burada birdenbire fire • 
. ne basarak otomobili durdurdu. 

- PasaportlarınızJıazır mı? 

- Niçin soruyorsun-? 
- Köprüyü geçtikten sonra, 

hudud komiserli.ği hüviyetlerinizi 
soracak. Pasaportlarınız yoksa hu 
dudu geçemezsiniz! 

Arslan T urgud, pehlivana bir 
göz işareti verdi.. Bunun manası 
şoförle uyuş demekti. 

Ahmet pehlivan şoföre: 
- Biz gelirken hudud karakolu 

önünden geçmemiştik, dedi, döner 
ken de o şekilde gitmek isteriz. 

Ve elini cebine aoktu: 
- Bizi Nevyork hududuna giz-

li yoldan geçirmek için ne istesin? 
Şoför gülerek cevap verdi: 
-Yüz dolar .. 
- Çok değil mi? 
- Tarifeden fazla i.gtemedim. 
Halbuki Nevyorktan Mek:ıika· 

ya giderken, itk toföre, bu iı için 
iki yÜ2 dolar vermiılerdi. 

Ahmet pehlivan cebinden yüz 
dolar çıkardı: 

- Al ba:kalon .. Ve hemen yolu 
muza devam edelim. 

. Şoför parayı celbine yer~ftİr • 
di·kten sonra, motörü işletti.. ( Kı
zıl köprü) yü yıldırım •üratile geç 
tiler. 

Yan ıaat kadar dolambaçlı yol 

lardan gttiler. Ahmet pehlivan 
gizli yoldan geçmenin de bir 
mahzurları ve tehHkeleri ol<I ~ 
nu dütünerek ta1bancasmı palt 
sunun cebine yerleştirmişti. 

Bütün kaçakçılar bu yoldan 
dip gelirler, hazan da biribirine 
kiıb kaçakçı şebekeleri bu yol ·· 
tünde kavgaya tutuşurlardr. 

işte bir kırmızı otomobil ' 
Nevyorktan geliyor .• 
Ahmet pehlivan bu oto 

tanıdı: 
- Arslan Bey! Viski kaçakç 

ları üzerimize doğnı geliyorl 
Tabancana sanl ! 

Diye fısıldaıdr. 
Arslan Turgud tabancasını e 

ne alarak, pehlivana sordu: 
- Üzerimize geldiğini nerd 

anladın? Belki yanımızdan geÇ 
gidecekler ... 

- Ben, gelen otonun içinde 
leri tanıdım. Bizim kahveye • 
sik uğrarlar. 

- Bizimle bir ıa.kışverişleri '"1 

mı? 

Onlar bu gizli yolu haraca k 
mitlerdir. Kendilerinden zayı 
buldukları kimseleri çevirip tO 

madan geçemezler. ( Dt!ıJamı t)tl 

Aşk qüzünden 
Şamda güzel bir kız sokakta 

öldürülmüş bulundu 
Şamdan yazı!ryor: bu öğütlere omuz silkmek ve ,U 
Lokita Putty kendi memleketi mekle muka.bele etti. 

olan Almanyada ve Avrupanın bir Kahireye yolculuk günü h 
çok memleketlerindeki gece klüp- gelmedi. Buna mukabil dokl0 

lerinde muvaff akiyetli turlar yap· Klauı tayyareye atladığı gibi Ş 
tıktan sonra bu eski şehre geldi, iyi ma acele l>ir seyahat yaptı, ora 
bir dansöz ayni zamanda da yürek polislerin ref aka tile kilisenitı I 
leri ürpertecek kadar güzel oldu- zarhiına giderek U.tü çiçekler 
ğuna dair kazandığı ıöhret. ken· örtülmüt yeni bir mezarm bat 
disinden önce şehre vatmıftı ve götürüldü. 
kız buraya geldiğinin daha ilk ge· Poliıler katilleri bulamaıdıkl• 
cesi şehrin en mümtaz kaharaaı .. rına çok müteessir görünü~orl I 
nın yıldızı oluverdi. dı. Kız öleceği gün iki yerh de 

Bu kabaranın haınileri aratiır kanlı ile gezerken yerlilerin hÖ 
da, aşiretlerile birlikte Şamın he· cumuna uğramq, polisin gelıııel 
men dışında oturmakta olan bir üzerine yerliler kaçmış ve Ma~ 
iki şeyh Tardır ki bunlar eğlenmek zel Putty yerlerde can çekitit 
için arasıra tehre gelirler. (:ölün bulunmuı. 
bu esmer çocukları dan.özün ra• Yeis ve keder içinde kalan do 
kıslarile kendini hemen sevdiler. tor Klau. niıanhıının kimler t• 
Hele içlerinden ikisi ona aşık ol • rafından öldürüldüğünü anl..-;tl 
dular. için Şamda birkaç gün dola~ il 

Dansözde bu kara gözlü çöl lort ıanlıaınm kaynak kanlı iki '8~ 
larrnın göstermekte oldukları te • aık oyunları oynadığını itlt1 

mayülden çok hoşlandı. Fakat oJ\• iti poli1e haber vetıııi!tir. f' 
lara, timdilik Bağdat hastahane - Likiıı Şunda katil vak'aııtı• 
sinde çalışmakta olan nitanlıtı hit olan ve kızın ıejhlerle ~~ 
doktor Hans Klau&ner' e yakın ol- kalktığını gören kimse bulu_., 
mak için Şama geldiğini anlatma· dığmdan meaele daha ilerif8 
dı. Bu Arab aşıkları avuttu ve yü· türülememittir. ...ai 
reğile elinin onlar tarafından ka• Sorguya çekilen bir klÇ ~~ 
zanılmış olduığu inancını verdi. de bu kadar güzel bir kızm '°3f 

Arkadaşları kettdiıine ateşle üstünde soğukkanlılıkla nasıl •. ,_ 
oynamakta olduğunu, iyisi mi bu dürülebilecejine !&'4'Utlar ~~:, 
atk oyunundan vaz ge<;mesini ö • le bir cinayete akıl erdirelP"" pi 
ğütlediler. Şeyhlerin ıinema per lerini ıöylemiflerdir. Bundad il' 
deıi üstünde görünen inıanlardan ka katilleri bulabilmek içlıa ~ d' 
olmadıklarını ve hele ati< işlerin- rinden gelen yardımı esitf_,1 
de Avrupahlara hiç benzemedik-! ceklerini de anlatmıtlardır. ~ 
lerini söylediler. Burada bot yere vakit ıs-rı;. 

