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Italyan zaferini Habeşler 
kat'i surette reddediyor 

Alman tehlikesi ı 
Habeş kuvvetleri daha elveri ş11 
bir mevzide yerleşmek için bir 
miktar geri çekilmiş •• •• d ltalyanlar, yeni gelecek iki fırka yuzun en ile taarruza devam edecekler 

lngiltere ve Fransa italyayı Habeşler de hazırlanıyor 
zayıflatmak istemiyor 

41manya 
bütün dünyayı 

endişeye 
düşürüyor 

Gü~ıden güne ilerliyen Alman 
ailaAlanmaından korkun, bir 

Petrol ambargosu 
bu sebepten dolay~ 
tatbik edilem.yor 

___ görüniif ..• 
--------~~----~~~----~~~--------------------------------------------
~ V ustur ya Başbakan muavini dlyorkl: Ulti&Jar 

Kurumunda 
,_.,,'-',_,_ ~~ ~1-8,..,~ 

.Bir ~re.:-.-.. .. -. ...... topla_ 
ucaiı ~ MilletJ.r C••i;rwtl koa. 

Habq imparatorunun lıararg&hı olan ve Malıalle - Adiaababa yo

lunda bulunup ltalyanlar tarafından bombardıman edilen D~ısie 

ıclaiib~lilri --fit•• i~--
aeyinin toplantıaı Wrvak Mbeplenlen ----------------------------------------------------Prusya n ı n eyaleti olmak =a=:~ilditi kadar ehemmiyetli 

(YIUUll 4 Bncüde) 

f:akat 
I• s tem •. yor uz Franıl\ftın bir kabine buhranı arefe. 

Iİnde bulunmuı Lavali kat'i bir hare. 

Avusturyada Krallığın iadesi ancak ketten alıkoyacağı gibi, lncilterenin de Kudüs, 20 (A. A.) - Fransız 
ffa bsb h d l il bl l petrol ambaJ"&'oıu il!inde jJeri ıitmiyece. polmnin milli kulüplere kal'fı a]. 

Surlyede 
Umumi grev 

tlAn edildi 

urg ane anı vası 88 e ola 1 r ii anlatılmllldadır. 
V dığı tedbirleri prote.to için bütün 

i)'Qna, 20 - Vatanperverler _ Eı"' er A-··h--ada •-U·'"' 1°. FramlZ matbuatı ve bi!hasaa Jour. S l l e h ... - .... ., .... 1& uriyede umumi grev i in edi. 
1 
ep l'Jİ ~eflerine bir diyevde bu- ade edilirse ancak Habıburı 1.--1_ nal ıazetesi Amerikamn ltirçok dahili 
•ıı.n B ,..._. dertlerinden dolayı Milletler Cemiyeti.. mittir. 
Ş a1bakan muavini Prens lıjı olarak ve darbei hilkOmetle le t~riki meıai edemiyecefini yazmak. Franıız poliıi bu kulüpleri dün 
.1-rhenıberg Avuıturyanr!l harici dejil, halkın arzusu ile iade edi- ta ve bunun petrol ambarıoıunda en sardıktan .onra içeri gimıit ve bü 
•;~--.ı noktasından gayet e,;nemli lecektir. Hababurı ve Avusturya büyük ensel olduiunu da ilave etmekte.. tün veaikalan mühürlemiftir. 
0 

&b sözler aöylemittir: kelimelerinin iltikbalde ayni ma- dir. ------------------------------

~ı- Biz hiç bir zaman bir büyük nayı ifade edebilecefini korkusuz Avusturya deleıeai bu sünkü 1 n g İ 1 tere 
~ -- ·· l" b"l' • f-•-- d 1 Milletler Cemiyeti konseyine '-·-kanlık -n1anın, bir Pruıyanın eyaleti ca ıoy ıye ı ırız. aaat ne e o - ~ 40 11 U ll d 
t--· · fkbald d · k d l eclec:ek ve konıey daha ziyade mikd.,. m S ra O e 

o...._ istemiyoruz. Biz Alman ol- sa 11 1 e eliıece e 0 sa fazla lan · 1 1 y c:a1ıbr kU Uk b il l 
-.1r 0 t d" • fimdiki hiı'k6met -kJini muhafa- (BuO L-L~~: edror_ edu~ncu~aa-'-~-u ç arp gem er ıı e ıiımiz içindir ki Pruı- r- uwı... ,. .. --. 

~lı ohnak iıtemiyoruz. Biz hiç za etmeye çalıımalıyız. yaz1lan okuyun.) yapıyor 
u1r Abn Dolfüı'ün ruhunu yadeden o Londra, 20 (A. A.) - Sunday 
1• anlık tarafı olmıyan bir p 2 o o Pictorial gazetesinin öğrendiğine •Y-..,ya ilet olmak . . renı: 
cle11ıittir. ııtemıyoruz. - Dolfüı aeiı bot yere ölmedin. göre, Bahriye Bakanlığı 40 mil ıü-

Biz Anschlou11 fikrini, merkezi- Llr•lık bUyUk mUaabakamız ratinde ve bir torpil endaht ma -
IÖ ~&baburılar hakkında da Prenı letmit bir Almanya ile birleımeyi No: 20 kineaiyle mücehhez küçük bir ta· 
~ denıiftir: reddediyoruz, demiıtir. ·--.. - ............................................ _ kım gemilerin intaıını emretmit · 

1 tir. Bu gemiler, sahillerin muha -

Bir tramvay 
ihtiyar 

bir kadını 
çiğnedi 

Bu sabah BeJoilunda istiklal 
Caddesinde ltir tramvay kazaaı 
o1muıtur: 

Gaddari aokafmda 13 • 15 nu· 
maralı evde ohlran Mateonun ka. 
nıı 65 yapnda y akomina ODU OD 

ıeçe lıtiklil caddesinden geçer
ken, Mııır apartımanımn önünde 
Tünelden Şifliye ıiden 159 nu • 
maralı vatmanın idaresindeki 
tramvay çarpmıf, Y akomina vü • 
cudunun muhtelif yerlerinden ya. 

ralanmıfbr. Yaralı kadın etraf -
tan yetiıenler tarafından Beyoğlu 
haataneaine kaldınlmııtır. Kadm 
konuıamamaktadır. 

j 
Leh ts tan f faza•ında kullanılacaktır. 

Alman -Japon askerı . i -~ ••• -.-.-~-~-~---~-------~-~-~-m-~-~-~-~-~-~-=-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~ 
1: 

bloklle anla~mış mı ? ·: 

~ '...u· 
4 ız kralının hatalığına 
.ı,. ınalürnat imnt:i .aylada 

Moıkova, 19 - Radek, lzvea -
tia gazetesinde Polonya Dıt Baka
nı Beck'in son nutku hakkında 
tefıiratta bulunarak, Bakanın 
Sovyet . Polonya münasebatmı 
hemen hemen ıükutla geçiıtirme
yi ihtiyatlı addettiğini söylemekte 
ve bunun Molotof tarafından Sov· 
yetler Merkezi icra Komitesi top
lantısında Lehiıtanın, Japon -
Alman askeri bloku ile anlqmıı 
olduğuna dair yaptığı telmihe rai 
men böyle olduiunu kaydetmek
tedir. 

Radek, bu ıülditta Molotorun 
iddialarımn bir ~İDİ prmek · 
tedir. • 

Bu kimdir? ... 
ı------·--·-.. ·-·-·----···=--:1 

l::::: .. ~: .. ~~·=·==iJ ·-.... ---··-·----,_ ..... _ 
................. 1 •• 

Lilr maçlarının birinci devre teh • m ··sabalmiarır.a dün b~lancfı - ; 
•ahada da bCl§lıyan maçların tal•ilatını •por ıaylauıda balocalmnız. 

Ramimiz Süleymaniye - BqildClf ~andan bir edantanedir ... 
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Fransadaki 
buhran 

Dal ad ye 
Radikallerin 
başına geçti 

Franıanın en büyük fırkası 
olan Radilıallerin bQfına geçen 

DalcUlye 

Franaada dahili vaziyetin ka . 
rarsızlığa doğru giditi devam edi
yor. 

Kabine buhranı ıimdidcn ha,· 
lamıt denilebilir. Heryodan inhi
lal eden ve tim<liye kadar hükU. · 
meti tutmakta olan Radikal fır · 
kaıı JiderJiğine Daladye geçmiş · 
tir. 

Heryo, Livai Cenevreden dön
'1ükten sonra kabinedeki mevki. 
inden çekilecektir. 

Radikal Sosyalist Partisi icra 
Komitesinin yaptığı toplanbda 
Li.val hükUmetine muhalif bir 
karar sureti kabul edilmittir. 

Adalarla Bakırköyüne 
• • su verme ışı 

Adalara su vermek için bir vapur, Bakırköyü 
için de boru sipariş ediliyor 

Belediye Sular idaresi, tehrin 
su ihtiyacını temin etmek için esaı 
lı kararlar vermittir. Bu meyanda 
Adalara su verme iti için Alman
yaya en az bin ton ıu alabilecek 
yeni bir gemi sipari! edilecektir. 

Bakırköyün de su ihtiyacını te-

min için lıtanbulda kurulacak 
olan boru f abrikaıı beklenmiye . 
cek, Avrupadan sipari§ yapıla . 
caktır. 

idare, tehrin 50 sene sonraki 
su ihtiyacını gözönünde bulundu
rarak yeni yapacağı tcsisıJlı gün . 

de 100 bin ton su verecek bir ıe · 
kilde yapacaktır. Bu husustaki 
program hazırlanmıt ve tatbikine 
batlanmıttır. 

İlk iş olarak tehre 38 bin ton su 
verilecek ve bu miktar yazın 40 
bin tona çıkarılacaktır. 

Tütün ve pul bayii Azizin 

içinde 14.000 lira bulunan 
çantası nasıl kayboldu 

Bayi çantayı tezgahın üzerine bırakmış finndan 
börek almaya gitmişti 

Kutup 
seyyahı 

sağ mı? 
Cenup kutbundS 
araştırma yaparı 

bir keşif tayyar e!f1 

Bir tayyare ile 
bir de at::tam görmOf 

Bundan iki ay önce Cenup 1ıı;t 
bunda kaybolan Amerikalı hat' 
Geyyahı Elıwort ve arkadatı lll' 
giliz Kenyon'un aağ olduklarıo' 
dair cenup Kutbuna giden bir~· 
raıtırma gemiıinden yarım telti' 
haberi gelmiftir. 

Bu telıiz töyle diyor: 
Bir ketif tayyareıi Veyis w;rfr 

zinde bir tayyare ve bir de ad.
gördü.,, 

Ankarada cumartesi ıabahı bü
yük bir hırsızlık vakası olmuf ve 
içinde 14.000 lira bulunan bir 
çanta ortadan kaybolmuttur. Ya
ka hakkında gelen malumat ıu . 
dur: 

dükkan:nı aç.mış ve içinde para, 
çek ve puldan mürekkep 
14.000 lira bulunan çantasını tez
gahın üzerine bırakmı,tır. Kah -

Fakat bundan ıonra telıizdel 
birıey almamamıfbr. Görünen •· 
damın iki ay önce kaybolan Jd. 
yahtan hangisi olduiu bilinenıi • 
yor. Görülen tayyarenin bund.ıl 
önce Amiral Bird tarafından br 
rakılmıt tayyare olup olmadıl 

tığı çantanın içindekilerle beraber da belli değildir. 
ortadan yok olduğunu görmüıtür. ----·--------___.,,; 

Samanpazannda tütün ve pul 
bayiliği yapan Aziz sabahleyin 

valtı yapmak için karııdaki fınna 
börek almağa giden Aziz orada 
llf a dalmıt ve dükkanına döndü
ğü zaman tezgahın üzerine bırak-

Dükkanı altüst eden tütüne? a>•· Krahn hastahğl 
raları bulamayınca meıeleyı po· 
lise haber vermittir. 

Zabıta tahkikata batlamıt ve 
bazı f Üpheli 9ah11Ian nezaret al · 
tına almıtlır. 

Bu husustaki ajanı haberi !ÖY· Balkan antantı lktısat Yunanistanda &eçim mücadelesi 

Ağır hasta olan İngiliz Kralı· 
nın vaziyeti hafif iyilikler göstl" 
mekteyıe de tam bir salaha doır
gitmediği anlatılıyor. Kenterbötİ 
ba,peıkoposu kralın yanına git-' 
miştir. 

İngiliz Veliahtı Prens dö c;.f. 
ledir: konseyi toplantılan 

Paris, 19 (A. A.) - Radiltal 
Sosyalist partiıi icra komitesi bir 
karar sureti kabul ve celseyi tatil 
etmiftir. 

Bu karar suretinde derhal hare
ket birliği ve parlamento grupun
• .reJ'le~ yerilirken par;ti yiPli
ainin .ko.mnması talep edilmekte 
ve Livalin fikirleri ve metotları 
ile fırka programının dı! siyasa 
ve dahilde mürtecilerin silah•."? · 
landırılması ve buhrana karşı mü· 
cadele hakkındaki hükümlerin ta
bantabana zıt olduğunu müşahe · 
de eylemekte ve nihayet cumhu · 
riyetin ve ıulhün büyük bir itina 
ile korunması hususunda parti ft.. 
zalarına itimadını beyan etmek · 
tedir. 
:~· sabahki Paris gazetele ·ı 

ne yazıyorlar 7 
Paris, 20 (Radyo) - ,Bu sa · 

bahki Paris gazeteleri daha ziya
de dahtli itlerle meıgul bulun
maktadırlar. Bilhassa Lival ka · 
binesinin durumu fikirleri İJgal 
etmektedir. 

Bükret, 19 (A. A.) - Rador A. 
janıı bildiriyor: 
Dıt Bakanlık müsteıarı Radu · 

leıko Balkan Antantı heyeti mu . 
rahhaaaları terefine bir öğle zi · 
)'af eti •ermittir . 

Raduleıko, Titüleskonun mu • 
vaff akiyet temenni eden telgrafı-
nı okumuı ve müzakerelerin e · 
hemmiyetini kaydetmİ§ ve demit· 
tir ki: 

"- Memleketlerimiz arasında-
ki tesanüdü ve teşriki mesai zih · 
niyetini kaydetmekle hakikatte 
Balkan Antantının kuvvetini te · 
yit ediyoruz ve döıi memleketin 
menfaatlerine hizmet etmekle be-
raber ayni zamanda umumi men
faatlere de hadim oluyoruz. Umu
mi 111enfaatler her zamandan zi. 
yade sulhta birliği ve emniyet i · 
çinde sulhü icap ettirmektedir.,, 

Türk delegesi bütün delegeler 
namına Romanya hükumetine, 
gördükleri samimi misafirperver
likten dolayı, teşekkür etmiıtir. 

Echo de Pariı gazetesi, Radiltal --------------
Sosyalist Fırkası icra komitesinin 
kararlannı bir buhran baılangıcı 
aaydıtı aibi bunun vahim netice· 
ler dojurabileceğini de ilave et
mektedir. 

Populaire gazetesinde Sosyalist 
Fırkası lideri Leon Blum daha i · 
leri gitmekte, Laval kabinesinin 
çekilmesiyle Fransada temerküz 
kabinelerinin nihayet bulacağım, 
Radikallerin artık kat'i surette sol 1 

fırkalarla harekte karar verdikle
rini yazarak bu kararı alkı,la · 
maktdır. · 

Sol cenah gazetelerinden Re · 
publique ise Livalin istifasiyle 
intihap ·faaliyetinin ba,ladığını 
•Öylemektedir. 
Sağ Cenah gazetelerinden Fi · 

ıaro ve Jour Radikalleri takbih 
ederek proıramlarına tiddetle hi.i 
cum etmektedirler. 

Daladler ve Herlot'nun slzlerl 

Pw, 30 - Radikal sosyalist parti. 
si baıkanbğına seçilen Daladier ıu 

sözleri söylemiıtir: 
- Bizleft tetrii kararlar abuk vui. 

feıi düımez. Bilakiı fikirlerimizi topla. 
mak ve onlara hürmet ettirmemiz lazmı 
dır. 

istikbal bu1utludur. ltıizlik ve zirai 
buhran artmaktadır. Devleti ellerinde 
bulunduran baZI iktiaadi kuvvetleı·den 

kurtarmak lazımdır. Radikal ıoıyaliıt 

partisi !!İmdiki ekonomik sistemi düzelt. 
mck iC'in tcdlJirlcr nlmnlıc!ır. Frans:z 
b:ınk ııı mcse~esinc gelince, tereddüt 
ehneden diyebilirim ki, banka yalnız 

zenginlere açık olan bir albn kül~eıi ka. 
ıa11 haline ıelmiıtir. Franaada iki kuv. 
vet olma11 arbk müm!ıün defitdir. Ya 
hakiki devlet, ya da bu akıyon aa.hibi 
640 banker ... 

Dafadier birle~ik c~pheıi parti'erin Ü. 

zerindt bir birlik olarak addetmediğini 
ilive etmiıtir. 

Bir diyev veren Herriot da, milli bir 
knbinede Cumuriyetçiler tarafından ya. 
pılma11 lazmı gelen 'hütün fedakarlıkla. 
nn yapılmıt olduğunu, ve birçok fena 
ithamlar alt•nda kalamıyacağmdan la 
vale kabinesinden aynlmak iatediiini bil 
dirmi§ olduğunu aöylemiıtir. Ayni za . 
manda Herriot harekatın1 diğer radibl 
nıızırlann harckntı~a uydunnağa hazl1' 
olduğunu fakat öteki radikal nazırlımn 
kabineden ayn1dtğı takdiı·de bir labine 
buhranı olacağını ilave ehniştir. 

- - -
lvümaqişçiler üzerine 
kulüpten ateş açtılar 

1 talet»e öldü 9 ki!fi= yaraıanaı 
... l V' 

Yunanistanda seçim mücadele-
si hararetlenmiıtir. Bütün parti 
menıuplan faaliyetlerini bir kat 
daha artırmıılardır. Cumartesi 
günü akıamı Hürriyetperverler 
Partisi bir toplantı yapmıt ve halk 
dağılırken Kondilisin merkezi o
lan Dandrinos kulübünün önüne 
gitmi,?er ve "Yatasın Venizeloı, 

ıran Dışişleri 
Sakanı 

Pars - Anadolu 
ajansına 

muvaffakıyet 
temenni edıyor 

diye bagırarak tezahüratta bulun· 
muşlardır. 

Bağırtılara kulübün balkonun· 
dan silah sesleri cevap vermit ve 
nümayişçilerden bir talebe ölmüt 
tür. Ayrıca ikisi ağır olmak üzere 
dokuz kiti yaralanmı§hr. 

Vaka yerine gelen polis kulüp. 
tekileri tevkif et.mittir. 

Hitlerin bir 
nutku da sansör 

edilmiş 
Bir gazetede sansUre 

Tahran, 19 (A. A.) - Para A · uğrıyan 
janırndan: il ) 1 ı. t 

Ekselans Tevfik Rüttü Arasın C m e er ÇIK 1 
'göndermit olduğu doetane tel- lngiliz gazeteleri Hitlerin bir 
ırafnameye cevap olmak üzere söylevinin de Al~an propaganda 
apğıdaki bey~nahn Anadolu A . makamları tarafından sansür e . 
jansına iblağ edilmesini Dıt İtleri dildiğini yazıyor. 
Bakanı Kazımi Han, Pars Ajan . Hitler Lippe'de "Nazi Eski Mu-
ıından rica etmiıtir: hafızları,, na bir söylev vermitti. 

"- Aziz dostum ve arkadaıım Ertesi gün, Ytlnız bir gaz~te 
Ekselans Tevfik Rüıtü Aras gibi müstesna olmak üzere diğer ga . 
ben de Anadolu ve Pars ajansları zetelerin hiç birinde çıkmayan bir 
arasmda haberler teatisinin iki cümlesi ıudur: 
kardet milletin, Türklerle lranlı- "Bizim idaremiz, tek bir adam
ların, yekdiierini daha iyi tanı . la tahdit ediLmit değildir. Onun 
maları nisbetinde biribirlerine da- taakubu temin edilmittir.,, 
ha ziyade yaklaımaları ve biribir- \ Hitlerin söylevinin gazetelerde 
lerini daha iyi takdir etmeleri gi- çrkmıyan bir diğer parçaıı da fÖY· 
bi kıymetli ve feyizli bir net;ce ledir: 
vereceiine tamamiyle kani bulu · "Eğer düımanlarımız, aleyhi · 
nuyorum. iki ajanı arasındaki mize kalkıtmak isterlerse, em~n 
dostane münasebetlerin ve mille· olsunlar ki, bir cam gibi parçala
kabi'l rabıtaların günden güne da- nacaJ:lardır. Naıyonal Sosyalizm. 
ha ziyade inkitaf a mazhar olma· resmi teklinde beteri yetin üstün
sı için en hararetli temennilerde · de Kutup yıldızı gibi dalgalanı · 
bulunurum. Bu kıymetli fırsattan yor. Beıeriyet daima bu yıldıza 
istifade ederek Anadolu Ajanım- bakmalıdır.,, 
dan asil Türk milletine ve onun Hitlerin boğazından hasta ot · 
terefli Reisine samimi saygılarımı duğu havadisi de Alman yarı reı
ve en hürmetkar taz:mlerimi ib . mi mehafilinde yalanlanmakta · 
liğ etmesini rica ederim.,, dır. 

Ba§bakan Baldvinle görütmiiftil' 

Veliaht ne konuftu? 

Londra, 19 (A. A.) - Veli.Jr 
din Başbakanla bugün yaptıi' 
mülakat, KTalın sıhhati ve bwıu' 
neticesinde hasıl ollln vA7.ivrt . l' 
zerinde cereyan etıJlittir., Veli~ 
din bu münasebetle hastalık o• 
zun müddet devam ederse, ~ 
Niyabet Meclisi kurulmaıı tüsıl • 
mundan da bahsettiği ıanılma1' 
tadır. 

Kralm hastahjı nedir? 

Paris, 19 (A. A.) - Londtf' 
dan bildirildiğine göre lnıiJtetf 
Kralının hastalığının sebebi, bif 
soğuk algınlığıdır. Bu soğuk J • 
gınlığı, brontlard.a tahrifat yap ' 
mıttır. Bu tahri,atın bugün y~ 
bir zatürree doğurması ihti~1 

vardır. , 
Doktorlar, zatürree teıevv~ 

tının neticeıi olduğu sanılan bit 
kalb arızası da görmütlerdir._...-' 

Basın Foto 
Gazete 

fotoQrafçıları b" 
isimle bir 

foto§rafhane 
açtılar 

Bugün lıtanbul gazete fotol,~ 
rafodarı Ankara Caddeıi11r 
(BASIN FOTO) iımi albnda bit 
fotoğrafhane açmıtlardır. ea', 
gazete fotoğrafçılan yeni f oıc:!., 
rafhanelerinde, cazetelerde ç~ 
resimlerden almak istiyen ~ 
cularm ihtiyaçlarını temine ~, 
ıacakları gibi, atölyelerinde, dl • 
racaat edecekleri memnun b~rf I' 
kacak müke:nn:.eliyette retıel 
rini de çekeceklerdir. •. ,J# 

Genç ve mütetebbiı arka~: 
nmıza yeni itlerinde muYafP'"· 
olmalarmı temenni ederiz. __/ 

ZAYi _J 
Galata itbalit ıümrüiünden aldlllt 

12667 numara " 10 • 1 • 936 ~ ~ 
yannamenin ikinci nuıhaaı ziyi ~ 
tur. Y eniaini .a.-fımdan eakiıinİll 
mü yoktur. 

Aamaalb Çawtlııatı han ıd 
HASAN TAHSiN ooLtJ 

AHMET NAZI~ 



3 
~....,ıiİ'_•==-SO~N~KA;;;N~U;N~~l~936~========,___~~-:--"'"~--~~~-=,,--.~H~A~B~E~R~~A~k~~~a~m~p~o~ı~ta~ı~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====::,===~=™~ 
ı-~•.... - .. .. . 1 
' ~ q,otıtŞUIK. 
"'•knık ve kü'H:Ör 

y._ Nadi, milli mücadele 1 
~ telaiz telgrafın ne de-' 
t olcbaiunu anlattıktan ve di-1 Ş k D • 
i.-.-leluıtlerin radyodan Da· ar emır 
:ı.~•cle ett~erini. ıayıp dök- yollarında . 
·~ IOnra, bıze ıehyor: 

~ 'Meınıekette kuvvetli radyo Satın alma için 
kezi veya merkezleri tesis et. b I d ı 

itle« için ne ıazmısa bir an önce hazırlıklara aş an ı 
~k zorunda olduğumuzu he- Şark demiryollarmın aatın alın. 
t~ takdir edeceği zaman ar. muı hakkmda verilen karar üze
lı~ kat'iyetle gelip çatmıştır. Za- rine kadutro teıkilltı, milkiyeti 
"'Qlle radyoyu devlet kuracaktır devlete ait olan hu hattın ve lı • :Q: hakikatte onu millet ödiye: tuyon binalarile aair binaların ta. 

• Ve bu iş hiç bütçe meselesı aarrufunu teabit için f&aliyete geç 
~katznı hallolunabilir. Bakı· mittir. Bunun için ıerek hat gü • 

8aatl: zerılhı, gerek binalar ve atef ye 
1' Cok kuvvetli bir merkeze veya aahalannın kadutroounun yapıl· 
.,_ '1ttetdere istinat edecek. radyo- maama baılanmıttll'. 

Vapuretiluk 
·şirketinin gemileri 
Şirketle Deniz yolları idaresi 
arasındaki mukave!e bugün 

parafe edilecek 
Vapurculuk Şirketine ait va · 

purların Denizyolları idaresine 
devri hakkmdaki mukavele bugjin 
Denizoyllarr itletmeıinde parafe 
edilecektir. Vapurculuk Şirketi 

hiaaedarlan da Ç&l'f&lllba günü 
toplanarak mukaveleyi tetkik .e • 
deceklerdir. 

Mukavele tirket biaaedarlan ta 
rafmdan taadik olunduktan ıonra 

tatbikata ıeçilecek ve seferde bu. 
lunan vapurlar limana geldikçe 
Denizyolları idareıince tesellüm 
edilecektir. 

Devir iti Tapurlann seferlerini 
akaatmıyacaktır • 

Şirketin tufiyeai için bir heyet 
aeçilecektir. Hi11edarlardan biı 
kıamı aermayeleriyle ıi!epçilik ya 
pacaklardll'. 

.. ,~ ınem~ekette çok değil, yıl~ Şark demi11olları devlet lat a. 
~ on lira ka~ılıkla e~ .aşagı fmdan 1879 tarihinde çıkarılan 
aiıı.~ abo~e ~k edebılit_. En Rumeli timendüferleri dahili iı • 
~ JUZ __ b~ diy?ı:uz· Buna ~- tikrazı ile ve çıkarılan tahvilat 
~ Türkiyemızın seksen hın karıdıiı ile yapdmpr. Hatbı tim. 
~~hB~~~~-di~~~~~~an~--------d _____ H_u_k_u_k~~--M-n_ı_l_t_a_ 

~ katm!z. Yuı; bın raka~ mı 330 kilometredir. Gerek hat, Sinemalar a 
bin de en~ bul1;1f8W1uz: ~~ gerek iataayon binaları bu istikraz- tJQretlcl filmler kalanlar 
~bo~enın on_ar Iı;alık .iştırak dan elde edilen para ile yapıldığı göaterllecek Ankara ve lıtanbul Hukuk Fa· 

len yılda hır mılyon lira ha- için devlete ait bulunmaktadn-. kültelerinde iki aene ımıfta kalan 811at verir Kamutay, buaünkü toplantıaın· 
G Un : . ,, ku Hat yapıldıktan aonra 1888 yı· da Türkiyedeki bütün ıinemalar- talebenin kayıtlan ıilinmifti. Sı . 

~ ~ şımdı masrafa: En V· lmda prk demiryollan i9letici mfta kalan talebeler vekalete '11\i 

Habeş ışı 

Habeşlstanda 

halledllmlyecek 
Son Poata, bq yuıanula H\b8f me. 

seleaini fÖyle müta!ea ediyor: 

1 - ltalya • Habet harbinin akıbetini 
harp ıabumclaki plibiyetler Ye matla. 
biyetler ta:rin edecek delildir. Bu harp 
INr Avrupa meaelesi olmaıtur. Habet 
topraklarmda delil, Ana.,.da bal~ecli. 
lec:ektir. ttalyan veya Habeflilerin plip 
_,.. mailup olafWi bu bal üzerinde 
ikinci derecede bir tesir yapabilir. Fa. 
kat bqbca amil olamaz. 

2 - lnailtere ve Frauanm menfaa. 
ti ltalyanm Habeşistanda ne tam mu. 
zaffer olması, ne ele münhezim ve peri. 
pn clüpnesiclir. ltalyanm tam zaferi in. 
1"11terenin mailuhiyeti demektir. lqil. 
ten bana müsaade ebnez. ltalyanm 
mail•'Y•ti bir mistemlekenin bir 
empes ya}iaj devleti yenmesi demektir 
ki, lnrilten ve Franaa müstemleke bal 
lana llöyle bir kanaati vermekten icar. 
karlar. BiMen aleyh lngiltere •e Fraa. 
aanm süttiiü saye hem, ltalyanm, 
hem de Ha~stanm bu harptH )"OrJ"Ua 
çıkması" partinin lnsiliz beaai»ma b. 
nnrlmasıdır. · • 

* 1~ı radyo merkez veya merkez. '-- namlle •e ekaeriıi da öğretici filmler ıöıterilmeaini 
"911 bir b ·ı lira ıka AU&Ufi'anyaaı mecburi kılan bir kanun layiha • racaat ederek kendilerine bir le· Fa•ıstlerl n ftıan 1 
Jıı_ •• uçuk mı yon tYa ç.. r. Franaız ıermavedartan tarafm • ne daha aynı ımıfta okumak irir ı--•..,,,._ _____ ..... ___ _ 
~ lllük ı tl rd gunde ., ıını müzakere edecektir. T 
rn. .. 1tı emme sure e e. 

1 
b dan teıkil edilen kumpanyaya müaaade verilmeaini iıtemlf· ler . Faıiat, milli 101yaliat, BolteYik reıim. 

va& cu 15& t hemak ae...+iy e u Layihada, ayrıca devlet tara • .... y 
llUJı b ~ ~~li l k9"'"61-lık ~ bu bat üzerinde iıletme hakkı ve- fından balkın teknik biJıilerini dir. Vekalet bu iıteii tetkik et • 'pli.nlı cemiyetlerdir. ani, be~, oa 
r.a.. eşl yuzD bmkrak. ıkuryı ğmımas rilmittir. Fakat o vakıttanberi her mektedir. Karamı bugünlerde ve ..... IODl'a neler yapılac:aiını nuan iti. 
~~ o ur eme ı aca z 

1 
ı... k . b h b" yükaeltmek için filmler ıetirtit • e1ı· eril ... . .. . . bara alarak yaparw. Dl\ba cfoiT.asa, 

• nuı aa nü ametın u at ve ın&· 1 • talebe 1 ıne v eceıı umit eclil- -.ı .. 1.,. ~"1........: L'!:!•le ol-sr :a.....: __ 
L_ etli merkez yalnrz üç yılda 1 .. . d ~----·f b kuk ka meai ve bunlann Halkn erine, ••. r•--r HAUlln gu.. ··- ." ... 

~nırı;...:_ ••• d d"kte ··ıe ar uzenn e ,.......... u u • nemalara ye ae-ar makinelerle meldeclir. eiter. lr:_ ~o e ı n sonra mu a. .ı ____ ----ıanna ..are teabit e- u 
"'P 1Illarda ı ı........ •• bin li ~ ..... ' •"" köylere kadar aatürillme8i n.r • Bqiinldi Alqmn saat.sinde i-. da. 
ta kir her yı ~ yuz · dilmit bulunmamaktaydı. Balkevlerl balosu ha cuip bir ..... okayonrs. ıtaıvan. 

\Tazi::ı b=~ ibaret olduğu- dırU~ayı Ekonomi Babahiı latanbul Halkevleri namına 15 .__ fatit\· id ..... ı altında bir ansildope. 

tla göre memlekette en kuvvetli hazırlamıf, birçok encümenlerde tubatta Perapalaata bir balo veri- eli J&Pllbflarclır. Fakat, &unan Habetia.. 
~ lecektir. tandan bahseden kıımı, bu devletin le. 
~ ,\ 'f& uı ..... ı • .., .... ı .. ı ı"' .... ,.. .... ı. • ... " "'U etkil~ ve tevti edilaiimr. hinde imiı. Onu !Jl'yet mrdtni ._~, -milM 
ltl nt emmel yayım vasıtalarlyl~ Bu kanun, Kamutayda lcahw e· f'BDBf mecmuası .a.twiıor. iaatt& Jiriar., So,_İı°" itil 
il..~k için bü~eden tek santim dildikten ~ay 80lll'a muteber o. ,.. mlat.mleb'temwleld P.DriJcri ele 
~ &arfetmek zorunda olmadığı. . Kumar lacaktll'. çıkarılacak QDi mm. ~. N.p.ün IMdeni. 