Fakat Lokita Putty madam tijini anlıyan doktor da_ ~~ 
Hanı Klauıner olmak üzere Ka· pırtıyı topladığı ıibi halt_........: 
hire~e gideceği güne kadar bütün ne dönmü.ftür. • • 
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SZFZTCT 
r= 

tvlecidiye 
ölmedi ı 
~ ç. ç. Sami anlattıı 

Lfı. ._ AIWı nhmet eyle.in bizim 
~~or Şevket vardı. ET yap -
.._-~ :ıihniDe iyice yer ettirmif, 
~ik metelik üstüne biriktirir 
~ <>ııe Jemefinde azıcık hıyar 
~yer, ıavuıtururdu. 

~ '1r ı\in en ucuz yemek nuıl 
L~ılac;ğını kon1J!uyorduk. He· 
~ Dlr fikir ileri .ürdü. Srra Şev· 
~ıeldı. 

ııı·· ~eıtelt kendisinden !<>yle bir 
llttlea umulurdu: 

t - Zeytinlerin çürüklerini alır, 
~bı. Oıtüne bol limon sıkınca 
"lllQ havyar gibi gitier. 

'•d }:'llcat o, ,c>yle anlatmağa bq· 
l: 

s_ .._Bizim evde bir kedi var. 
~l'i.ı ekmek yemiyor. Biraz pey 
~ edındim. Bumuna sürüyorum. 
~ efi koklayınca peynirli ıanı 
~, )lltuyor. İnsanlara ayni usu 
h...t.thiki na.sıl olur diye düşünü· 
ı~~ amma, teklini henüz lcq· 

'-lıedim. 
• • • 

~itte bu tasarruf meraklısı dok· 
~e-tket, bir sabah, hastahaneye 
'"""JlUıı bir halde geldi. 

. .,,,,_ ..._ Ne n.r? Ne oldu, Uıtat 7 
-..,. IOrdum.. 

..._Mecidiyeyi kurtardmı 

..._kimden? 

cll... O matem ~a doktonm ., 
viziteaiııi kim dilt8nilr.? Bir kaç 
kere ayni hal bqıme. geldiği için 
tedbirli davrandnn. • 

Hemen kltıt kalem çıliardmı. 
- Ba)'Jlmq efendim •• Merak -

lanmaym 1 - dedim. Şimdi bir iliç 
yazacağım ... Ağzına brr iki katık 
verirsiniz... Ayılır. 

Reçeteyi yazdmı. 
Tabiatile Tiziteyi de aldım ... 
Tanı kapıdan çıkıyordum ki, 

ev halkından bir delikanlmm ace· 
leyle pabuçlarım giydliini gör -
düm. 

- Dur, otlum, acele etme, be· 
raber çıkalım ... - dedim, 

Tabit, itibar meseleai de Tar: 
"-Doktor, ölüyü anlıyama -

dı !.. Bayğn aandı 1 Bize na.file 
iliç yaptırdı r,, filin diY.erek de -
dikodu yapaıbilirler-

Gençle birlikte .okafa çıktık. 
- Nereye? • diye .ordum. 
- lliç verdiniz ya.. Onu yap· 

tırmağa. •• 
- Beni dinle nlldım... Bqm 

aai o1aun.. Halta yefat etmif ..• Fa 
kat, ey halkının yanında bunu 8Öy 

lemec:lim... Çünkü aflıyacaklar, 
tırdıyacaklar, kalbim dayanmaz.
Onun için - "Bayıldı!,, dedim... 
Tabiatiyle, arbk lika hacet kal 
madı... Sen eve dan, iti idare et. .. 

• • • 
..._Ölüden... L..A.: ill .-&&! 

ııı... "';' AltahaftB!h .. O da ne ft · vv•aet ve -.us 
~, - Bizim mecidiye atmeaı ... 

·co C! Onun için mem"UNSD ... 
ı.ı...'.. ~ 8ft'alarda doktor ücreti vi:-
~i,. ıkadardr.) ltitip yazan: 

L.._. . Hatice SUreyya 
~ anlatmağa bqladıı , --------------

• • • 
~ sece evin zili hızlı hn:lı 

• ...... kim o7 

Çocuk 
babaları 

>w.~ Aman ağır hutumz var, Kendiniz ve kendiniz yaşta olar 
~'lhL.. lar için aldığınız gazetede ,-avru. 

..._ Geliyorum. larmızı da aJAkalandıracak kısım 
li · lar bulunmastm temine çalışaı 

~emen lıazirlandım. Palu pa.n HABER 
'- L -.atı indim. Bir delikanlı 

"'11' ı-L U x..- 1ind koca çocuklarınızı hem eğlendirecek 
"-f~... fa5

"'u e e hem de kendilerini memnun ede . 
\' cek bir f~ yapmak maksadfyle: 

'Grüc:lilL Kaiaıbabkbiraileniıı Sizden $Unu 
ı... · .• Iİttll. Hedc:es matem '" te· istiyor 

G ·· zel Edirne 
Kurtuluş bayramını coşkun 

bir sevinçle kut/uladı 
Tören tafsil8tını yazıyoruz 

Edime, (Özel aytarmırzdan) -
Y eıil ve Türk Trakyanın incisi 
olan tirin Edimenin kurtuluıunun 
13 üncü yıldönümü münasebetiyle 
bir haftadanbcri İstanbul dan T rak 
yanın bütün il ve ilçelerin
den gelen binlerce halkın ve ö
zel heyetlerin, baıta Edime say
lavlan Faik Kaltakkıran, Şeref 
Aykut, Doktor Fatma Memik ile 
Ankaradan gelen ıaylavlardan Ge 
neral Şükrü Naili (lıtanbul), 

Mazhar Müfit (Denizli), Cemil, 
Şakir (Tekirdağ), Şekibe (Bursa) 
Şevket Ödül, Zühtü (Krrklareli), 
Ferruk (Kayseri), Bediz (Konya) 
Akagündüz, Eşref, Ahmet (An· 
kara), Muatafa (Çankm) 1 

Nuri (Muila), Galip Pekel (Yoz
gat) m, Korgeneral Salih, Tümge
neral Şemaettin, Muharrem Maz
hnnun ittirakleriyle geçen yıllar
dan daha parlak ve daha canlı bir 
surette kutlulandı. 

Şehir b&!tanbqa ve pek itina
lı bir ıurette bezenilerek donatıl
mıt Ye ıehrin muhtelif yerlerine 

&llm.nln laalulaı bayramı intibalannJan 

mOteaddit zafer taktan kurulmUt- dilfm lialde kendimi tutamadım. 
ta. Daha aabahtan itibaren halk, kerlerimizi ıe1amlamak üzere tri
eokaklara dGkülmilıtü ye yapıla· büniln ön ıırasmda yer aldL On
cak olan büyük geçit resmini aey- de aile) milzika oldufu halde kah
ntmek llzere yer bulmak için ia- raman ukerlerimiıı ve bunu takip 
tical 1öateri7orda. eden cetur jandarmalanmız, mek-

Kutlulama tısrenine tam ıaat teplilor, tlniveraite talebeleri, mil-
10 da bqlandı. ilk önce hususi bir it elbiıeler giyen mini mini Kurtu
heyet otomobillerle ıehir dışmda luı okulu talebeleri, ıpor ve esnaf 
Anekadın mevkiine giderek or- teıekkülleri, izciler, atblar ııra i
dunun giritini temsil eden erleri- le geçtiler. Ve her biri sürekli al
mlzi heyecanla karııladı. Bumı kıtlarla alkıtlandılar. Geçit resmi 
milteakip genel espektörlüğüne, iki ıaat devam ettt 
Halk Partiıine, ilbaylıkla şarbay- Geçit resmi bittikten ıonra A
hla gidilerek tebriklerde bulunul- tatürk heykeli önüne gidildi. Hey~ 
da. kele yirmi kadar çelenk kondu. 

Saat 10,45 de Cumuriyet mey- Nutuklar söylendi ve sabahki tö -
danma toplanan heyetler on ren burada bitti. 
binlerce halk, mektepliler ve erle- ikindi namazmdan sonra Seli
rimiz 0 anda ablan topu müteakip miye camiinde lstanbuldan sureti 
yurt için ölen askerlerimizin ilatırll mahsusada getirilen hafızlar şe
lanna hürmeten bir dakika sükUt bit askerlerimizin ruhlanna mev-.,~inci._ 

Mektebe giden -. l:.. Aıa.an dOktor ... ·diyerek be bl 
t ettiler. Bundan sonra muzikarun lüt okudular. 

Edimenin kurtulutunu yurtsever. 
içli ve samimi yurtdatlarmıla be
raber kutlulamak üzere kota koşa 
geldim. Her türlü elem ve ıatıraP, 
içinde çırpınan, fakat ümitleri hi.ıc 
bir zaman sönmiyen yurtda§lan • 
mm, kahraman erlerimizin yerle
ri, gökleri titreten sert yürüyüıle
ri, ,anlı bayrağımızın dalgalana• 
rak binlerce kitinin batı üstünde 
koca Sinan ıaheseri Selimiye ca• 
miinin iki minaresi arasına ~ekil• 
mesi anında duyduğum heyecanı 
anlatmak kudretinden mahnıDI 

kaldığıma müteessirim. Beşiktell 

tutunuz da ancak değnekle yüJil. 
yebilen bu toprağın her türlü te
cellilerini tatmıt ninelerime kadaı 
herkes neıeli, ıevinç İçinde bayı:a• 
mı kutluluyordu. Geçit töreni peli 
mükemmel oldu. Bilhassa mektep
lerdeki intizam, buranın bir kültür 
kaynağı olduğunu her hareketiyl~ 
ispat ediyordu. Fazla bir teY söy• 
liyemiyeceğim, beni mazur görü
nüz, çok heyecanlıyım.,, 

~yanma aldılar. çocuklarınızın ze 
,~--.de elimi nabzına attım, kal reslmlerlnl 

' dınledim ki ıizlere ömiiT.. gönderiniz 
~~ && müddet evvel ölmii§.; Bu fotograflann arkasına çocu · vct- patladı: ğanuzun ismini, yaşmı, devam et· 
~mecidiye yanıyor... tiği mektebin ismini, hangi sınıft.a 

~""7le ya: "Ölmii! efendim!,_, ı • olduğunu ve mektep numarasını da 

' dt11ıez, hemen feryatlar ayu ._k.a}.·d·e·d-in.iz .... ______ _. .... _ .. 
~ •· B' · tul - 1 
~... ttım para mıu a 

ıelim martı dinlenirken büyük üs- Gecesi binlerce halkın, mektep
tat Sinanm pheseri olan Selimiye lilerin, asker ve jandarmaların iş
minarelerine §anlı sancağımız çe- tirakile büyük ve muhteşem fener 
kildi. Meydanda hazırlanan kur- alayı yapıldı. Halkevinde zengir. 
banlar kesildikten sonra kürsüye programla güzel bir müsamer~ 
çıkan Edime saylavı Şeref Aykut, verildi. Belediyede verilen balo 
"Selam sana ey tarihin yaratıldığı sabaha kadar çok nezih ve çok eğ-

Iem::cli devam etti. günden beri tandan tana, ıereften 
şerefe, zaferden zafere koıan al Edirne §İmdiye kadar kutlula· 
Türk bayrağı,, diye baıladığı ve ma bayramını bu kadar parlak te. 
ıık sık alkıtlarla kesilen çok kıy- zahüratla kutlulamamı~tı. Halkın 
metli söylevi, halkın alkrı tufant sevinç ve heyecanına payan yok· 
arasında (Ya§asın Atatürk) sesle- tu. 

Tören biteceğine yakın iç hatri, Trakya ufuklarında yükseli· 
talıkları mütehassısı ve Edimenin yordu. 
kıymetli saylnvı doktor Bayan Fat-

şeref Aykut'un ıöylevin' 
ma Memik' e rasladım. Son derece 

İstanbul Üniversitesi talebe • 
heyecan içinde olduğu besbelliyd~. 