~ İtte çok açık, çok meydanda Yağkapanında Hamzanm kah· Eanaf cemiyetleri mü9terek bü- 1'9t AMamdllki Deri-. hankotini tak. 
hakikattir. ve.inde Salih, Abdurrahman, Erzurum Hseslnden roau tarafından çıkarılan Eanaf dir edİJOl'DIUt· 

llltakinelere gelince halka ucuz Mehmet iıminde üç kiti kumar yetişenlerin konaresl Mecmuaaı geçen ıene kapatılmıı· Hül&aa 'bu malimat, H.-P,taa 
etler v k · · b •t b" Pt hakkında eylul a)'IDda Uluslar Kanıma. 

t~ı.. . erme ıçın onun ası ır oynarlarken yakalanmıılardrr. Erzurum Lı"••ıı"nden Yetı"ıenler tı. Bir çok esnaf büroya müracaat mal 
~l'ikasmı - gene millet işi ola- _. na verilen ilmabn tam addı imq. 

rnıal'ak: - memlekette bugu··ncien ya. AyaQı kırılmış Kurumu dün yıllık kongreaini ederek mecmuanm nqredilmeai · lıin saribi, hem lwnasda Hahefiatq 

E ı "d h · · ni iıtemiılerdir. Mali imkin bulu W.indeki malü t hem de Mil. kurmak mu··mkündür. Fenerde; Haydarda Körükçi! yapmııtır. vve i ı are eyetının rna • , , 
O b 11 k ...... ı1 kun nuna mecmua ıeıie çıkarılacak . Jetler Cemiyetinde Habetistan aleyhin. 

""-- . halde ne diye duruyor, niçin aokajmda 106 aayılı evde oturan ir yı ı '!r4Mlfm& raporu o . de •erilen muhtıra aY.,i mmhua11 ta. 
~ lfe kuvvetle sanlarak onu der- lalim kızı Fatma evin pencereain- muı, 90nra yeni yılda yapılacak _t_ır_. ________ __,..._ rafından ,.azılımt-
;:, &erçekleştirmeğe geçmiyo. den aokata bakarken dütaiilf, itlerıörütülmüflür. BacaQından ·. c- Ben pathcamn dallııHaiu defi. 

.,, at ayalı lcmlmıı, Haseki haata- Erzurum Liaeainden çıkanların yaraladı tim!) H ... ı. ... 
Ne l&riptir ki, YUDUI Nadinin haneıine kaldmlmııtır. reaimlerini tafıyan bir albüm ha- Tahtakalede Telefon ıokağın. Bu ~· ltalyan hük&matiain de 

~~iDde, ıene busünkü ııW; • Zehlrlendl zırlanmuı, Erzurum Liıeıinden da oturan dökmeci Mehmet Ali dikbtiui celhederek ı.er 7'irdca torlat. 
~ .&.L __ • .&.~ il =-··•ı"yle Yetiıenler Kurumu ac:lmm Palan. ile bmail bir ııra· alıp verme vii. tmlmrt. hatti Milletler Cemiyeti lriitiiP.-11.:-: -..... -.ao u .____ Beyoğlunda Cezayir aokaıwmda .J - • 

. ""'llCİ bir --•--ı d döien'e çevrilmeıi, Erzurumun zünden kavoa etmiılerdir. lkı" iri- hanesinden bile çalınmq. "'l ...... e var ır ve onun oturan Necmiye Balıkpazanndan • 
~lan ..x. 1 d" "Amerika mahalli oyunlarının herkese göı- ti biribirlerini iyı"ce dövdükleri 

t ... L • • :rY e ır: aldıjı ko~"' L--mı yemİf, zehir . 
-.oqtinı 'lon h dd. • ... fakat ,_ •• .,.. terilmeıi kabul edilmittir. gibi lamail Mehmet Alı"yı· bı--Lla 
~ a ıne en~ı, lenmiıtir. Necmiye ımhi imdat o· ~ 
.1 ~ medeniv.a. .. e hali Mdidaf Dileklerden aonra yeni idare da bacagw mdan yaralamıttll'. qft... ., ""~ .,... - tomobili ile hutahaneye kaldml-

.• heyeti ıeçimi yapılmıf, bqkanh- ------------
~ ~ tnazimizin pek ...... 1, ve mııtrr. ğa Zekeriya, umumi katipliğe Ze- Ellnl cama vurmu• 
.-qa.ht_. r-ua Yangın 
Lı. .... cehdimizin fevkatide ol- ki, muhuebeciliie Necati, üyeliğe Niıancada oturan koltukçu lb. 
~~da Jiipbe yok. ·lnpllab da- Biiyükadada vapur iıkeleai ü · LGtfi, teftit heyetine Şevki, Ziya rahim fazla ıarhot olmut, otur . 
~ ..._ lll oluruz. Likin, radyo- zerindeki ıpor kulübüne ait oda · Şerif, Mecit ıeçilmiılerdir. duiu bir kahvede elini cama vu-
"'-~ bucünkü makine vaziyeti nın duvanna bititik baca tutut· rarak bilelinin damarlannı keı . 
ı--_.,_ lllaDeYi kuvvetimizin mu,, bir maaa yanmııtır. Tayyare alacak mittir. İbrahim Cerrahpafa haı 
~eclir. Çünkü, onu bile auı- Kama ile heyet gitti tabaneıine kaldınlmıftll'. 
' Ye ICi2iimüzle olduramıyo · Balatta oturan Mahmut eTine latanbul. lzmir. Ankara bava 

Gene sis l eıai giderken it inden çıkardığı Ihsan seferleri için lnıiltereden 3 yeni 
~ineyi alalım, kuralım, önüne çıkmıı, kama ile Mabmu . poata tayyareıi almaia ıidecek o
~ 11 ..__ ":. Gel gelelim burada dun yüzüne vurarak burnundan lan heyet dün aktam lngiltereye ı 

Bu aabab ortalığı gene ıiı kap· 
lunııtı. Bu yüzden vapurlar ıene 
aabahleyin itliyememiılerdir. ~~-,~iz? Gene danı plik· yaralamııtır. hareket etmittir. 

ti '~?Gene o aekizin-

ii.t lizleri mi ıneliyece · --... -.-------11111~------------------------
Joı.~. "H~ij~ bir me1- ( ŞEHRİN D ERD LE R İ J 
~ ~etır_m-Jı !1' dıye, Hile- ,. _______ .__..__. ______________ _... . ..._..,.... __ '"'".-.._ _ _. ____ ,,, 