!erinden Hayrünnisa, Vildan, Yersiz ve zamansız olduğunu bil· 
Galib Arıogu"' 1, Edirne Er · 

Bana bu günkü duygularını söyle· 
kek öğretmen okulundan Reşadın mesini rica ettim. eHyecanı bir 
çok değerli söylevleri takip etti kat daha arttı. Ve tunları ıôyle • 
ve çok alkışlandılar. di: 

Bundan sonra Belediye önüne "Edirneyi eskiden tanımak f rr-
gelinerek ihzar edilen tribünler • satını bulamamıfbm. Yakm bir 
de yer alındı ve geçit resminin zamanda tanıdım. Fakat daha E-

l,./<~ ba§lanması beklenildi. . dirncye adım atar atmaz çözülmi-
~'1'edeA.i son isyanlar esnasında ı·urulmuş olan Kahire üniversite tale - batlanınaıı beklendi. yecek bir bağ ve sönmiyecek bir 

Sayın ıaylav Dr. Bayan Fatın1ı 
Memik' e gazetem namına te,ek
kür ederek ayrıldım. 

R. Y.-

.~ 

\ 'Abdülhe!dmin cenazesine 9000 talebe iştirak etti. Yukartki resim Mı - Saat 11,15 de gerit resmi ha~· yurt ıevgiıiyle bağlandım. Az za-
~ • linin. cenazeyi hastaneden camU! götürü ünü gösterly~or~·~T~al~e~b~e~c:'.!:e:....:·:....ı_ ____ _:_ __ ~..::.:r ____ ..:a..........__. ___ .::......-'-------~~~~~~'.-_~-~-=--.:...._ _ _ _ _.._ ___ _ 
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Dişlerinizi kaplıyan kir tabakası 

' 11inek kAğıtlnn gibi yapışkandır. Mik
ropfarı çeker, muhafaza eder ve bes • 
ler. Dilinizi dişlerlnlıJn üzerinde gcı
airlrsenfz bu tabakayı siz de hisseder. 
Siniz. 

Tehlike baş göstermiş demektir. Bir 
gUn herşey olup bittikten sonra dJş -
lerinizin donuk sarı bir renk aldığını 
göreceksiniz. Bunu diş ağrılan 

ve bir çok vahim hastalıklar t.akfp C'

decektir. 

• 
1 

Sizi bu tehlikelerden kurtamcak yeglne diş macunudur. Dişlerinizi temJzler, 
parlatır, mikroplan öldürür, dl§ etlerini kuvvetlendirir. Günde Od defa Rad. 
yolin kullanmnkla. pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz parlak ve temiz 

dişlere sahip olursunuz. 
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Operatör Dr. • e u • • • 
SelAb SUN Hem kendisi ıstırap çeki-

.Deniz h~t~nesi Cerrahı Şefi yor11 hem de başkalarını 
Dış Tabıbı Kemal SUf\ l ı .. .. 

lstiklAI caddesi 1 UZUyOr. 
No: 322 1 

< eevoğlu ve~:i 1 Devasız bir derd mi? 
Maıı~ı;.t:~~za::..J Hayır birkaç kaşe 

iyi bir terzi mi 
anyon unuz 

işte size bir adres: 

iHSAN YAVUZ 
Kadın Te Erkek Tental 

lstubul • Y IDlpOIUJla bqttuıda 
Foto Nur yaııuıdı Leuteı buı11ü 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Vrolog - OperatlSr 

Bevliye MUtehauısı 

KTGIW11 - Ekaelıl,,or sıa6aıarı 
11anuıda. Her 11"11 öğleden ıonro 
J • den 8 · •kadar. Tel: '1136 

GrJpin 
ile ge\'eeek şiddetti 

bir baş ağnsı 

Gri pin 
80.ttln ıstırapları dindirir. 

Dit, edeı., bel •lrlla""'' U.Utmektan mUtevellld ..,... •' 
•ızıtarı keser, Orlpe, neztaye ka ... ı çok mU .. alrdlr. 

G • • Redyolln dlf macunu fabrlke•ınırt ~ 
rı pın : tehes•ı• klmyegerlerl tareflndan il!""' 

edtlmektedlr. 

- - - e .. ,_, 

rı uyruğu 
KUR' ANIKERIMIN TERCUME VE TEFSiRi 

Bay Ömer Rıza tarafından Şark ve Garbın en bUyUk ulemaeı taraflndan yazdan eaerlerln 
tetkiki ile kaleme almmı,tır. Arapça metni Hafız Osman hattı il• aynca lllv• edllmlftlr. 

Bez clltlfıl 4, meıin ciltlisi 5 liradır. Taıradan posta paran alınmaz. 

Gök yüz·· Nikbin olunuz 
Reşat Nuri GUntekln'ln en son romamdır. 
Y nl çıktı. 100 kuru,, clltll t2G kuru9tur. 

Doktor Pofe'nln en yeni uerldlr, Herkeeln 
okuyacaaı bir kltapbr. 50 kuru,tur. 

Ha· akvimi Peklik - inkıbaz 
En doAru ve çok malOmath cep takvimidir. Bu da Doktor Pofe'nln inkıbazdan ku..tuluf 
Tanesi tO kuru,tur. Her kitapçıda arayınız. yollarım gUeteren mUhlm eseridir. Baaıhyor • 

._mm11111m1--Mualllm Ahmet Halit Kltapbaoesl 

Devlet demiryolları ve Jimanlan işletme umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri yekUnu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivaa atelyQİne ait bir 
kıımı tezgah, kapalı zarf usuliyle aıağıda yazılı tarih ve ıaatlerde Ankara İdare binasında ihale edile 2000 liralık ikramiqe 

iş bankasının kumbara sa
hipleri için bu sene ihdas 
ettiği ikinci tertip 10,000 lira
hk ikramiyenin 2,000 liralll< 

cektir. 
Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme giln ve ıaati Şartname fiati 

1 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 ıaat 10 290 kurut 
2 15000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, ıs Paruız 
3 35000 ,, 2625 ,, 11 -1 - 936 ,, 10 175 kurut 

Bu ite girmek istiyenlerin her gurup için ayn muvakkat teminat ile kanunun tayin ettllf veslka• 
lar, kanunun dördüncü madde!i mucibince İfe girmeğe kanunt manileri bulunmadıiına dair beyanna. 
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat evvelsi ne kadar Cer Dairesi Komiı1on 1 

Reisliğine vermeleri lizmıdır. ikinci keşidesi 
Bu ite ait ıartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarpqa vemel• 

1 Birinci kiinun rinden alınabilir. (3444) (7391) 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aıağida yazılı 2 gu
nıp malzeme ve eJJa için yapılan açık eksiltmede alınan fiatlar had
di layıkında bulunmadığından ihalesi yapılamamııtır. 2 nci açık ek
siltmesi 2. 12. 35 pazartesi günü saat 10 da Haydarpa§ada 1 inci İf· 
Ietme komisyonunda yapılacaktır. Bu i§e girmek istiyenlerin hizala
nnda yazılı muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve· 
aikalarla eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım
dır. Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak

tadır. 