~ bir filıi en ılham alarak orta- y ı • 1 ~~~;.::'!'~~~-:, arım yapı an ış er 
~~~cihetlere ehemmi
~-. L.:_. "'! ~, mükenmıel 
~. -ç ıtHDıze y&ramıya· 
.t~ lci l'a.tlı.... ... Jii-ı._ .. .. ı· . d 
--~~zu fU e muz e-

t edelim hele ... 
(Vl·"I) 

Hernedenae biZim belediyenin berhııngi bir iti tam ve 
e.-h olanık yapmata bir hayli ihmalürlıiı var. Meaell 
Wr cadcle:ri tamir etmeğe karar verir. A~aİodan İb"haren ta. 
mire bqlar. Fakat kaldırım tmm-ciJeri caddenin üst tara. 
ima vanbldan uman ekseriya caddenin alt kısmı yeniden 
'9onlarak etki balinl ahmt olar. 

Kanalizasyon için Süleymaniyede olduğu gibi çukurlar 
açbm'. Fakat, pkur lcapatddıl;tan ' sonra esasen berbat 

olan sokaklar ı,ijıbütün berbat bir halele terkedilir. Aylarca 
öyle kalır. 

Bu fena adetlerinden biri de çepne!erde kendisini belli 
eder. Meseli Salkrm Söğütte b1r san'at eaeri olan çepnenin 
temizlenmesi ve tamiri iç.in uzun uzadıya yazılar yazıldı. 

Niha7et her naaılaa be~ecliyenin nazan dikbtini cel'betti. 
Çeıme ~edileli. Fakat timdi de üatünde maıluiu yok. 

Hep noksan, hep ihmal! 

* çarpışan iki • 
zihniyet 

Necmedclin Sacide, Ak~ l'RZeteıin. 
de YUIJ'or 

Garpte, .Biri yepyeni, öteki ea"i. ikl 
ideal çarpıııyor: Mı1!etler Cemiyeti, ye. 
ni ahlak namına Hahefi.tam kurblrma. 
hdır, fakat miıtemlae aahilti devletle. 
rin menfaati .......... ltalya, Afribdaa 
ıeri dönmemelicm. Ba iki ideal hir an. 
da yqayamaz. Biri, ötekini yemneiidir. 

* Sevınecetınız 

bir haber 
Bu aUtanda dUn 7azdıtım bb yae 

zıda "Zavallı Necdet,, muharrlrl Saf• 
fet Nezihinin senelerdenberi Jautane 
köşelerinde metr6k kaldıfnu elimle 
yazmıştım. Bu fıkramı okuyan Ercll• 
ment Ekrem Talu. bana telef onla ŞÖY• 
le bir 1116Jde verdi: 

- Saffet Nezihi son zamanlarda 
f)'fl11111lştfr; hutanHea çrkm11: hat• 
tl Jcendfnfn memnun oldufu bir 'asi· 
fe de almıttır. 

(H•L Ur.) .. 
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4 20 SONKANUN - s• ; 

Italyanlar şimaldeki mevzilerin· 
tahkim ediyof Milletler Cemiyeti Konseyi 
Adisababa Italyan bugün toplandı 

Ruznamede ltalyan - Habeş işinden başka 
muzaff eriyetf ni kati Sovyet Rusya - Uruguvay münasebetinin 
surette yalanlıyor bozuluşuda vardı 

~;.:i;:r:"iı::;:k~;:-...:~:r Petrol zecri tedbirlerini konuşma~ Londra, 19 (A..A.) - ltalyan .. , 
lar bir hafta evvel Dolonun tima .. 
linde baıladıkları taarruzun tanı 
bir muvaffakiyetle deYam ettiiin· 
ilin ederken bunun aksine olarak 
Habqler, her hangi bir ltal7an 
muzafferiyetinin mevzuu bahaola· 
ınıyacağını iddia etmektedirler. 

Buıiln neıredilen Habet reı11ıl 
tel»lilinde, ltalyanlarm Oıaden .. 
Cİe lriiyük hir muzafferi yet kasan· 
tJıklan, dört bin Habe! 5ldiiTdük .. 
Jeri ve 120 kilometre Uerledikler: 
1iat'I olarak reddolunmaktadıı. 
Tebliide deııili1or ki: Cenup cep .. 
liesinden 13 kinunu-.nicl• selea 
haberlere göre Habet kuvvetler; 
gazlı bombalarla bombardunana 
apamakta.n ıakın111ak ve tMht. el· 
•erltli meYzilere yerl.,_ek 
üzere bir miktar geri se
kilmiılerdir. Bu ıerait altında 
1tal7anlar Habetlere aiır zaJiat 
vırdirdiklerini ve bir çok eıir al
dıklarını iddia edemezler. 

Biriminin mütenakııı '"1 ha· 
_.ere raiınen, uman h~lıklar· 
dan sonra ba9lıyan ltalyaa taatTU 
zunun bir dereceye kadar hede
~fWle ~ olmatJ ·~~et ı.bii 
air. Bu liedefin de ltalyamann u· 
zıııı zamanClanb.ri istihdaf ettik· 
Itri Hwar iiMrine yiirijQıelerin ·:. 
aol cenahluını tehdit ebmk t11re 
tiyle mani olan Ru Deetanın or· 
4lu•a• •ainmak olmuı olmaıı 
'duaun11 datıtmak olme.11 muhte
meldir. 

Diier tarafl4n ayle zaıınediH-
7or ki, t~lyaıılar h~va bombardt· 
ıpqlarındu korunmak ~in dahcı 
elverifli mevzilere ~kilmek üze· 
re wllkete 1eçJJ1it olaa Habeı 
kuvvetlerinin bu hareketlerinden 
iltifade ederek 1'iiyük bir aıuha-

' reede IM>y ölçli!mek fınatnu bul·. 
mutlardll". Filhakika Habetln, l
talyanlarla bir meydan muhare
J;esinde kartılMacak derecede ter 
lih ve tensik edilmit değillerdir v~ 
blylıa bir .-ıuharıl.Jede Habeılerin 
ağır zayiata utramıt olmalarına 
liayret edilmemek lazımdır. 

,. Şimal çephesinde ltalyanlar, 
tiddetli yağmurlar baılamazdan 
evvel itıal etmekte olduklan mev 
zileri zaptedilemr:z bir hale koy
INk için faali1•tle siper kazJPk· 
ta ve tahkimat yapwıaktadırlar. 

Dolad•kl Jnuh•r•ll• h•kkınd• 
gelen ........ 

Roma, 19 (A.A.) - "Düıma 
nı durmadan takip ediniz ve mü
temadiyen taaaruz ediniz, bütün 
onlu çadırları içveriainde Genera~ 
Granıiani'ııin neırettiji. ordu em· 
ri bundan ibarettir.,, İtalyan k:>l· 
larından birini takip etmit olar. 
"Popolo di Roma,, sazeteainiıı nnı 
halliri HGQale Dorya,, cephe.in
deki harekatı 111 suretle tefılr et· 
mektedir: 

''Her teyden eYvel Halteflerin 
tehditlerine mani olmak için - Do 
Jo • ile Malkarya araımda çok 
nnetli iıtihklmlar yapıldıktan 
sonra ltalyanlar bazı ketif taar-
rmlarında bulunarak U ebbi Geat· 
ro ile Ganarya Dorya, Bukurale 

Ganarya Doryadan ataiı inen ve • • ır O l k 't e 
4 t l t 

ormanlar ara•rnda gizlenen bütür. lÇln o er omı esının OIJ an llJd 
Habeı tecemmülerini •iddetlc 

::z~:r1:;:n..:::.:,: çafrılması ihtimali var 
nız karannı verdi. Askerler ha • L I k • • • h. I v 
rekete l~tİler Ye nehir mecraJa • ava onseyın mu ım o dugunu 
rını takip ederek diitman1 arama - F k d • • d •. 
ya ltatlachlar. Mitralyömlü otomo - ransanın en ISlne UŞ9ft 
biller ve tuklar önele sidiyorlar· •t • v •• ı d• 

ao.t.Ne 

MABEft 
Çddı0ı 'yer: ı~..,.., ...... .. .,. c-...... ,, il il le ... u" 
hu•u•T daire 1 931 

f8?Atll•UL.•A SN COK •ATf~.
HAKIKI AK.AN e&•••S• 

dı. Ayın 13 ünde UYeç Krzılha~ vazı eyı yapacagını soy e 1 
hastahanesinin İtalyanlar tarafrn Cenevrede Milletler Cemiyeti koueyi bu aabah toplanmıttır. Almanya 188IDI 
dan bombalandrjı mnkiden az i- Ruznamedeki meselelerden mühim olan ikiıi, İtalya • Habe, ihtillfı y8ksellmlye baflJf 
ferde düımanla karıılaıtılar. Ha ile Sovyet Ruıya ve Uruguvay diplomatik münasebetlerinin k•ilme· 
betler dai yamaçlannda gizle!!· aidir. 
mİJ oldukları halde ltalyanlan Bu ikinci meeelede So.,-etler ti.kiyette bulWUDUflardır. 
tiddetl; hir ateı açtılar. O ftkit So-
mali araplarından müteJekkll iki Zecri tedblrler .......... 
tabur, tanklarla tabiye edilmit Zecri tedbirlere, bilhaNa petrola dair 18 ler komiteainin top .. 
olduiu halde Jcuyyetli müdafaa lantıya çalırdıp konuıııauı mümkündür. Dün de yazdıtımıı ıilti 
mnzileriae sılınn11t olan ditman 18 ler komilfti bir ,Juperler kom.lesi seçerek, petrol ambarıoaunun 
üaerine atıldılar. Bir tarftan top· ko•sdm•N ve buaünkii tartlarla n~ıibi teılri olahilecell hakkmda tet · 
çu ve bir taraftan tayyare kuvvet· ~iJder.:le buluaur. 
leri bir çok mitralyöz yuvaların. Diler tarafı.n 18 ler komitesi bugün tatbik edilmekte olaıı zec· 
sukuta mecbur ettiler. Muharebe ri tedbirlerin tesirini umumi aurette gözden geçirecektir. 
13 • 14 ıeceai aaMba kadar de
Yam etti. Şafakla beralMr Ha
betler ltal~&Jl ~örlü ..... M&eri~ 
ne taarruz ettiler. fakat hücum 
ları bnlr mitralyöz ateıleriyle a 
kim bnkdtb. Habetlırin muke. 
"emel kuvvetleri ıitt~e düıü • 
yordu. 14 .Jqamı ltalyanlar Ha · 
betleri hiınaye eden büyük hen • 
dekler i,erüine hücµın ettiler ve 
kaolı muharobelerd~ıı •oııra yüz 
kadar etir, iki mitralyö~ ve bit 
radyo ittasyonu aldılar. 

Bundan sonra motörlü kuvveı · 
ler ilerlemeye ba9hyarak hareket 
noktalarmdan 200 kilometere ka · 
dar HaH!iatan içine sokuldular. 

H•b .. ler de tekzip ediyor 

Adi,ababa, 19 (A.A.) .- Ha· 
~ hükUıneti, ltalyanların cenup· 
~ b\iyük bir JJJuzaff eriyet kaz~ .,. · 
dıkl•rına, dört bin Habetliyi öl· 
dürdiiklerine ve 120 kilometre i -
lerlediklerine dair Rome. teblii\n
de veril•• ha~ kat'i olarak tek· 
zip etmektedir. 

Dijer taraftan Habet hükUıne· 
ti Habeı kııubnıa kızılhaç ita 
retlerini ıuiiatiJnal ettiii hakk111d.
lt.l7anlarm Ceneneye yaplıkl&rı 
müracaab reddederek, bütün ha' 
tahanelerin A Vl'\lpalı doktorlarm 
idareıi altında bulunduğunu ve 
kızılhaç bayraklarının ancak bun· 
lar tarafından kullanıldığını bil
dirnıekıedir. 

lfalyanlar •lmalde m•llOp mu 
elu111rlar? 

Bir ıayiaya ıCk'e Habeılerin. 
Tigrede Mabllaıin cenubu p.rki
tinde J&PllUf oldukları taarruz, 1 · 
talyanları Enderta bölgesinden 
çekilmeğe mechur ebaİftİr. 

Habeı hükUnıeti Ganale Doria 
da vukua ıeLmit oldufu iddia .,_ 
dilen muharebe hakkında hiç bir 
malUnıat almamıı olduiunu bildi, 
mektedir. Bu haber yokluğu Rila 
Destanın telsiz iatuyomımın tah· 
rip eclibniı olmaaına atfedilmek-[ 
tedir. 

nıiyor. 
Son alınan mal Uma.ta ıöre, l tal yada 7 aylık her türlü ihtiyac.a 

kifayet ec:l.cek petrol atoku vardı:. Halbuki uıevaim itibariJle Habt· 
tiıtaadaki barekiti ukeriyeye üç ay i,inde nihayet vermek IAııuıdır. 

- lnailiz kabineaiain .Wdafaa itleriyle alikadar koaıitettiain ıon 
toplant1.1ında Akdeniz ve M111rd., ki nıüdaf aa tertibabnı bqtaabaı~ 
ıözden ıeçirmiıtir. Bu saha!.rda ki müdafaa haıırlıldaranın hiç bir 
ıuretle ıevtetilmemesi kararlattırıl mııtır. ,, 

Fransa Bat ve Dıt Bakanı La ~al Cenevreye tlderken, ,..eteci · 
le:re: "Konseyin bu seferki toplan bıı çok mühi111 oldalu ~n Fraıı .. 
ıanm behemehal bulunması lazımdır. Fransa, bena.hailel •••lele:
de kendisine düten vazifeyi yaps caktır,, deınittir. 

ln.m.ter •• öyle, f•ket. •• 

lngiliz ıazetelerinde okunduğuna göre, Dıt Jlakanı Eden Ceney. 
reye ayrılmazdan evvel fU tallma tı almııtır: 

"İngiliz hükiimeti Milletler Ceıniyeti misakının tazammun et· 
tiği mükellefiyetleri ifaya hazır o~ makla beraber her ba1a1l iptidat 
Mr tetebbüıte ltulunmaktan imtin:s edecektir.,, 

Petrol amb•rıo•u niçin kORam••? 

Bu aabahki StOlta ile ıelen ln- A - Fransa, Akdenisde muz"· 
giliz ıa•ıtelerinde zecri teclbirle-1 haret edeeeline dair en 110)'1! ~. 
rin oldun gibi bırakıhvermesine minatı Yerdi. 
tidedtle muhalif olaıı yazılar gö· B - Şarkt Akdeniz 4nletler ·, 
rülmektodir. Musolia~ hÜQMa •ttil vakit in 

Bunlar araaır.da Almaııyadan ıilterenin yardımına ıcleçekleri -
korkulcluğuoa ifaret eden ve ltal- ni teyit ettiler. 
yayı onun için aayıf dütürmek iı- C - Libyadan Mııır ijıwine 1 
temediklerinden bahaeden "Niyu' talyanların ıaldırnıası korkulu \. 
Kron~,, dıtitleri bat muharriri zale edildi. 
vaziyeti ıöyle yazıyor: D - Amerika, ıörüniqte. lt.l· 

"lnıilterenin teıehDüae ıeçwac. ,anm tam ••u•iyle mulltmıc o' · 
ai üıerine derhal zecri tedl:tirletc dup petrolun aDC&k yüzde yed: 
ittira1' eden 50 millet, bu tedbir · Iİlıi aatmaja taraftar ıörüniifor. 
lerin llHmi dereceye kadar arta· Yani, tabii ahvalde aallıiı pctro .· 
cağını aanıyordu. dan fazlunaı vermiyecek .. 

T .. rinievvelin altııında 18 let Blylece, petrol ambargosun• 
komitesi zecri tedbirleTe petrol doğru yol açmıtken, lnıiliz kahi • 
ambargosunun da ilivesini pren- nesi dıtbakanı Edene, Mı husual& 
ıip itibariyle uygun gördü. lngil- bizzat tetebbüıe seçmemesi ıekli4 
tere de bu karara muzaheret et- de talimat verdt Ve Cenevreye 
ti. onu böyle ıöndercli. 

O zamandanberi zecri tedbir- Zecri teclbirleri tatbik eden 
ler etraf mda bir teY yapılmadı, memleketlerdea baııları, llu ted· 
yalnıı hatka ıeyler nhur etti: birleri tathik ebı!aenin keneli eko · 

Almanye propaıaıada Baküı 
sin ıon lteyanab 1Mr ayd...ıı..rt 
eden Berlinln ..........p ... 19# 

....... ~ ...... Hitl9ria ........ 
TWeriMea .. GöM.11, 
d .. ltaln,. M.. ~ ~.--~ 
laailt.e •• FrM•Man Nıı .,......,. 
aiw b.tMr wr.ti. Va bu u~ 
llukça ı•ııit olac:ajını IÖyl.-lde 
dra ve Pariıin ra,Mt vt ltq..,.,.nd 
çrrdı. Elld mlıtemleblerln .. n Wr 
nmu alea• iı..._.. .. Al~ 
tikçe kuvvetlendifW söets& V• 
.... •.,_ireti11l tıliiny• .._ .-if ... 

• • • 
Abmqyayı harekete sev'k.aea 

.... ~ "'11dir. 8uıt1..,., ..... ~ 
lalll Wr la11111 ela luıriclıllr. 

AwapentR IMlrinlrii ..._., 

.... -. IDıllttreııin. •• ........ 
mn dertleri harici illdlhıri9 

ıeı..kteclir. 1.eMrU. Mi• 
'-" aJwın.ıte ~ ... lacilP 
hlNııt 9P "1 Mnedenberi w..I 
ıi Alm"'!aro c:e ..... t vermlt, F 
mütemadi ılaltllt umnhlara _.,... 
maıı artnuthr. HalMt tilleft• 
aan yq1.,. ..... laa, o.ta A ................... ,.,..w.; 

lqilte..-. ı~ ı~ 
muha~efeti, Franaanm t...ıı..:• 

w, Almuya ltalya ~auıule 
uif, f•t ileride kuvveti•~ 
mel, bir ,..bıııtıı a;ranmdr. ~ 
ya bile Alman b"'ethul• 
ı..,ı.... ....,. • ....... ,. 
Nİ)er yükset..i• bıatW.. 

• • • 

için Almanyll dünva ufuk1annı 
makte iatifaıie edilecek fır .. tlat 
malctadrr. 

aemik ılatemleri ~ia cok ,,r 
yük elmatuau anlıyorlar. 

Bunlar, petrol ambarı
mals auretlyle maha11• ... 
meeiDi ve a1ni ..... . 
Aleriain ele zail .... .... 
ywlardı. 

GeNk Paria '" ı...-k 
ela Hahet meaeleıi ~ 
turken, Almanların 

llhlanınuın~ laerlndiıl~ 
tılıyor. Buna inanmak ~ 
lecelc... BanJarm py~, _fiİ 
tehlike1i lcapt19111da tla.,...- . 
Yetim IQUhaf aza etmektit·•' 
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Güzelliğin 
beş şartı 

- Dtı'NK'O lllKAYENL.'V BULA.SASI -

Gnı.ellltln bet prtı ııu lmlı: mcnz ıö 
su, lran aaçı, Yemen beli, Türk alma. 

ar, Rum endıı.mı... 

. . 
Ben. l1tt.e bunu aramak üzere, diluya. 

nm ~ört tarafını dolqtyorduın. .. 

Meli'il ve mahzun, Marailya • 
dan vapura bindim; lıtanbula dö. 
tıiiyordum. Kamaram, güvertede 
İdi ve lükı bir kamara idi. Sırtım
dil pijama, yatağıma uzanmış, 
lambuzdan dıtanamı seyrediyor -
dum. 

Birdenbire " o,, nun saçlarını 
tördüm: Düz ıiyahmuı, kahve • 
tengimıi, uzun saçlardı bunlar L .. 
&ıı ıaçlarm sahibesi, güvertenin 

ltüpeftesine dayanmışb; bana, ar
lcasını dönmüttü; sırtında ge'!lİf 
'bir manto vardı. Kalktım, ve der

hal giyindim, ve derhal dıtan çık
tım. 

"O,, da, arkasında bir kapının 
'çılııp kapandığını hissedince doğ-

1'\ıldu.; bacaklarının mevzunlu • 

iundan, ve boyunun uzunluğun -

dan ve omuzundan farkettim ki 
~ndamı da Rum endamı idi. 

Döndü; ne sevimli yüz, neka
dar "bizimu yüzümüz.. Ne narin 

lürk siması bu böyle .•• ince, mun· 
ta.zam hatlar •• Ten, mat. 

sın da lstanbula bu para ile döne
yim diye bekledim. Kocam, man
tolar1mı ve tuvaletlerimi dahi ha· 
berim yokken ıatmıt ! ... 

* ... * 
Uzakta lstanbulun silueti görü

nüyordu. 
Güvertede kimse yoktu. Yalnız 

yanmıda "o,, vardı! 
Gözleri Hicaz, saçları İran, en

damı Rum, simuı Türk olan "<',, 
(Belki beli de Yemendi. Fakat be. 
nüz mantosunu çıkarmadığı ıç:n 

belini görmemiştim. ) 

Pümeş'e gülümsüyordu: 

- Denıek benim gözlerim Hi
caz gözü, saçım lran saçı, ıimanı 

Türk siması, endamım Rum enda. 
mı .. Sahi mi söyliyorsunuz ku -

zum? .• Avrupayı bunları aramak 

için mi dolaştınız ve nihayet he

ni buldunuz öyle mi? .. Yoksa, a. 

c;ıkh maceram içinize dokundu 
da ... 

- O nasıl laf?. 
Soruyordu. 

- Mantonuzu çıkarsanıza ... 

- Niçin? 
- Söylemiştim. 

- Belimi görmek için mi? •• İn· 
kiaarı hayale uğTarsınız diye kcır
kuyorum ... 

- Çıkarınız mantonuzu ! 

Göz göze bakıştık; gözleri mü- - • • • • 
l\cuucuı.n, cıııuuc.u J~Uid. surrucH1 ·- r.u ara St:r i Li ı nc.ıı:oaı a.le.rcı.lc. 

le.hrirli ve uzun kirpikliydi. Altı güvertede kimse bulunmadığım 
lo'aıında iken, amcamın tarif etti- gördüğüm için , asabiyetle, tuttu
ii, tas:vir ettiği, resmettiği Hicazi ğum gibi, mantosunu açtım .•. , .• 
iözler-! Mantonun içinde ne mi gör -

d" ., 
G~, saç enda.m, sima, hep "o,, um··· 

t,ma~ile "o,,.... Bir sürpriz bekliyorsunuz de-

Ne kalıyordu? 

Bir bel! 

• • • 
- İstanbullusunuz, demek, ha

lltmefendi? •. 

- Evet efendim. 

- Fakat naııl oldu da .. Naııl 
aldu da •. Ben, ıizi Istaııbulda bu 

lcadar aradım .. bulamadım •. 
- Beni mi? Siz mi? aradınız 

tnı? 

I - Şey, yani.. uzun zamanlar 
. &tanbutda yoktunuz galiba demek 
'•ti yorum. 

ğil mi? Bu hikayemi okuduktan 
sonra eğlenmiş olmak için bir sür

priz bekliyorsunuz? • Mesela: "o,, 
nun mantosunu açar açmaz, için

den, Yemen heli yerine küp gibi 
bir karın, dokuz aylık bir gebe 

kamı çıkmasını istiyorsunuz .. Şair 
"Bodler,, in dediği gibi: 

Egoiste lectur, mon semblamble 
mon frere! 

Fakat mazur görün! Sizin hod. 
gimhğınızı tatmin edemiyece-
ğim ... 

Bir Yemen beli çıktı ... 
(Vl-NO) 

- Zevcimle ... (Bir an düşün- -------------
d· UUCUZ SATILIK HANE -
li ve gözleri daldı) •.•. Merhum 

Sahibinin taşraya gitmesi mukar-
~tvciınle birlikte .. şeyde ... Monte.. rer olan Davutpaşa şimen 1üfer 
•rloda .• idik te .. Zevcim, altı ay köprüsü karşısında numara 245 
~tve) öldü ... öldü ... daha doğrusu nezareti fevkaladeyi haiz sı·hhi 
1
1\tihar etti... ahfap altı odadır. 

''-Niçin intihar etti?,, diye so
t''c'ktıın. 
el Fakat Montekarloda intihar e· 
~:~ bir adam için "niçin,, derneği 

ıt addettim. 

lieın, o, bu ıuale de lüzum bı
~lkıaksızın tatlı ıesile, acı mac-;. 
t''• ) •nt anlattı; kocası, kendi varını 
~8unu tükettikten maada "o .... ' ,, 11:: d~ nakit, mal, mücevherat ha

) ekı servetini rulet masasına 
lllırrn . b h ıt_ ış ... Ve bır gece, sa a a 
~ ~· otele, sedyede alnında bir 
ıtı~"4lın deliği, cenaze olarak gel-

''· 
d··-. Bil' pulu kalmadı .. lıtanbula 
~=lkıek için bile param yoktu ... 

tıtekal'loda, te1-:zem para yolla· 

HABER 
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iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi· 
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Telgraf adresi , ıs~anbul HABER 
Yazı ışıerı telofonu . 2:llôl7:? 
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TiU~ig• Et1tebı 
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İLAN TARİFESİ 
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Rearnl ılAnıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi ıı• Neşrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basılaı;ı qer (V AKIT) matbaası 

Türk kadırgası görünür görünmez 
sakalh Jakın korsan gemisi, Rodos 

Dobüssonun gemilerinden farksız 

Ufukta 
kırmızı 
şova iyesi 

bir hale gelmişti 
Geçen kısım~arm hUUlısası f 

Rodos adasında Ancello ile Ro
bcrto adında iki müthiş silah
şor l fodos kalesine girebilmek 
için korsanlarla beraber oluyor 
lor. Ve gemi ile denize açrlıyor 
lar. 
Korsanlardan Valero kendileri 
ne dii.şmandu-. Onları öldürmek 
İ('in zelıirli bir bıçak lrazmyor. 

lı yeşil bayrağından bunun Türk 

1 

- Jimi senin kamaranda değil 
gemisi olduğu anlaşılıyordu. R "\z- mi idi? 
garm mevcudiyetine rağmen kü. - Evet, vardiya nöbeti gelene 
rek çektiklerine bakılırsa bir an kadar benim kamaramda idi. 
evvel adaya varmak için acele e- Jak sordu: 
diyorlardı. . 

- Peki ya sonra? 
K?rmızı sakaHı Jak herkesin 

- Sonrasını bilmiyorum. Nö. güverteye toplanmasını emretti. 
Beş dakika sonra herkes güverte- betin sonuna doğru beş dakika 
ye çıkmıf bulunuyordu. Jak her. sonra gelirim diye yanımdan ay-

Bunun için iki yabancıyı mu- kesin kıyafetini, bir aksaklık olup rıldı. Ondan sonra bir daha ken
hakkak surette öldürrneği karar- olmadığım gözden geçirdikten diaini görmedim. 
laştırmış bulunuyordu. sonra sordu: Diğer bir iki korsan da Jimiyi 

Birdenbire vardiyadan kopup - Jimi nerede? Valero ile birlikte vardiyada nö-
bütün gemiyi sarsan kalın bir ses _ yok! bete giderken gördüklerini söyle-

yükseldi: - Nereye git.mit olabilir. Bu- diler. Fakat nöbetten sonra Jimi 
- Ufukta bir gemi var! lun bana şunu! yi gören kiınse çıkmadı. 
Bu ses bütün gemidekileri yer- Maronun sesi gene bir boru gi- Kocaman herifin ortadan sır 

lerinden sıçrattı. Jak da Valero bi çınladı: olması bir türlü izah edilemiyor-
ile birlikte kamarasından fırlaJı: - Jimi! Güverteye gel!.. du. Bu esnada Valero: 

- Nasıl gemi? A d b' d k'k t" k ' ra an ır a ı a geç ı, 1 1 
- Bu olsa olsa ,'eytan itidir! 

Pisboğaz Maronun sesi yeni - daki·ka geçti; üç dakika geçti; 
den duyuldu •. k J' d km d Diye söylendi. Şeytan kelimesinin yo . ımi mey ana çı ıyor u. 

_Daha pek bellı· deg~ il .. Bu"'tün geçmesi üzerine herkesin gözü Birkaç kişi kendisini bulmak için 
yelkenlerini açmış geliyor. geminin muhtelif yerlerine dağı] . gayri ihtiyari iki yabancıya kay. 

Pisboğaz Maron haydutlar a - dılar. Fakat bu da hiç bir faide dı. AnceUo ile Roberto kendileri
rasmda üç fevkalade hauasile te- vermedi. Jimi bir. türlü meydana ne çevrilen gözleri hissederek Va
~eyyüz etmişti. Birincisi lakabın- çıkmıyordu. Bu esrarengiz kay. leroyu yukarıdan aşağıya süzrlü. 
dan da anlaşılacağı gibi şaşılır <le- boluş korsanlar arasında türlü ler. Valero bu bakışları görmemit 
recede obur olması itli. Bir oturuş- türlü düşünceler u. uyanaıtmıştı. gibi davranaraU bir istavroz çı -
ta kocaman liir 'kazr süpürmek, Korsanlardan biri Valeroya sor- kardı. içinden de: u 
üstüne on kişiyi doyurabilecek de- du: (Devamı var) 
recede pil~v yiyip bunun üstüne ~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
de iki desti dolusu şarap içmek o
nun için hiçti. Diğer korsanlar 
Maronun midesinin dizlerine ka -
dar genişlemiş olduğunu yemirı

ler ederek iddia ederlerdi. 
lkinci hususiyeti ~esinin gayet 

kalın ve kuvvetli olması idi. Hat
ta kırmızı sakatlı Jak, başka bas· 
km ve soygunlarda gemiler borda 
borl!aya geldimi: 

- Teslim olun ! Yoksa hepi
nizi bıçaklarımızm üstüne oturtup 
çira gibi yakarız! Diye Marona 
bağırtırdı. Gök gürler gibi çıkan 
bu ses pek çok defalar kılıçtan da. 
ha İyi tesir eder ve karşısındaki
ler yelkenleri suya indirirlerdi. 

Üçüncü hususiyeti de gözleri . 
n in, kulaklarının ve burnunun 
hayret edilecek derecede hassasi
yeti idi. O, ufuktaki gemileri bü
.tün korsan1ardan evvel görür, lı

kırtıları kedilerden evvel hiut -
der, ve kokuyu da cins bir av kö
peği gibi duyardı. 

Kırmızı sakallı J ak zamanı bir 
hesapladı. Vakıt öğleyi geçmişti. 

Şu halde karııdan gelen geminin 
herhalde Türk kadırgası olması 

lazım geliyordu. Derhal: 

Yaşaqan ölü 
hapishaneqe girecek! 

ilesi ve beş çocuğile birlikte 

Fransanm Avion şehrinde ya

şayan Fransuva Puchois 4 birinci 

teşrin 1914 de mmtakasmdan gi· 

den askerlerle birlikte yola çık -

mış VP. kendis1nden bir daha ha· 

ber a!ınmamıştı. 

1921 yJlında madam Puchois, 

beş çocuğHe birlikte Amiende i

ken kocasının ne olduğunu araş

tırtmak için teşebbüslere girişmiş

tir. Ara,tırma bo~a çıkınca Arras 

hukuk mahkemesinden kocasın . 

dan ölmüş olduğuna dair bir ka

rar almıştır. Bu karara sebeb te 

kadının harp dulların muhassisa · 

tından maaş alabilmesidir. 

Kadın maaş bağlandıktan son

ra, Lens'te yerleşerek çocuklarını 

yetiştirmeğe başlamıştır. 

Kadın son zamanlarda koca11-
nın madenlerden tekaüdiye hak· 
kını alabilmek için onun nüfut 
kaydini çıkartmak mecburiyetin • 
de kalmıt, Növi] Sent vaas beledi. 
ye başkanlığına bir istida yazarak 
kocasının 5 mart 1885 doğumlu 
olduğunu da aynca ilave etımittir. 

Belediye reisi bu iıtidaya şaşa 
kalmıştır. Çünkü Fransuva Putu
vayı bundan bir hafta kadar ev • 
ve] amcalarından birinin yanında 
görmüş olduğunu hatırlamıştır. 

Reis derhal Lens polis komiseri • 
ne te~efon ederek meseleyi bildir-

. miştir. Ayrıca da dul kadına işi 
anlatınca kadıncığaz büyük bir 
hüsnüniyet göstererek sevinmi~ • 
tir. 

Pofü· lı !\rekete geymiş ve F ran. 
suvayı Givenşi köyünde bulmu~ • 
tur. Adam hakiki hüviyetini itiraf 
etmekte güçlük göstermemiş ve 

1814 senesinde Almanların eline 
esir düştükten sonra birdahü kE>n
d:ni göstermerr.eğe ve serbest ya. 

şamağa karar vermiş old:!ğunu 

söylemiştir. Anc.;ak dul sanılan ka
rısınm hükUmetten kendine maaı 

- Haydi bakalım. Herkes ça
buk elbisesini geyinsin ! O:ye em
retti. Ve kend:si de kamarasına 

giderek sürat]e elb '. seaini değ:ttir
ti. Yarım saat kadar sonra kırmı
zı sakallı Jakın korsan gem~si, Ro. 
dos şövalyesi Dobüssonun gemile
rinden farksız bir hale gelmi,ti 
Hele ön direğ!n tepesine de kcx:a 
man salipli Rodos kalesinin bay
rağı çekilince iş tamamlan.mı§ ol
du. 

bağlattığını bildiği halde meydana 
çıkmaması bu adam için bir dolan 
dırrcılık sayılmakta, serbest kala-. a 

Bu müddet zarf rnda ufuktaki 
kadırga da epeyce yaklaşmış bu -
lunuyordu. Tepesindeki üç yıldız· 

Yemek odamız için alclığım 

bu tablo iştah açıcı bir resim de
ğil mi? 

yun derken hapishanenin dört Jı. 
varı arauna girmek mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. 

. 
r-

r· 
Fransuva hapishaneden çıktılr.. 

e· 
tan sonra aile ocağına dönmeğe, 
yahut ta bir botanma davası aç
mağa mecbur kalacaktır. 
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Gel ece 
fare 

harp için 
orduları! 

lngilizce Pıypl gazetesi yazıyor: 
p rag'da çıkmakta olan Eva 

adlı kadın gazetesinde lı . 
veçli meıhur barışseverlerden 

Madam Posse · Brazda Almanya. 
ya dair şaşılacak şeyler yazmak .. 
tadır. Bu kadın!Jl makalesinde o· 
kunduğuna göre: 

"Almanya Çekoslovakya hu . 
dutlan boyunca yeraltı geçit ve 
mahzenlerinde yüzbinlerce fare 
yet:ştirmektedir ! ... Harp patladı
ğı takdirde bu sıçanlar veba mik 
robu ile aşılandıktan sonra düş • 
man topraklarına salıverilecek -
tir!,, 

Bu yaxı dolayısiyle Alman res· 
mi makamları tiddetli protesto -
lal' yapmıılardır. 

Sürüsüne bereket: ı 

B irleşmiş Amerikanın lllinois 
vilayetinde V odriver tehrin . 

.de Madam Klevland Pat on dör . 

.düncü çocuğunu doğurmuştur. 
Madam Pat artık en son çocu

ğunu doğurduğuna inanarak yeni 
yavruya "Son,, küçük adını tak • 
mak istemiştir. Daha ihtiyatlı 

davranan babası ise bu ç.ocuğu 
"Hatime,, küçük adiyle vaftiz 
ettirmi~tir. 

Makdonald 
numara 2 

Deyli Ekspres yazıyor: 
parlamentonun büyük kapı. 

sındnn dışarıya kovulmuı O· 

lan Mnlkolm Mak Donald, timdi 
ele bacadan girmeğe uğraşmakta· 
chr. Fakat Ross ile Cromarty inti
hap dairelerindeki aeç.icilerin bu
na pek de yanaşmıyacakları an • 
)aşılmaktadır. 

Genç Mak Donald yenildi, bu 
hal :vet:ştirmc.-k istedikleri oğulla· 
rı olan babalara iyi bir derstir. 

Hem bu delikanlının homurdan 
mağa 11.ı"! hakkı var? Babası şim . 

diye kadar onu hep peşi aıra sü . 
rükleyip .durmuıtu; ona kah ka • 
binede bir bakanlık vermiı, kah 
da Avustralyada seyahatler yap
tırmıştı. Kendisinin bu kadar fa. 
aliyetten sonra §İmdi de uzunca 
bir istirahate çekilmesi doğru ol
maz mı? 

nvn ~n~ 

Terzi mi 

HABER - ·Aıc~am postası 

Yaşını alnıış 
evlenmek 

bekar erkeklerle 
isteyen kadınları 

Şişlide okuyucualrımızdan Ba · 1 
yan (F) soruyor: 

35 yaşında bir erkeği seviyo . 
rum. Yirmi sekizindıeyim. O da 
beni seviyor. Fakat, bu adam, bü
tün meziyetlerine rağmen bekar 
kalmakta ısrar eden bir inatçıdır. 
Kendisiyle evlenmek ıçın ne ya . 
payım? 

CEVABIMIZ: 

biri mazur görünüz, "kaşerlenmiş ı 
bir bekarla,, evlenmek çok güç • 

tür. 

Lakin, aşk mucizeler yaratır. 
Dikkat ediniz: Bu nevi erkekler-, 
münasebette l:ulundukları kadın . 
ların evlenmeğı: can attıklarını ve 

onları izdivaca sevkettiğinize ka
il olabilirler. 

Madem ki bu bayla sık sık gö
rüşüyorsunuz, onun tabiatına gö . 

re hareket ediniz, ve kendinizi 
büsbütün "vazgeçilmez,, bir in . 

san haline sokunuz ... Eğer o, sizi 
akıllarını, fikirlerini bu gayeye hakikaten seviyorsa, gittikçe ar . 
hasrettiklerini görmekten hoşlan . 

Derdiniz anlaşılıyor. Çünkü, ta- mazlar. Sırf menfaat saikat.iyle 
tan bu "vazgeçilmezlik", izdivaç
la neticelenecektir. 

Elimdeki eski kenıan aCaba çok 
kıynıetli bir a et mı ? 

Ankarada yapı ustası okulu iş-ı labilirsiniz. Etiketteki 17 den 
yarlarında A. Günderi soruyor: maksat ise yapıldığı tarih yanı 

Bende bir keman vardır. Bu 1717 olsa gerek. 

!il.4staki şüphelerinizi tamamen gi. 
dermek istiyorsanız kemanını21 

Ankaradaki müsiki muallim mek· 
tehi hocalarından birisine göste-kemanın içinde ve müstatil bir ka- Eğer bu kemanmız hakkında 

adın üzerinde matbaa harfile tam bir malumat almak ve bu hu re bilirsiniz. 
( Antonius Stradiuarius Gremo
nensis Faciebat Anno 17) yazısı 
vardır. Keman pek eskidir, üze -
rindeki böcek yeyintileri de bunu 
teyit etmektedir. 

İşte bu kemanın hakikaten meş 
hur Anotoni __ us Stradivariu~'a. ait S Üt Ç 0 k P 8 h a 11 
olup olmadıgını 1lnlamak ıstıyo - •• •• .. . . 
nıın. Sutçu ve mahallebıcııer1n derdi budur 

CEVABIMIZ: 
Sordığınız kemanın hakiki ol· 

ması için en birinci §art içindeki 
yazının matbaa harfile değil1 el 
yazısile ve yalınz Antonius Stra
diuarius yazılı olması lazımdı. Bu 
kem~nlarrn mümeyyiz, vasfı, çı -
çıkardığı sedanın fevkaladeliği . 
dir. Dünya. yüzündoki move.vdu 

pek az olan bu kemanların birçok 
taklitleri vardır. Bugün piyasada, 
ayni marka ile birçok keman bu -

D'G'lgNDİRENLED('-İN 
Havuç musakkası 
Havuçların Üzerlerini eyice ka

zımalı ve tekerlek şeklinde doğ
ramalıdır. Bol soğan ile kavrul • 
mut bir mikdar kıymayı tencere . 
nin altına koymalı üstüne bir sı • 
ra havuç dizmeli. Bu sıranın üze
rine tekrar kıyma serpmeli, gene 
bir ııra havuç dizmeli. Tencere 
bu suretle doldurulur. Ondan son· 
ra tuz ve bir mikdar kırmızı biber 
ekilip kapak kapanır, havuçlar 
su saldırınca yandan yavaş, yP. -

Beyoğ'lunda, Büyük paımak • j 
kapıda, sütçü Aziz diyor ki: 

- Bu sene işlerde hemen he • 
men hiç kar yok... Aldığımız süt 
geçen senelere nazaran iki misli 
pahalı. Halbuki, biz geçen sene . 
kind€n daha pahalı satamıyoruz. 
Çıkardığımız ka~ak ve tere .. 

yni;,-x h\.1. ,.oon~ 

çok daha pahalıya Hize malolu . 
yor ve biz halis, hilesiz hurdasrz 
mal sattığımız için katımız hemen 
hemen hiç oluyor. Malları pahnlı
laştırırsak, bu sefer de, işe hile ka. 
ııştırarak mallarını ucuza male · 

denlerin rekabetiyle karşılaşıyo • 
ruz. Onun için, hem iyi, hem de 
ucuz mal satmağa mecbur olunca 
bugünkü gibi birşey kazanamıyo. 
ruz. 

Sütler böyle pahalı giderse ha. 
limiz ne olacak, bilmem.,, 

H ARJ:"R. c;;,;;.~:~ .A.-!-! •• ı._ı .. ı_ 
yardır. Hem iyi mal satmal,, 
hem de karı§ık mal satanlarla ay-

nı fiyatta satmak isteyen bütün 

sütçüler, bu sene vaziyetten şika
yetçidirler. Hepsinin ümidi, süt
lerin biraz ucuzlamasındadır. 

liralık nıüsaba2.000 
kanıızın tafsilatı 

Karoılığmda t<ı.OOOı liralık kıymetli vel ml blr arada keıılnlz. Koyacıığımız resimleri 

muhtellt hediyeler vereceğimiz büyük mü diye kaydetmeyi ihmal etmeyiniz. 