1 - 35 adet alafranga abdest hane hazinesi ıamandıruı ile be
raber, 47 adet abdesthane sifonu muhammen bedeli 211 lira 65 ku
rut ve muvakkat teminatı 15 lira 90 kuruftur. 

2 - 200 metre bezli ve dıtı helezoni telli lastik hortum muham· 
men bedeli 190 lira ve muvııkkat teminatı 14 lira 25 kuruştur. 

(7536) 

akıf Paralar Direktörlüğünden : 
Dördüncü Vakıf hnrunm ikinci katındaki yi" -:etğemizin bu hanın 

alt katında cadde üzerinde hazırlanmakta bulu. ı n Büyük Daireye 
nakli münasebetile ayın 29 uncu ve 30 uncu Cumn ve Cumartesi gün· 
)eri kapalı bulunacağını ve birinci kanunun ikinci Pazartesi gününden 
itibaren yeni De.irede ödevine baş lıyacağını anyın müşterilerine ve 
ilgilerine bildirir. (7543) 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri.&! 

yazganbğmdan: Günü Ankara'da noter 
Muataf a, Fatma, Hatice, V aa· 

fiye, Hilmiye ve Mehmedin müt· hUZUfUnda yapllacaktır 
tereken mutasamf olduklan Toy 9il•••••••••mlBll••••••• hanede Perizat Hatun mahallesi "" ,-" 
Kuyu çıkmazı: ıokağmda eaki 6 ve · ;rl' 
yeni 6/ 4 aayılı "2292,, lira "27,, muhammen kıymetin yüzde yedi fa dair olan iddialarmı •.,-& _,ı 
kurut muhammen kıymetli hane - buçuğu ni•betin.de teminat akçe.i ilin tarihinden itibven ZO pıı , 
nin tamamı fuyuun izalesi için a - veya ulusal bir bankanın teminat fmdan evrakı müabitelerile ~ , 
çık arttırmaya konulduğundan mektubunu ıetirmeleri f&Tttll'. Art- te N.tq memuruna m~ ti 
2/ 1/ 936 tarihine müsadif Peqem tırm bed 1. !'--• .. _ "h"nd ·ı· -lı"d;,.. "1--ı ---•-..1ır· de • · ı.Jaf'S ,1 
be 

.. .. 
15 

d 16 k d a e ı wwue ILG.rı ı en ı ı- ..... "' .. ~ ~ naa---
gunu saat en ya a ar . _ı.r 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi baş yaz haren bet gün zarfında mahkeme pu ıicillerile N.bit olmıyaı-- la" 
ganlığmda müzayede ile ıatılacak- kuuma tealim edilecek, aksi tak bt bedelinin pay~. ....,, 
tır. Aıttmna bedeli muhammen dirde ihale fesh Te farkı fiat ile riç kalırlar. ~artname ~ 
kıymetin yüzde yetmiı betini bu- zarar ve ziyan ve faiz bili hüküm divanhanesinde herkelin ~ ' 
hırsa o gün ihale edilecektir. Bul- kendiıinden tahlil edilecektir. celi yere uılDUftlr. Fazla_

8
cJ1f 

madığı takdirde en son arttıranm 2004 No. lu icra ve if1As kanunu- mat almak ilteyenlerin ~P'· ' 
taalrhüdü baki kalmak f&l'lile ikin mm 136 cı madde.ine tevfikan No. ile bq yazganlılm& -- tı.ltf' 
ci arttmna 17 / 1/ 936 gününe tesa.· ~·~ 
düf eden Cuma günü aaat 16 dan gayri menkul üzerindeki ipotek atları illn olunur. UW. ~it' 
17 ye kadar icra olunacaktır, ve sahibi alacaklılarla diğer alaka - kadar hirikmit ve birikecek ti. 
en çok arttrana ihale edilecektir. darlar gayri menkul ilzerindeki belediye ..-e eTkaf Tersil-1 ~ 

Artmnaia i§tirak edeceklerin baklannı bahusus faiz ve mura Wiıe müttcrize aittir" _ 11 
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ACA8~ A~n. A~AC.\ 
NA~•L 8UL~C.AGtz.? 

::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ..... .: . .:.::::::::::::: 
H Di hekimi . 

~ Ratıp Türkoğlu : 
~ ı· Si Ankara caddesi Meserret S 
1 oteli Kar•••• numrara (88) ij .. . u 
ll ::::;::::::::-.::::::::::::: :: :: :::::::::::::-::::::::::::: =====·== :::-.:::::: ... :::::::::::::::::ı::::::::mı 
İ ~.ı M YA G E ~ . 
uHusameddını r. r Umumi idrar tahUll 100 kuruştur. 
Ü Hilunnım tahlilat Eminönü, Emldk 

ve Eytam bankası kar§ISında lzzct
bey hanı. 

Keman hocası 

M ao 

Burnunuzun parıl 

parıl parl yup dur

duiunu iz deill 
o 6r0yor .•• 

Nıce bayanlar genç ·ve 
gazel olmalarına ra~men 
erkeklerin kendilerine 
baş bile çevirmedikle
rinden me'yusturlar ••.• 
Sebebi meydanda = 10z· 
lerlnln parlaklıijı devam 
ettikçe ho$agitmlyecek
lerıni h!IA anlayıımıyor. 
lar. L. T. PiVER. in 

MATITE 

''e çifte spiratıi OSRAl\1 "D,, ampul -
lerini diğerlerine tercih ediniz. 

A vrupada tahsil iı bir san
at.kar keman derıi vermek istiyor. 