sıı.baknmız başladı. Bu resimlerin yekünu kırk beş olacak. 

Neşretuğlmiz resimler, birinci aayfadıı tır. Kırk beş resmi tamamladığınız gUn 

gördüğUnüz gibi tanınması çok kolay olacak bunların hepsini munt.azam fekilde bir de!. 

ve bu yüzden bütün okuyucularmıız gazete. 

mlzln 5 inci yıl hediyelerinden birer tane 

kolaylıkln kazanabllecckJerdir. 

Yapılacak şey eudur : 

HergUn böyle bir resimle onun altında 

bir lcupon neşredeceğiz. Bu resimleri a:tın. 

gazete okuyan bir adamm tanımamasına im. 

kAn yoktur, siz tesadüfen tanımazsanız bllP 

bir arkadll.§ınız muhakkak tanıyacaktır. Bu 

resmin kimin resmi olduğunu altındaki kupo. 

tere yapıştırarak ve defterin Uzerine adres. 

ıcrlnlzl ıı.çıkçn yazarak bize göndereceksiniz 

lşte kıymetli eşyalarımızı kazanmak içlt ı 

yapacağmız ltUlfet bundan ibarettir. 

Hodlyetcrlmlzden kazanmanız için re. 

slml3rln hepsini tanımaya lüzum yoktur 

45 resim arasında ~ resim tanıma.cıanız da 

müs:ı.bnkarnıza iştirak edebilirsiniz. 

.Müsabakamıı.a taşra okuvucularırnı~ 

da iştirak cdebillrler. Onların da ı,utade f'fle 

• 20 SONnNUN - 1936 ~ 

'~Vi:E 
20 sonkanun 

Pazarrtesi 
lSTA~BUL: 

18: PlAkla dans musikls:I - 19: J{ablf" 

ler - 19,20: P!Akla Şenazattan parçatar -

20,30: Caz tango ve orkestra - 21,35. Sol' 
haberler. 

BOKREŞ: (828 IUı.) - (S6t.5 m.l 

22,30: Yeni musiki eserleri - 23,45: od' 
musikisi. 

BUDAPEŞTE: (Mtl, Kh.) - (St9,ı'S m.l ' 

ıs: Çigan bando - 19,40: Senfonik KOll

ser- 23: Cazbant - 24,10: Çigan bando. . 

BRESLAV: (9~0 H:h.) - (315,8 m.) 

23,30: Orkestra ile muhtelif operal~ 

parçalar. 

)} 
BERLİN: (841 Kb.) - (356,7 m.l 

18: Harp konseri - 22: StOtgrnttan naJ 
len varyete - 23,40: Oda mwıiki:!t.. 

VARŞO\'A: (221 .~h.) - (1,SS9,m.) 

21,30: Saksofon pl&.klan - 23: Orhesttf 

konseri • 

\ 'll',\NA: (5U.! tt.h.) - (500, m.) 

:?2,30: Koro ile Avusturya hıılk şarkılatS 

- 23,10: Orkestra ile muhtelif Vi)O.Ua .ıı.av ... 
le.n. 

\ ~ 

KOLUNDnEno (Danlmarlta): (238 Kh.) -

(1,261 m.) 

21: Orkestra ile Fransız mwııklsL 

PAUIS P.'1.T. (617.5 l\b.) - 4S,17) m.) 

19: Pasdetoup konser orltestra - 22,2SS 

Viyolonsel konseri - 22,30: lkl piyeL 

K ıga dalnd ı.:::. .. 
Londra: tKısa aralıklarla, .muht~lif.~ 

luklnrdn günUn her sn.atinde mUtemadiyd 

çalışır .. ) 

13: Sinema Organ - 14,30: Cazbant - Jf 

Orkestra - 17: Varyete - 18,50: Orkestra-' 

19,15: Cazbant - 23,SO: Orkestra - 24,15: 

Cazbant -
ZEESEN: (Almanya) (kıaa aralıkları., 

muht('llf u:ı:unJuklardıı günün her ııaaUncll 

mütemadiyen çalr,ır.) 

115,15: Orke.ııtra. 

Naşit - E,.ı uğrul Sadi 
HALiDE 

Sehzadebaşı TUl:AN Tiyatrosund• , 
Bu gt!Ct! "aa t 20,:rn rt-

Halide miisaıne
resi 

San'atkar okuyucu 
Bayan (Safiye) iş
tirakile saz konser 

(Erenler) vodvil 
3 perde 

Telefon: 22127 Her taraf tramvaf 

allrO'tf@lrSlYJli11QJI~? 
işte size bir adres : ı 

vaş sıcak et suyu ilave etmelidir. 
Et suyu olmazsa bayağı su da o
lur. Yalnız et suyu daha ziyade 
lezzet verir. Havuçlar eyice piş. 
tikten sonra indirmeli ve ye~eli . 
dir. 

na yazınız. Tanımıyorsanız "tannnadım, bilmeleri için reslm:er bittikten st>nra ~Af· ---------------

iHSAN YAVUZ 
Kachn ve Erkek Terziat 

lstanbol • Yenlpostane karşısıodı 
Foto Nur yaınnda Letafet hanında 

~~ 
~\)F~Av4 ;o: 

4tATURll~ 

,YE ~1E 1!t 
~ .. 

TATLI 
• 

( SclTAEI 

M-tergon pi~ecek 
YQıııekterin tatlılcınn 
Yapılqlcırını bll 

l
k.ital.Jda bulacdk511>13: 
)ATI~ Ylltl 

fiyatı: 100, ciltlisi 125 kurut. 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPEIU<;TI 

Bu akşam saE 
20,30 da 

DENiZ HAVAS 
Büyük Opereı 

3 perde 1 tablo 

Yazan: Yusuf Su 
ruri. l\füzik: Kar 
lo Kapoçelli 

Gi~e gündüz açıktır. Fiatlar: 35 - ';(I 

- 60 - 75 - 100. Loca: 400 - "iOO 
Telefon: 4181Q 

·······································-········-········· ···························································· ı i! .. 
ii Pardayanlarını i~ 
H cildletmek i~I 
~~ isteyenler ~~ 
!i Borjiya romanlarını cildlet- ii 
ii mek isteyen okuyucularımız ii 
U formalarını on bet gün içinde H 
~ Ankara caddesinde (Vakıt) kü- i~ i .. jg tüphanesine bırakmalıdırlar. ii 
,:::: •• =:nm1111mmı:nt111m1111a111an::s: 

dakl kuponla berat.er. yani kuponu ve rt!s. bir zaman verileccktır. 

KUÇUKLER VE BUYUKLER.. HEPİNİZ HAZIRLANINIZ 

S yaşındaki yıldız 

SHIRLEY TEMPLE 
G E LiYO R 

'..... • ' ~. ' .il( • '• • : • t .. ..~ ". 

Sonkanun - 1Ç3fı 

Hicri: rn:;.ı .. Şav·rn): 25 

.. !!':,. :1,56 12,25 H,55 17,10 18,45 15,18 

.:.ı:. 1,46 1,115 9,45 ı2.oo 1,36 ı2.sa 

GEÇEN SENE BUGON NE OLl>1Jf 
Avusturyada Nazi propagandıuın ~ 

den başlamıştır. Almanlar Avusturyadıl 

blr relG.m ynpılmasmı istiyorlar. 

tstnnbulda tetkU edilen aUı poU• fllel
rezesl yakında faaliyete baştıyacaktır. ~ 

Not: Bııglin tıradan bir eene g~tlji 

clo vaziyet değiı:nıemlıttir. 



Galatasaray: 7 
Eyüp:2 

Taksim stadında son oyunu Galata:. 
saray ile Eyüp yaptılar. 

Hikem: Kemal Halimdi. 
EYOP. Hasan - Neşet, Neşet -

Abidin, Şükrü, Sabri - Mehmet, Ala. 
addin, H aydar, Zekai, Avni, 

GALATASARAY: Avni - Osman, 
Lütfi - Süavi, Nihat, Fahir - Necdet , 
Eşfak, Bülent, Fazıl, Danyal şeklindey. 
di. 

Oyuna Eyüplüler batladı. Bir müd. 
det mütevaızin cereyan eden oyundan 
aonra Galatasaraylılar ekseriyetle oyu. 
na bakim o~dular. 

Lütfinin candan oyunu Galata saray 
m.üdafiaasıru ender, fakat kuvvetli Eyüp 
hücumlarından kurtarıyordu. ilk devre 
her iki tarafın da büyük enerjileri için. 
de sıfır sıfıra bitti. 

tık devrede Galatasarayın gol atama.. 
ınasrm Galatasaray forvedlerinin iti 
gevtek tutınalanndan ziyade kartı taraf 
defansının cidden candan oyunlan se. 
hep oldu. 

ikinci devreye Ga:atasaray F·azılı or. 
taya, Danyab ıol açığa alarak batladı. 

Bir hakem ah§ıru kı~n Bülend evirdi 
çevirdi ve Galatasarayın ilk golünü, bi. 

raz sonra da Eyüp kalecisinin büyük bir 
hatasından Danyal ikinci golü yapıver. 
di. Pek az bir zn man geçmişti ki, sıkı 

bir çrkış Eyüplüler Osman ve Lütfimn 
gafletinden istifade ederek Mehmet va. 
sıtasile bir gol kazandılar. 

Bu golden hız alan Galatasaraylılar 
oldu. Gene Eyüp kıaleciıinin lüzumsuz 

yere topu yumruklamasından istifade e.. 
den Eşfaic üçüncü golü de yaph. 

Biraz ııonra müdafaaya g~en Zekai 
ve Haydar pek lüzumsuzcasma ve kasti 

yaphldan hatalardan taknnlan aleyhi • 
ne iki penalbya sebep oldular. 

Böylece Galatasaray Necdetin ayaği.. 
le iki gol daha kazandı. 

Goller de bet oldu. 

Hakem Eyüpten Haydan çıkardı, 
izinsiz çık!tn Fazılı da sahaya almadı. 

iki taraf ta on kişi kalmxştı. Galata. 
saray güzel bir hücumla ve Bülendin 
ayağile ~bncı golü biraz sonra gene 

penaltıdan yedinci golü Necdet yaptı. 
. Biraz sonra Eyüplüler de bir pena.ili 
kazanddar. Bunu gole çevirerek 2 - 7 
mağlup oldular. 

Güneş: 1 - HilAI: O 
Di.in Taksim stadındaki ilk birinci · 

küıne maçı Güne§.Hilal arasında oldu. 
rüneıliler, bu maçın t eehhür tarihinde 

" "' tesçil edilmemi§ bulunan kaleci Safa, 
haf bok Daniti oynatmak mecburiye • 
tinde olduklarından şu takımla sahaya 
çıktılar. 

GUNEŞ: 

Roland - Alaaddin, Müni - İsmail, 

Reşat, H risto - Filip, L eon, M. Niyazi, 
Mehmet, Tevhit 

HiLAL: 

Murad - Akif, Seyfi, - Cemal, Ri. 
za, Zeynel - Faruk, Rauf, Nevzat , Yu. 
auf, Nin1et, 

Hakem Ahmet Göğdündü. 

ilk devre sıfıra - bir Günet lehine bit. 

ti. 
Hilalliler ikinci devrede çok ça ıştr. 

lana da galibiyeti kaçırmamak için bü. 
yük bir enerji sarfeden Güneıe mağlup 
olmaktan kurtulamadılar. İki tarafta da 
sportmence güzel bir oyun oynadılar. 

Cavit Altınok 

...._ _. 4WJSd ::ı:waı zwwwa ~ ----------Fen e ry I maz : 1 
Doğanspor:O 

Kadıköyde günün yegane lik maçı 
ikinci kümeden F eneryılmılZla • Doğan 
spor arasında oynandı. 

Müthiş bir çamur deryası halini alan 
sahada, yerlerin kayak olması yüzün . 

den ba§tan baıa zevksiz geçen maçta, 
F eneryılmaz yapbğı tek bir golle Do. 
ğan sporu 1 • O yendi. 

Anadoluhisarı: 2 
Oyuı:ıa Güneşliler ooşladı. Temiz ve Altınordu: 1 

llhenktar oyunlarile Hi!il kalesini sıkış. Şeref stadındaki ikinci küıne maçın. 
tn-nıağa batladılar. Bir müddet sonra bu da Anadolu hisarla, Altınordu kaqıla§. 
hakiıniyet Hilale geçt i. Bug ün becerik. '"" lıalr. Neticede, Anadoluhisar 2 . 1 ga _ 
1İ2>likleri haddi aıan Hilal forvedleri lip geldi. 

llliitema<fiyen topu çiğnediler. Kümeye bu sene giren Anadoluhisar, 

Güneş kalesine pek az §Üt ·atabildiler. bu mıaçı kazanmakla da yüksek kabili. 
Eier isabetli ve arkı ıüt atabilselerdi, yeti ve mükemmel bir i&tikbal vadetti. 
tecrlibeıiz Güneı kalecisine birkaç gol ğini bir kere daha İ&bat etınİf oldu. 
hediye etmeleri it ten bile değildi. ortak ö y : 7 

Onlar bu beceriksizlik ve biraz da Sumerspor: 1 
~nsarzlrk içinde yüzerlerken Güneşli T.alcsim stadında ikinci kümeden, Sü. 
•ol iç maçm yegane golünü yaph ve ta. mer spor ve Ortaköy arasında oldu. 9 
~nı da neticede galip getirdi. Hilal. kişi oynayan Sümer sporlular 1 • 7 mağ. 
lıleı- bu golden müteessir olmadılar. lup old~ar. 

Dünkü büyük yürüyüşe i§tirak edenler müsabaka bQ§lamadan eve1 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği büyük yürüyüş 

Düiı-ŞiŞli --KilyOs-arasınaa vciPıldı 
Müsabakaya 45 kişi girdi. Beyoğlu Halkevinden 

Stoşeviç bırinci geldi 
Dün Beyoğlu Halkevi tarafından, Şiş. havanın muhalefetine rağmen, muvaffa. I 

1i. Kilyon arasında 58 kilometrelik me. kiyetle yapılmıştır. 

safe üzerinde tertip edilen büyük koşu Yarış tam saat 8,4 1 de Şişli tramvay 
1 

Yürüyii§e girenler yolda ... 

Ş e ıref staı ~o !fi) c9I a 
...___.-:=-ı ~.._. ..-..._ .-. ,_., ~ 

Dün Şeref sahasında son oyun ola • r 
r-ak Süleymaniye • Beşiktaş takımları 

kar§ılaştı. 

BEŞIKT AŞ TAKIMiı 

Mehmet Ali 
Adnan F aruk 

Fuat H üsnü Rifat 
Eşref Şeref Muzaffer Sulhi H ayati 

SOLEYMANtYE TAKiMi: 
Mecdi 

Recep N esimi 
Reşit Orhan Suat 

Orhan Daniş Muzaffer Ali R auf 

Hakem Suphi Baturun idaresinde 
başlayan maçın daha ilk anlarında Be. 
tiktatın üst üste yaptığı alanlan görü_ 
yoruz. 

Bu akın1arın birinde Sulhiden aldı • 
ğı pası iyi kullanan Şeref, Beşiktaş he . 
sahına ilk golü kaydetti. 

Süleymaniyeliler bu golden sonra Ali 
ve Danit vasıtasile şiddetli akınlar yap. 
mak istiyorlarsa da bunlan Faruk kesi. 
yordu: 

Betikta§ tekrar hücuma geçiyorsa da 
30 uncu dakika Süleyman.İyeliler gene il 
tehlikeli akınlara başlıyor hatta Daniş 
çok yakın bir mesafeden topu dışan at. 
mak suretile bu fırsatı lmıçırdı. 
Beşiktaş gol sayısını arbramadrkça sL 

nirleniyor ve büsbütün bozuk oynuyordu. 
V c birinci devre O - 1 Betiktaşın lehi. 

ne bitti. 
ikinci devre gene Beşiktaıın üstün 

lüğü ile batladı. 

yorlar. Bazı baiı ıahsi akınlar yapıyor_ 
larsa da bunlar Be§iktaş haf hathnda ke 
siliyor. 

Kırk ikinci dakikada Hayatinin bir 
ortasını Muzaffer üçüncü defa olarak 
Süleymaniye ağ1anna takıyordu. Artık 

bundan sonra tamamile Beşiktaşın haki. 
miyeti albnda geçti. 

Ve maç O • 3 bitti. 

Beşikta§ takımında haf hatbnda mu. 
vaffak olduğu kadar bekte de Faruk 
çok muvaffak oldu. Adnan gene antre. 
mansız bir halde, for hattında Eşref, Şe. 

ref, Hayati iyi idiler. 
Süleymaniyeye gelince kuvvetli rakip 

leri karşısında ellerinden ge!diği kadar 
çalıştılar. 

Şunu da kaydetmek isteriz ki, eğer 
Süleymaniye müdafaasında, nedense e. 
peyi zamandır sahada görmediğimiz Nec 
det gibi tecrübeli ve faal bir oyuncu 
daha oynamış olsa, Süleymaniye takı. 

mı, çok daha iyi netice!er alabilecektir. 

_ .,...,,... ______ ___,_ ... 

Sağdan soldan müteaddit akınlar ya. 1 

prlıyor. fakat Süleymaniye defansı iyi 
bir sistem ile gole mani olmaya çalı§ı. 

yordu. 
Oyunun on sekizinci dakikasında &ağ 1 

iç Sulhi geriden aldığı pası gayet iyi 
kullanarak Beıilctaşın ikinci golünü de 
a tmağa muvaffak cıldu. 1 

Oyun tanıaınile Süleym'lniye nısıf 

"<:hasında oynanıyor. 

Hüsnünün ve Şerefin attığı frikikler a 
vut Oluyor. 

Süleyınaniye müdafaası bu akınlar . 
dan bunalmış bir vaziyette hesapsız bir 
surette topu nereye vurduklarrnı bilmi. 

l:JeşıktCl§iı Sulhi'nin bir akınını 
Süleymaniye müdafaası kesiyor. 

garajı önünden başladı. Harekette kırk 
beş kişi yola çıktı. Aralarında Dağcılık 

külübünden Kamüran, Mühendis mek-
tebinden Sadık gibi yıldızlar göze çar· 
pıyordu. Bunların yanında elli altı yaşı 
açmış çıplaklar ve Baba Yani gibilerin 
ne yapacağı şüpheli idi. Yağmur insaf
sızca yağıyor buna rağmen ht"rkeı: tıt'ŞC 

li.. Büyükderede kafile uzun bir 
kervan halini aldı. İlk ve son adam ara
sında mesafe bir kilomet re uzamıştı. 

Önde İstanbul su ısporları külübünden 

Reşat, aym kulüpt en Ziya - ve Beyoğlu 
Halkevinin dinç ve fakat yaşlı çıp1ak
lan. Sarıyerden sonra değişiklıkleı ola. 
cağı muhakkaktı. Yükselen dağ yo11a
rmda çek i şme hattının azamisini buldu. 
Beyoğlu ıc;por kulübi.ı T. Y. Y. K. ve 
Beyoğlu Halkevi kupayı çekişmek ic,ın 
şiddetli bir yağmurun altında biribiri
nin peşini bırakmıyorlardı. Saat 12 10 
da Reşat Kilyotaki kontrol defterine 
İstanbul su ısporlan ismini i1k olarak 
yazdı. 

Fakat dönüşte iş değişti. BeY,oğ • 

lu Halkevinden Stoşevi'-B. S. K ıJan 
bir atletle önde. Yürüyüş tabii seyre 
girmiye başladı. Akıntı gitgide U 7. U \ or 
abandonlar çoğalıyor ve Kilyosa "aran 
otuz iki kişiden Sarryere ancak on aıtı 
kişi yetişti. S. Koşucu Bil ayaklarır.dan 
aldrğı berelerin t esirile yarışma dı şın. 

da kaldı. Stoşeviç avansı Büyükderede 
dört yüz metreye çıkardı. İkinci B S . 
K. dan bir atlet. Onu takip edenler T. 
Y. Y. K . dan Angclidis. Kamüran ve 
Sadıktan eser yok. Onlarda bırakmı ş. 

Hacı Osman bayırı kontrolünden 13 
kişi geçiyor. 

Fakat bunların ilk ve sonu arasında 
bir saat zaman var. Alman mektebi, 
Dağcılık kulübü, Mühendis mektebi• 
Totonya ku1übü, Jadranski kulübü, 3e
şiktaaş jimnastik kulübü, ve İstanoul 
su ısporları kulübü artık bütün şam'1a· 

rım kaybetmiş olarak devam ediyorlar. 
Ümit Beyoğlu Halkevi tak·mmda 

Yolda ikinci ile üçüncü arasında heye
canlı safhalar başlıyor. Onların alacağı 
vaziyet Halkevi için mühim. Şişlide ve 
kızgın bir güneşin altında yüzlerce hal· 
kın alkışları arasında yedi saat on sekiz 
dakikada Beyoğlu Halkevinin Stoşeviç 
yarış yapıyor. İkinci üç dakika farkla 
Kurtuluştan Angeledisi, üçüncü B. S. 
K. dan Lorando. Kurtuluştan varan 
dördüncü adam Halkevinden varan be
şinci atleti sekiz dakika geride brrakı
yor. Her iki tak mın altı sayısı vardır. 
Nizamname mucibince her takımın son 
adamının vaziyeti tesbit ediliyor. Kupa 
T. Y. Y. K. gidiyor. Elli sekiz kilomet
reyi bitirenlerin aderli on ikidir. 
B~yoğlu H alkevinin yarışma ş~dinde 

yaptığı senelik yürüyüşün sonuçlan ay. 
nen yukarda yazılı olanlardır. 

EN MOHtM YOROYOCO : 
idmanın azlığa yaşının ( 50) yi geç. 

ı miş olmasına rağmen dünkü Halkevi 
yürüyüşüne iştirak edenler arasında en 
ziyade takdir edilmesi lazım olan birisi 
varsa o da Halkevi kütüphane müdürü 
eski spor hocası Faik beydi. 

Faik bey yürüyüşe iştirak eden 4 7 
sporcudan 35 şinin havanın muhalefeti 
ve bazı mahzurlardan yarışı bırakmış 

olmalarına rağmen 9,55 saatte yürüyüşü 
bitirmeğe muvaffak olmuştur. 

İyi hazırlanmış vücudile gençlere nü. 
mune olacak şekilde daima çalışır gör • 
mek isteriz. Kendisini t ebrik ederiz. 
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100 </\akil, tf'rCÜnN ve lkUboa hakkı mahluztiur.ı " Artık vicdanen hükmettim ki, 
"Atk ve kin, bunlar karanlık, ıinde toprak çanaklar, içlerinde Nec~eti~ yaralanmas~nda da mü- .. . . 

aydınlık ıibi birbirini itmam eden ıular vardı. Birkaç ıerçe ve bir hendıs Zıyanın parmagı var! " Bu sozlerı potıs 
hakikatler ... Bir taraftan öbür ta- ıüvercin imamın ay~l~rı~ı~ al- hafiyesi söylüyordu 1 
rafa sallanan bir rakkasın ucu. bnda sıçrıyorlardı. Dını, kını olad • 
Rakkaaın üstünden geçtiği baıka bu adamın kutlara doıtluiu o.. Zabıtayı şaşırtan ğızı ölduh··rmüttürd. 'l'Böy_I~ bir ada - o da benim ıözüme m,.~ 

noktalar ma mer amele ı ır mı. mit. Ne taliıiz kardeılermit .,.. 
feyler hep ikinci derecede. Yaln:.z mana biraz ıarip ıeldi. ş k' y ı b' k 

L 14 •1 C-•-· . k a ır, ı mazın mert ır er e.k zavallılar ... 
k k. bed" ey • ı e ~ınn müna &falı u · •t ve ın e ı ... ,, "Pabuçlarını çıkar.,, oldujunu ilk ıörütte anlamıftı. . - Bana öyle geliyor ki, hanı' 

beki zun ıürmedt Kapı çalındı .• Leyli 
Oımanı öğle yemeğine i- Oıman evin kapısında pabuçla~ Konuımaıından da az çok hot mefendi; Necdet beyi vuran •' yerinden fırladı .. Kapıyı açtı: 

yorlardı. Mutfak kapııı açdmıı, rını çıkardı. imamın arkaıınd~r. -A .. Yılmaz bey .. Siz misiniz? lanmıttı. Böyle mert bir adamın dam, bunu önceden tal&l'lamıt ~ 
bahre mis aibi kokuyordu. Leyli.ya fena gözle bakmıyacağı lacak.. Ve bu adamın mühencfi• 7 

• mermer bir tatlık ıeçti. Merdiveıı- - Sizi bu saatte rahatsız etmek 
R b. J k d' V nr dütünerek, ya vat yavaı yumu· Ziya ile alakadar olmumı da mu-a ıa ace e yeme ye ı. anı· leri ıükUt içinde çıktılar. imam istemezdim, hanımefendi.. Benı 

ko··y·· 'dec ktı· Yen· bı· de -··ur ıo"ru"nu"z '· A-·k tı'mdı' va- pdı. hakkak görüyorum. une gı e · ı r r- trabzanlara tutunuyor, 11k ıık ıo- ~ ....... Y 1 • · • b b' 
kl•t bulabı"ldı·m. ı maz, zıyaretımn ae e ıni ı- - Ne münasebetle .. ? ıin günlerini kararlaıtırmaıı la- 8 takk h 

luyordu. •tında beyaz et\, za ederek: - Çünkü bu davanm rüyet 1-" 
d O be be · d'kl Yılmaz ayakta duran Şakiri gö-

zım 1
• ıman ra r ıeçır 1 e- arkasında gecelik Şam hırkaıiyle - Beyefendi! dedi - Müsaadl' rihi yaklaftı. Necdet beyin mah~e-

d k d. · ı rünce, Leylinın kocaaı olduğunu 
ri cuma ıünün e en ıııni yanız daha kuru, daha çökük bir har • ederseniz, ıelecek hafta 1alı gü- mede fazla izahat vermemesi vt 
blrakma.lna b·ır. az ı'rleııdı·. Fakat tahmin etmııti. .. "'il d 'k'd L 1 h b d 

3' vardı. Oımanı üçüncü katta kü- J.:eyli: nu o e en ıonra saat ı ı e ey ;t cinayetin müt İf ir eear per tt-
bir ıey söylemedi. Hatti ona ca- K hanım üçüncü ceza mahkemesin~ ıi altında kalmaaı için, katil ikin• 

çük bir odaya aldı. - AClm... 1 k. H-·'--'--
mideki intibalannı bile sormamıt· Diye prezante ettikten sonra Şa. ıe ece uauau umumiye namı ci bir cinayet daha tertip etmit &-

Bir köte minderi, eski ceviz b~r h d tt bul k. I 7 
tı. Adeti likırdı açmaımı iıtemi- kire döndii: na P a e e unaca amaz mı· 

yor aibiydi. Rakım dükkina, Pen· 
be konağa gitti. Onu kendi hali-

ne, ke~di dütünceleriyle batbaıa 
bıraktılar. 

Xlll 

Ev biraz içerlek, önünde bir av· 
lu var. Onun için Sinekli Bakkal
da olan arka cephesi öteki evlerİll 
lıizaıını lırlamıttı. Evin ilk iki 

katı avlunun yükıek duvariyle ör
tülüyor. içinde adam olduğuna 

dair bir emare ancak üçüncü ka· 
tın pencerelriod~ ıörülebilirdi. 

~, ~raz geriye çekildi, e-

vin üst katını gözden geçirdi. Ka · 
feılerden birinin altından bir pa-

tiska perde ucu dıtarıya f ırlamıt, 
rüzgarda sallanıyordu. Orada bh· 

pencere açıktı. imamın odası ola
bilirdi. Kapının tokmağını yaka-

ladı, vurmağa baıladı. Cevap ala-
madı. 

"Yandaki ipi çek, amca bey.,, 

Döndü. Elleri deri önlüğünün 

altında Muharrem onu 1.eyrediyor

du. Hemen kapıya yaklqtı, ip~ 
çekti. Avluda bir çmgırak çalmA-

dolap, bir rahle odanın bütün •ı· _Demin bahsettiiim Ydmaz Şakir homurdandı: Leyli önüne bakark cevap yet-' 

yasını tetkil ediyordu. Köte min- - Aman beyim, nasıl olur: di: liey •• 
derine ka-ı ka-nra oturdular, Ben karımı evden dıtarıya çıkar- _ Vallahi siz, -; bulunur d 

·s ·s·ı Ve bu birkaç kelimenin arka- --s 
birbirlerinin yüzüne baktılar. - •mdan hemen ilive etti: mıyorum.. Bir cinayet meaeleı; bıta memurlarından defilsinifı 

imam hal hatÜ sormadı. En ak· - Sana kızmaman için söyle- hakkında mahkemeye ıitmek.. A. yılmaz bey! Bir meseleyi bu ka4 

si sesiyle: 

"itin ne? Ne iıtiyoraun, siyle 
);akalım.,, • 

"Ben Rabianm koculJDIL Dil-
madmız OIDl&D.,, 

Bunu söylerken O.man, kendi· 
ni ne aptal, ne acaip buluyordu. 

"Benim Rabia isminde hatun
la fıiç bir alakam yok.,, 

"Ben size biraz yardım etmW 

İsterdim.,, 

"Yardım mı dedin?,, 
imamın tümsek ıırtlaiı zayrf 

tioynunda qafı JU)can itlemele 

batladı: 

"H°'mu iade demek istiyor· 
sun. Nihayet nedamet etti, hak-
kımı vermek istiyor, öyle mi?,, 

"Rabia benim buraya geldiii· 
mi bilmiyor bile. Ben kendi hesa

bıma ıize hakkınızı iade edece· 

iim, efendi baba.,, 
Mademki ihtiyar bu yardunı 

man yarabbi! dar inceleınek kimin hatırına ır memiflim, Şakin:ifim! Ben Yıl- y 1 b 
ı maz ey: lirdi? 

maz beye, tesadüfün yardımiyle h 
afak bir yardımda bulundum. ş 

- Bey ude aaabileıiyoraunu1., Şakir mütemadiyen ciıara içi• 
akir bey! dedi - Ceza iıleriı;ıde yor ve terliyordu. 

Yılmaz sülerek abldı: tahitler mahkemeye sitmezlene, 
- Aman hanunefendi, tevazu hakim, ıahidi zabıta marifetiyle 

,a.termeyiniz ! Zabıtaya yapbiı · getirtir. Bugünle~de ıize bir celp
nız yardım pek büyüktür. Bir cİ· name gelecektir. Onu alınca ha 
nayetin karanlık kalmıt safhaları- nımefendinin her halde mahkeme 
nı aydınlattınız. Bize bir katil bul· ye gelmeleri llzımdır. 
"dunuz! .,,.,,,.,...? 1ırt~ ŞJk1'1ııU•tXWıu_..llN.&--W.t 

utrfailiiii 1>ff1ı'ttcii1Wı:oı a~a..l>ir .ınev~uaaeçivermeıi, Sa.. 
unın, kih Yılmazın yüzüne ba- kirin sinmesine ve derhal yatış
karali diılerini aıkıyordu. Sabrı masına vesile olmuıtu. 
tilkenmİftİ.. Leyli.ya döndü: Y dmaz üç gün önce bir bard" 

- Şu mühendiı Ziyanın \>•tını ıeçen cinayeti anlatarak: 
yakan kadm ten miıin yokta .. ? - Hanımefendi! dedi - Gaze 

!Ayla: telerd~ filphesiz ki okumuııunuz· 
- Ben kimsenin canım yakma dur .. Doktor Şahap beyin biradf' 

dım. Bir ıün yolda ıiderken, bu ri Necdet beyi de yaraladılar. Za 
adamm doktor Şahabı öldürdüğü- vallı Necdet, Fran11z haıtaneıin· 
nü itiraf ettiiini kulağımla iıittim. de yatıyor. Halbuki kardetiniu 
Vicdanım, susmama mani oldu. davası ıah günü riiyet edilecek. 
Yılmaz beye tel fonla söyledim. it· Onun ilk celıede bulunmaımı ço~ 
te meıele bundan ibaret. arzu ederdim. Necdet bey, J,u 

Yılmaz batını sallıyarak: eararengiz cinayet hakkında mah 
- Evet, dedi, hanımefendi bu kemeyi mümkün olduju kadar 

- Almaz olur muyum? 
gündür tevkifhaneye tafınıyoruJll-
0 da o derece inatçı bir adam ~ 
Aizından dirhemle lif çıkıyor. 

- Bunu da öteki gibi inki.r dl' 
ediyor? 

ja batladı ve açık pencerenin b· bir hak diye tefair etmek iltiyor
fesinin arkanndan biri ıeılendi. du, Oımanın artık onu "yardım,, 

suretle hem zabıtaya, hem de ce- tenvir edecekti. 
miyete hizmet etmittir. Kendisi- - Tuhaf fey ! Ben gazetede o· 
ni takdir ediniz! Mühendiı Ziya kudum amma, adı geçen Necdet 
ya ıelince, o kendi bqmı kendi e· beyin, doktor Şahabın kardeti o: . 

- Tamamiyle inkar. Fakaf. 
ben öyle usturuplu sualler ıordusd 
ki, ilk önce hayli bocaladı .. (8'

0 

yaz Ruı) barını tanıdıiını itirJ 
ettikten ıonra, derhal kendini tor
ladı. Bir hafta önce teYlüfhanei' 
kendisini ziyarete gelen lalıkffl' 
bir adamla pek manalı ttYfer kO" 
nuıtuklarını da ıardiyanlardaJI 
biri ıöyleyince, artık füphem kSI" 
madı.. Vicdanen hükmettim ki
Necdet beyin yaralanmasında dl 
mühendis Ziyanın parmaiı -n:r_ 

İntamın ıeıiydi. kelimesiyle iz'aç etmeıinde man2 

"Kim 0 ?,, . yoktu. Fakat tecusüa Oımanın en 
liyle yaknuf cüretkir bir adamdır. dufunu tahinin etmedim. 

Muharrem cevap verdi. zayıf noktasıydı. Doktor Şahabm senetine konmak - Şüpheıiz buııu tahmin ede· 
için, kadm kıyafetine girerk, Bü - mezdiniz ! Bu tafftlitı ancak dür. . 
yükdere yolunda zavallı adamca- kü gazetelerden bir tanesi yazth. 

"Sizi ilmühaber için biri gör-
mek istiyor, imam efendi.,, 

Batını çevirdi, Osmana göı 

kırptı. 

"Mutlak itin ucunda mangiz ol
malı, amca bey, yokta içeriye gİ · 

remezain.,, 
lkiıi de içeriyi dinlediler. Av

luda birisinin yürüdüiünü duyun· 
ca Muharrem imamın peı ve ma

kamlı "Kim o?,, ıeıini taklit edc.
rek uzaklattı. 

ihtiyar kapıyı aralamıf, homut· 
danıyordu. 

"N . . ' e ııtıyoraun.,, 
"Burada ıöyliyemem, ımam e· 

fendi.,, 

"Öyleyse içeriye gir.,, 
Toplu bir avludan geçtiler. St· 

a ııra teller ıerilmiıti Üzerleri 
aslı. Mutlak vaktile orada çama· 

ır yıkama~& meraklı bir kadırı 

'aMJnı1.tı. Avlunun ötesinde beri· 

(Devamı uar) 

Tetırka No. 20 
••ondan aon~a kendisinden bahıedildifini hiç 

ititmedik. Yalnı~ bir defa Billlden bir mektup aldık. 
Bu mektupda Arif Nedretin karın için nafaka tahıis 
etmesini istiyor, kabul etmedili takdirde bUyUk bir 
rezalet çıkacağım yazıyordu. 

- Fakat ıu BiW beyin b8yle iıim deği§tirmekte 
ne ıibi entereai oldufunu anayamıyorum. 

- Onun elbet belki bir hesabı •ardır. Eaaacn 
bu huauıta ancak faruiyatla .az aöyliyebilecefim. 
Bu derecelerde hile ve vasıtaların biç mea'ulyietini 
dilfünmediğine bakılırsa onda fiddetli bir para hırıı 
vardı. Arif Nedretin kansından ayn yapmaktan bı· 
karak tat!k iıtiyecepni hesap ediyordu. Zira o zaman 
kanama yib biD lirayı vermete mecbur olacaktı. Ta
bitdir ki bu paranın büyük bir kısmı kendi eline ce
çecekti. Bu sem kadın rolilnQ bUyUk bir mtaWda 
oynadı. F.ıkat tesadüf ve bir de Arif Nedretin bükül· 

mez inatçı mukavemeti ontann bütün rollerini altüıt 
etti. · 

- Fakat ben 1 Bütün bunların arasında Bilal bey 
beni ne yapıyordu? 

- Ah! Böyle hilekir bir adam elbet b\ınu da dU
tündü. önUnde daha dört senelik uzun bir zaman var
dı. Sizin sinnirli,tünilz liitam bulupda ıerbeıt kalın
caya kadar her ,eyin bitecelini hesap ediyordu. Hat
ıl itler yolunda giderse o kadar bile bcklemete Hl· 
zum olmıyacak, yirmi bir yapmza girmenizi bekle
meden ortaiile ııvıtacaktı. 

Ihsan beyin bütün bu faraziyat 11%erine .CSyledifi 
sfüı:ler hakikate çok yakın g5rUnUyordu. Vasim her
halde b8yle heaaplamııtı. 

Mukavelit muharririnin biraz yavaıça söylediği 
bu uzun izahattan ıonra gözlerim gene Arif Nedrete 
doğru kaydı. Alnmda derin çizciler peyda olmuştu. 
Gözlerini yere dikmişti. Elleri arkasında odanın içeri
sinde dolaımasında devam cdiyor.du. Belki de onun 
izdivaç ve aile hayatının içyUzü ilk defa olarak bir 
yabancı 8n0nde olanca çıplakhğiyle ortaya dökülU 
yordu. Bu derecelerde azametli görünen bu adam 
i_çin bafkalannın ağzından bile olsa bunları işitmek 

dır! 

(Dcoamı oar) 

çok acı, çok ağırdı. Bana kartı göatcrdifi fena dlUI"' 
meleye rağmen ona acımıttım. 

tı adamı tekrar ıöze baflıyarak: 
- işte dedi. Şimdi Arif Nedret beyin izdivacı" 

nm bütün cereyanını lSfrendiniz. Sizi iyice teftylr et' 
mek için en ince, en rekik, hatıl pyam teeeat1f _. 
talan bile anlattım. Şimdi sizin bu iti nuı1 qreocJI+ 
ğinizl ve ne yapmak niyetinde oldufunuu ani-~ 
size bldı. 

EaJci Mulcavellt muharriri BiW beyin ~:1n ... ~r,r 

Ali beyin beni bUroeuna çaltrdıtmı, mi oldul~ 
fiddetle iddia etme.ile ne kadar .......... ~ 
aaatler ıeçlrdlflml lmaca anlattım. Benim ..,.~ 
hnarak yapılan bu udivacm derhal faldni ..... 
15yledlm. 

Mukavelit muharriri: 
- izdivacı ne diye feshedecek mltfalr? df19 

raz etti.isim değitikliği Şetdp Eaadm ~'etn-~~ 
mevcudiyetine mani olamıyor. Bahuauı ki ~,,;I 
menin en birinci prtı ıizin Arü Nedretle ~ı""-J 
nizdir. 

... , .... .. ·. 
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Kan tazqikımızın 

anormal Oluşunun 
sebepleri 

, '(&fama adeti erile sıhhat ara
dltıda aıkı fıkı bir münaıebet var-
ır, Lıe d . . h w 

ı 'l r me enıyctın ve er çagın . 
ıtend · 
l ıkı 1 tartlarmdan doğmuş haıta. 

irı vardı. 

t İtle böylece kirli yaşadığımız 
t~~1arda §absi sağlık bakımı 
lıtı!ı yüzünden bir takım hasta
lı~ çektik. Büyük bulaşık hasta
llıı rı defetmek için doktorlar bu. 

1 ,~ aebeplerini ortadan kaldır -
~/·' ıavqtılar. Bunları gerçi ~r
~ •:n .. kaldırdık amma ayni dere. 
lı~ e oldürücü yeni şartlar yarat-

tık gurup için ıunu aöyliyebili
riz: Yüksek kan tazyiklerind~n 

iztırap çekenler hiç bir vakıt bir 
itin ifratına varmamalıdır. 

Bir misil alalım: Cigara iç. 
mek. .. Fazla tütün kullanmanın 

damarların katrJaımasına bathca 
sebep olduğunu iddia eden doktor 

lar vardır. Hiç tüphesiz tütün, vü
cudü zehirleyen baılıca amiller . 

den biridir. 

Fazla içki, çok zengin gda, 

~.~nlar da yaşama tarzlanmz 
~tinden ileri gelmektedir. Bun- ca sebepler arasındadır. 

• ~1 n .~~asında anormal kan tazyi-

vücut mümareselerinin eksikliği 

temiz havanın yokluğu da ba§h-

lnuhnn bir yer tutar. 

dt Sirçok kimseler kan tazyikın -
~ 11 bahsettikleri zaman, yüksek 

4~.t&zyikını ~latmak isterler. 
ın Y'iikıek kan tazyikr, rahat-

'~lıg" ın 1 b' t h" " d" JL ·• ya nız ır eza uru ur. 
~111'(1'1! batka bir de alçak kan 
"ı 'k >'ı ı da vardır. 

tlt 8un!arın her ikisi de yafama 
ıırnrzdan ileri gelmektedir. 

* * * 
~~an tazyikımız, yükseldiği za. 
Ç' l\ ne olacağını anlıyabiJmek i-

1111 b" d · ı . ld'~. . t nun ne en ı erı ge ıgını 

1 ı:~et baait bir surette izah etmek 
~l'Jtıdır: 

~1 ll~rinci olarak vücudün merke • 
kbı~hunbaıı olarak ,kalp gelir; i. 
.ı tı sırada da bu pompanın gön
llerd· ... 
~ 1Rı hayat verici kan ırmağını 
dı>"~~an §İryanlarla damarlar var-

.,.~~ıhhatte olan bir vücudda kalp, 
F, •f eıini dakikada yetmi§ iki de. 

1 it llıtınak ıuretile yapar. Yüksek 

Zihin meselesine gelince: Faz-

la zihin yorgunluğu, sinirlerin yo

rulmaıı hep zihnin dolayısiyle vü. 

cudün lüzumu veç.hile işlememesi
ne sebep olur. 

"Üzülmeyiniz,, tavıiyesinde bu 

lunmak ~ok kolaydır, öğüt diı1Jc
mek ise pek o kaelar kolay değil. 
dir ! Bununla beraber hiç eksilme
yen taaa ve üzüntünün yüksek kan 
tazyiklerine sebebiyet verdiği de 
hiç 9üphe götürmez bir keyfiyet
tir. 

T aaa ve üzüntüsü çok olan ka. 
dmlarla erkekler fazla zihin ve 
beden yorğunluğundan azıcık ol

sun çekinmek ve her gün bir müd. 

det tim mihıasile beden ve zihin 
iatirahatı yapmak suretile damarla 

nna çok yardım edebilirler. 
Kanında yüksek tazyık olduğu 

teıhis ediJmit her hasta, doktoru

nun tavsiyelerine çok dikkat et· 
mek mecburiyetindedir. 

DOKTOR. 
~~~1.k diye tanılan §art mevcut ise 
~ .•n bu atıf aayrsı artar. Alçak ----- --------
~ık varsa kalp atı§ı eksilir. 