Ders almak istiyenlerin her gün 

rnnfüi podialı talksızdrr ve eixi hu tehlikeye ltartJ ~uhafaza 
ile beraber, her vaJcit mat kalacak bir çehre de te'min eder. 
MAT 1 T E mattır çünkG terkibindeki herşey mattır ve eşsiz bir 
Utiaik kabiliyeti vardır. 

Bu lambaların çifte spiralli az cerc 
yanla çok aydınlık yermelerini temin 
eder ışık neşretme kabiliyetleri elek
trik sarfiyatları i1e mukayese edile • 
miyecek derecededir. 

a&bab saat 11 • 13 araınıda 

( 41823) num raya telefon ede • 
rek (keman hocaaı) nı istemeleri 
kafidir. 

111ı=ıııııır..aıııınıııımmtıımuaııııııııııııııııııııımrııııı:ııııııı1111a:=-~ 
$işli Etfal hastanesinde 
Göz mütahassısı doktor 

ParfGm~ri l. T. PIVE R A. Ş .... Jstanbul Şubesi 
şı,u A"met B•J soko_k No. 56 • T eleton : 43044 

Rıfat Ahmed Gö~berk 
C. Halk Fırkası sırasında kız Ji. 

.:ı~si karşısında 32 numarada. Mua· 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 

lll~ııs:ıllllllllllıtılllll~ 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Adalar - Anadolu • Yalova hatt mda 1 Birinci kinun 935 pazar gü~ 

nünden itibaren kış tarifeai tatbik ohmacaktrr. 
Yeni tarife iıkelelere asılmıştır. (7540) 
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ki anlatamam. Bari bir kere ele geçir· 
sek bu kızla evlen. Benden izin almak 
istiyorsan şimdiden veriyorum. 

- Eğleniyorsunuz galiba baba l 

- Ben mi? Eğer eğleniyorsam di. 
limi şeytan koparsın? Sana ciddi ola.. 
rak söylüyorum şövalye. Evet, hayrc· 
tinin sebebini anlıyorum. Daima ka -
dınlarclan çekinmekliğini tavsiye eder 
dim değil mi? Fakat daha ne istiyor. 
sun? Mademld seni bu düşünceden 

\"azgeçirmek imkansızdır, ben de ~.n
resiz razı oluyorum. J .. üizle evlenecek
sin değil mi? 

Şövalye titrek bir sesle: 
- Baba, artık bu me~ele kendflL 

ğinden hallolunmuştur ... I..üizin Fran· 
!!uva dö Monmoransinin kızı olduğunu 
unutuyorsunuz, dedi. 

- E, ne olmuş? 
- Fransanın en biiyük bir senyörü. 

nlin kızı olan bu J.,üizin benim gibi bir 
kopukln evlenmesini aklın nasıl alı • 
yor? 

-Ah, ah .. Seni üzen bu mu? 
- Evet baba. Bununla beraber si • 

zin de hakkınız var. Lüiz dö 'Monmo -
ransiyi se\•mek benim için bir deliJik_ 
tir. 

İhtiyar Pardayan oğlunun elini 
tutarnlt: 

- Ben de sana, bu kızla evlene • 
ceksin ! diyorum. Hepsi bu kadar de
ğil, şövalye, hu hususta iftihar du -
yncak taraf Monmoransi ailesidir. 
Senin gibi bir adam hir kraldan daha 
büyüktür. Maksadım krallann cesa · 

n y{Iksek kalblflikte c1Unyaya nü. 
llntne atdnklnn uımanki hakiki bir 
lraJı söylemektir. Babalık duygum 
g8zlerimi kamaştırıyor sanma. Senin 
ne kadar değerli olduğunu bilirim. 

Marşa1in de bunu bildiğine emınım. 
Küçük Lüiz de bunu bilir. Eğer henüz 
bilmiyorsa. da öğrenecektir. Onunla 
evleneceksin, diyorum ... sözlerini söy~ 
ledi. 

Şövalye başını salladı. O vaziyeti 
daha açık olarak görüyor, bir Parda
yan ite bir Monmoransi arasındaki 
mesafeyi daha iyi anlıyordu. Bununla 
beraber bir kere karşılığını bekleme. 
den kızı sevmeğe karar vermiş oldu. 
ğundnn: 

- Her ne olursa olsun baba, eV"Ve
la Dam dö Piyenle kızını bulmak il • 
zrmdır, dedi. 

-Hakkın var. 
- Demin, bunların nerede bulun. 

duklnnnr bildiğinizi söylemiştiniz I 

- Nerede olduklannı bilmiyorum. 
Ancak bunu kolaylıkla öğrenmek ,.a. 
~ıtası elimdedir. Nasıl oldu da bunu 
daha ev\·el düşünemedim. Haydi, l\tar. 
şal dö l\lonmoransiye haber ver. Ya. 
hut istemez, haydi gidelim .. Eğer Mar 
şale kızını gene ben getirirsem çok iyi 
olur. 

- Gidelim baba. 
Hakikaten ihtiyar Pardayan düşün 

ccsinin doğruluğuna o kadar inanı • 
yordu ki, şövalye babasının bu anne 
He kızı Monmoran!'linin konağına ge
tireceğine artık hiç şüphe etmiyordu. 
O vakit ne olar.aktı? Yolda ihtiyar 
Pardnyan makasdını anlattı. 

- Bu iki mahpus kadının nerede 
t,ulunduklarını biten yalnız bir kişi 
"ardır. Bu da, Damvilin mel'un ve • 
kilharcıdrr kf kendlcıl 1\farşalin bil • 
tün esrarını bi1ir. 

- .m ! .. Ah, hakkınız var ... J{osalım 
baba! 
.. - Korkma, o elimizdedir, 

doğru gelmekte olduklarını i itti. 
Bunlar bir kahkaha ve bir tehdit sö. 
zil savurduktan sonra uzaklaştı • 

- Bu da hoş! İşte iki ahmak herü · 
artık son derece hayrette kalacaklar . 
dır dedi. 

-47-
lKI PARDA YAN TEKRAR 

BULUŞUYOR. 

bir türlü aç.amadı. Nihayet hançer.inin 
ucuyla kilidi karıştırarak dolap ka • 
pısım açabildi. 

- Bak ~te dolap tn açıldı. lçi eL 
bise ve çamaşır cktlu ! diyerek kılığını 
dilzeltmeğe kışladı. 

Marşalin Dhitlerinden birisinin 
odasında san meşinden bir zırhlı el • 
bise buldu. Hemen arkasına giydi. U. 
hür odada da yeni uzun bir çizme ele. 

İhtiyar kurt, gerçi konakta kısa bir geçirerek ayağına tam geldiği için o
uman oturduysa da her köşe bucağı nu da giydi 
öğrenmişti. Oturacağı yerin her t.ara. . .. ~ • .. . 
fını öğrenmek ona se ·ı·k h t • Sıyah tuylu gayet guzel hır şapkayı 

rserı 1 aya m d b k d Nih t b'"yük" dan kal a bf r adetti y k d ·· a aşına oy u. aye u sa • 
m . u arı a soy • l dak" 'l"hl·'~- f kalAd •• 

Jediğimiz gibi mahzenden kurtula _ ~~ 1• sı a 1A
14n ev " e ıyı , .• 

k best k llnc d y k'I . guzel bir kıhç çıkardı. ra ser a a ogru ı ere gı-
dip bir mesale yaktı. Sonra dolapla Araştırmalarma devam ederek kenar 

:. rı b" d . d" B d karıştırıp bırakılan bazı );yeceklerle ~a ~u.lu~a~ ır o ayn gır. ı. ura a 
karnını iyice doyurdu. Ve bir elind uç kıhth bır kasa vardı. Dır saat kadar 
odalann anahtarları öbür elinde me~ uğraş:ırak kilitlerin üçUnü de açtı. 
~ale bulunduğu halde konağı dolas.. Pardayan ka-;ayr açınca gözleri ka. 
mağn başladı. ~ mnştı. Çünkü altın ve gümüş paralar • 

.Maksadı ne idi, ne arıyordu? laağzına kadar dolu idi. thtiyar Par .. 
Pnrdayan haklı haksız kmp dök _ dnynn sıkıntı ile burnunu kaşıdı. 

nıeğe salahiyetli olduğunu düşünüyor - Ben hırsız değilim. Marşal dö 
ve gayet neşeti olarak bir av şarln ı Damvile nit olan bu parayı almağa 

söylüyordu. hakkım yoktur. l''a1mt 1\farşalin bana 
.Hu suretle süslü \'e büyük ~ir ay. borcu ,·ardır. Onun için iki tarafın 

na~ı bulunan bir ~alona ı::irdi. Ayna _ 
menfaatini ~özeterek bu tazminatın 
miktarını ödeteceğim. Elbisem yır • 
tıJdı. Gerçi deği:::tirdimse de yırtılan 

d:ı kendi kılı~rna ha.kınca hal>ikaten 
korkunç bir halde bulunduğunu anin· 
dı. 8npkasr olmadığı ıtihi elbisesi de 

t k 1 • k 1 elbisem bann çok yakı:;ı) ordu. Bun • yn ı ·. camur u, an ı ve şarnph idi. 
Yaraları tamamen kap:rnmıf.tı. nur • larm içinde sılnlı; orum. insaflı dav. 
n1ında kırmızı bir ynr"l. t"İnden ma.a • rannrak sıhntı için yüz lira hesap e.. 
da viizü leltcsizdi. Yalnız rengi biraz delim. yaralarımdan her biri için de 
sara rmı'itı. 

Pard<tynn : 

- Sıra ile başlamak lazım dedi. 
ı;:,·vell\ l\fnrşalin vatak odasına r.ir

'di. Rurada hüvük ve güzel bir dolap 
nördü. Anahtarlarla uğraştıysa da 

onar lira hc.cıap]nrsak yüz de bu eder, 
etti iki yüz. Hepsi bu kadar mı yaP 
Uğradığım heyecnn. çektiğim acı? Bu. 

nun için de bin seldz yüz Jira koyalım. 
Domuz pastırmaı;ilc yaşadığım için 
midemi iyileştirmek üzere doktor p~ 
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291 - Buna toprakaltı kraliçesi de iştirak e • 
ı'Jprplr. 

293 - Salamon "gelen muhakkak bir melek. 
ttr !,, diye düşünüyordu. 

PARDAYANLi\R 

rası olarak bin lira daha ilave edersek 
hepsi üç bin lira eder, sözlerini söy . 
Jedi. 

Pardayan hem söylüyor, hem de bir 
t,ııraftan kasadan paraları alıyordu. 

Oç bin altın ile kemerini doldurduk -
tan sonra kasayı odayı ve açmış oldu-
ğu dolabı kapattı. Bu suretle yeni eJ. 
bi-ele.r giymiş, güzel bir kılıç kuşan • 
mış olduğu halde konağın büyük ka
p:sından güneş doğarken çıktı. 

- Ortalığı böyle aydınlık görmek 
hakikaten hoş bir şey! Adeta kendimi 
kırk yaşımda 5ıanıyorum. diye söylen
di. 

Hakikaten şapkası başında, eli kı. 
lıcının kap7.asında olarak yürürken 
!Ok daha genç görünüyordu. 

- Acaba mahzene tıkrldığım gün • 
denbcri neler oldu? Otel Dömeme ni. 
~in boşaldı. Marşal nerede? Oğlum ne 
oldu? diyerek doğruca De\'iniyere ote. 
Jine gitti. 

Orada Usta IM'indri)i sorguya çek. 
-ti. OteJci kralın ve saray takımının 

Ilhn·nyn gittiğini ve katoliklerle Pro-

testanlar arasında bir anlaşma yapıl·
dığını söyledi. Ve sözlerini bitirirken: 

- Affedersiniz Mösyö. Kavuştuğu -
nuz ser\'etten dolayı sizi tebrik etme. 
me izin veriniz. Arkanızdaki güzel el
biseden işlerinizin yolunda gittiğini 

görüyorum. diye ilfn·e etti. 
- E\'et öyle oldu. Bir güç seyahat. 

ten henüz geri döndüm. Acaba bu se
yahatim ne kadar sürdü? 

- Ah, unuttunuz mu 1\lösyö? Son 
kere buraya gelerek yemek yeyip MÖS· 
y8 Dru'ı"rmono yaraladığınızdan beri 
fkf ay kadar bir zaman geçti. 

- tki ay ha! Vakit ne kadar c:abuk 
geçiyor. <Bu sırada Pardayan, bunun! 

için de bin lira almaklığım lazımdı. 

diye düşünüyordu.) Ne ise, azizim. Si· 
ze söylediğim gibi bu yolculuk sıra· 
sında biraz zenginleştim. Şimdi, eski 
borcumu ödiyeceğim. 

Son derece sevinen usta Lindri: 
- Ah Mösyö, daima sizin kibar bir 

adam olduğunuzu söylerdim. diye ba. 
ğırdr. 

Bu sırada sokağa bakmakta olan 
Pardayan: 

- Öyle ise, borcum nekadar bak ba. 
kalım? dedi. 

- Borcunuz .. 
Otelci sözün alt tarafını söylemeğe 

\'akit bulamadan ihtiyar kurt birden
bire haykırdı: 

- Ah, sefil! İhanetinin cezasını çe
keceksin. 

Landri ağzı açık kalarak alık alık 
bakarken Pardayan oturduğu masayı 
itip hemen dısarıya fırladı. Bir kaç 
saniye içinde köşeyi dolaşarak gözden 
kayboldu. 

Pardayan ne olmuştu? Deviniyerin 
önünden geçen Vikont Daspermonu 
gördüğü için kendisini l\farşale çekiş. 
tirenin herhalde o olduğunu sanarak 
herifi öldürmek üzere arkasından koş 
muştu. 

Hakikaten, sokaktan geçen Dasper. 
mondu. Yarası, Dam,·ili takibe mani 
olduı1u için Pariste kalmıştr. Fakat a
cele bir isi olmah ki çok hızlı yürüyor
du. Ve Pardayan köşeyi dönünceye 
kadar o öbür köşeyi saparak ortadan 
kaybolmuştu. 

İhtiyar kurt boş yere etrafı araş. 

tırdı. Bu seferlik Daspermonun elin.. 
den kurtulmuş olduğuna kanaat getf. 
rince usta LAndrlye olan borcunu ta· 
mamen unutarak kendi kendine kü. 

292 - Nihayet o gün geldi. Halle resmi kıyafetle
rini giyerek deniz kıyısına dolmuştu. Jorj ile Jessi 
de misafir locasında bulunuyorlardı. 

294 - Birdenbire göklerde çalgılar çalan n 
bayraklar dalgalandıran bir kafile göründü. 
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.lürler savurup Monmoransinin kona. 
ğına gitti. 

- Allah verede Şövalyenin de başı
na bir f e1aket gelmemiş olsa. Bu Mon 
moransiler fena bir ailedir. Hanrinin 1 

hareketleri bunu gösteriyor. Acaba 
Fransuva kardeşinden iyi midir? Ben 
hu hususta şüpheli)im ! diye düşünü-
yordu. 1 

Düşüncesinin tersine olarak ihtiyar 
Pardayan Monmoransinin konağında 
oğlunu bularak heyecanla kollannın 
arasında sıktı. 

llk heyecan devri ge~ince şövalye: 
- Size ne oldu baba? Bu kadar 

vakittir nerede idiniz? diye sordu. 
- Bunu sana anlatacağım. Pek 

uzaktan geliyorum. Fakat sana ne ol. 
du oğlum? 

- Bana mı? hiç bir şey olmadı 
- Yüzünüz, oruç tutan bir papaz 

yüzü gibi sapsarı. 
- Evvela siz, başınıza gelenleri 

anlatınız baba. Sonra da ben söyliye. 
ceğim. 

İhtiyar Pardayan ricaya meydan 
brrakmadan ba5'rndan geçeni noktası 

noktasına anlattı. 

Şövalye gülerek: 
- Demek ki Jil ile .Jillo şimdi si _ 

zin yerinizde bulunuyorlar ? 
- .Aramızda bir fark var. Ben se

nin söylediğin pa.ç;tırmalan yedim. 
Onlarsa bu pastırmaların kemiklerini 
yiyecekler. 

- Fakat baba. bu zavnllı adamları 
kurtarmak Hizım. 

- Deli mi oldun? .fili kurtarmak 
haI Herifi kurtarayım da hemen ko
~up her şeyi Dam,·ile anlntsın öyle 
mi? J\lahvolmakhğımı mı istiyorsun? 
Dam,·il beni ölmüş biliyor. Bu zan on-

da uzun müddet de\'am etmelitlir. Çün 
kü sağ olduğumu öğrenirse gene öl • 
mek tehlike.sine uğrryahilirim. Jil 
mel'un bir herif olduğu gibi yeğeni de 
kulaklarımı kesmek i5tiyen bir r.aı> -
kımdır. Fakat ben onun kulaklarını 

keseceğim. 

Şö·rn)) e gülmekten kendini alama
dı. 

- Şimdi sıra sana geldi şö,·alye, 
an la t bakayım. 

- Beni meyus eden şeyi bilirsini:ı 
baba. 

- EHt, şu iki kadın .. Bunlar hala 
bulunmadılar mr? 

Heyhat! Denim de .Marşal dö .!\ton. 
moransinin e\'inde bütün araştırmala. 
rımız boşuna gitti. O vakit Mnr~'.lll 

terketmek istedim. Sizi de göremedi • 
ğim için başımı alıp Paristcn mrnk • 
laşmağı ta.<;;arlıyordum. Fakat .Marş.al 
bu karanmdan o kadar yeise kapıldı 

ki, ben de bir kaç giin daha kalmağ& 
mecbur oldum. İkimizin de artık ümi. 
di kalmadı. 

Babası yumruğuyla masaya vura • 
rak bir takım küfürler savurdu. nu 
hale hayret eden şö,·alye: 

- Ne olu:rorsunuz baba? diye ba • 
ğırdı. · 

-Buldum! 
- Neyi buldunuz? 
- Mahpus kadınların nerede ol. 

duklarrnı. yahut bunu öğrenmek ça
resini ki ikisi de ayni şey demektir. 

ŞöyaJye sapsarı kesildi. 
- Baba, yanlış bir haber vererek 

feIUke'imc seb~p olrnnktnn sakınınızl 
- Sana buldum diyorum. A,a •• Böy 

le titri ecl.'k ne rnr? Ha, e\'et ! Küçük 
I.üizi sevdiğini unutmuştum. Senin 
gibi bir adamın böyle hislerle duygu. 
)anması hana o kadar tuhaf geliyor 