· ~ ~ktorların baktıkları hastalar 
~ ~z kiti yüksek kan tazyıldı i
~1' il' kiti de alçak kan tazy11dı 

t', l) 
~İtd· ernek aradaki niabet yüzde 

lt, 

* * * 
ı~ 1'1.n tazyikının böyle değişme· 
~ebep nedir?. 

"e d \'a.p gayet basittir. Şiryanlar 
)t ~tnarlar, kan ırmağının ileri. 
l .. lhditin d d w ·ı· b" "1.ilUr e yar ım e en egı ır ~-

t"d ve açılır kapanır birer bo-
~i ~r. 8u elastikiyet kaybedildi · 
ı.. 

1

~ i\ftıarJarın dıvarları kaplanıp 1 

)t ~.tıla.ıtınu, kanı bütün gövde -
l~~ollderrnek vazifesi kalbe yük· 

il', 

lıu v · l._ .,. azıyet en ziyade orta yaş· 

tbıt:}'~hut ihtiyarlıkta kendini 
ljde tır, Bu daha ziyade bir şehir· 
[) olur I(·· 1 .. trqek : . oy ude pek bulunmaz. 
s,lr, 1•hyoruz ki, ~ihinlerile 
d '11l•r .. 1 • 
'il Se>k ' \'ucut arıle _çalışanlar· 

~titr, da.ha fazla bu derde dü-

k.. t>0 ktor · · 
..... ~ llı "" lÇın her hasta kendi ba-
Qtr, &i \lataki} b · r meaele tetkil e· 
l''·L naen ı ~~ete k e. eyh bu yazımızda 
~el'\l ~n tazyiklerinden ıztırap 
~· ti' •çi b' \ tr ~ 1\ 12 ancak sağlığa 
t\)u~1 bir takım ahkam söy. 

t, Su •hk& 
tı'bH · llı ilci gurup olarak top 

~, . ır: V·· 
thti.ne. Ucuda bakmak ve zih

lll etlllek. .. 

- . -YAGLI YAGf iZ 
. . 

. 

MECiP BEY 

' 

BRiYAMTi"i ... . ' 

Saçların daimi surette tanzı 
mi ve saçlanmzı tesbit etmek zan· 
netliğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikdar yağsız Biri" -
yanlin maksada kafidir. Eğer ıaç. 
larınız dalgalı ve havaya kalkık 
ve kıvırcık ise hiç üzülmeyiniz, 
Saçlarınıza Biriyantin sürdiiğünii
zü kimse hisaetmiyecektir. Bu Bi. 
riyantini kullanmakla aaçlarrnız
da hem kepek olmayacak hem de 
onlarm neşvünemasını temin e . 
decektir. Bugün ıiz de hemen bir 
tüp Nacib Bey Yağsız B:r\yantini 
alınız bundan gençler, kadınlar, 

erkel<ler, yaf lı)ar hülaıa herkeı 

memnundur. 

Bu iş olr1ıaz ı 
Deliliğin tarifi bizim gibi düşün
nıeyen olduğuna göre hakiki 
delileri ve yarım akıllıları nasıl 

ayırabileceğiz? 

- Osman Cemal, sen adı ÜS· r 
tünde kaygusuzun birisin; tabii, 
insanları kıaırlaştırma falan gibi 
ıeyler de seni kaygulandırmaz, 

böyle teyler sana vız gelir değ:ı 
mi? 

- Gerçi liabım Kaygusuzsa <la 
kendim pek o kadar vurdum duy
mazlardan değilim! 

- Şu halde bir takım mara'li 
ruh ve bünyelilerin kısırlaıtırı1 -
masına taraf tar mısın? 

- Önce tunu ıöyliyeyim ki ma
razi ruh deyince haydi diyelim ki 
·tam, yani zrrdelileri kolayca ayı
rabiliriz. Fakat yarıc, hele çey
rek delileri hakkiyle nasıl ayıra
cağız? Sonra, genel ıavaım orta
larınd:ı hemen hemen bütün dün
yada çalmadık kapı bırakmamı! 
olan İspanyol nezlesi gibi nevras · 
tenik de artık girmedik delik pe\ 
bıralanadığı fU sıralarda acabs 
kim kimi kısırlaıtırmaya kalkışa· 
cak? 

Bir de ıu var ki, bizim eski mu
harrirlerden Alinin o meıhur lu
gatçesinde yanmdan bütününe k" 
dar bütün deliler §Öyle tarif edi· 
lir: 

Deli = Bizim gibi dütünmeyip 
bizde" batka türlü dütünen a
dam! 

Şu halde deli onlar mı, yoksa 
biz miyiz? Gel de ayıkla bakalım 
pirincin taf ınt ! 

Gelelim timdi itin ciddi tarafı· 

Anketi yapan : Murad Sertoğlu .. 
Iikanhnm içine gireceği sosyete Bu ıtle bence kıaırlqlırmaktan 

onu balmumu, hatta su gibi iste- ziyade çocuğun, delikanlmın, gen 
diği biçime, kalıba sokar. cin etrafını kollamak, ona iyi t~r· 

Pek ala bilinin ki hazan hir biye vermek, daima iyilik görgü
kitap, bir roman, bir §İir, bir kon- )erini kamçılamak ve irsi olduğu 
ferans, bir nutuk, hatta kuvvetli. gerçek olan bazı hastauklarda dıa. 
dokunaklı bir söz insanın ruhun- evlenmeyi, çocuk yapmayı sıkı bir 
da yerine, biçimine göre türlü de- kontrol altına almaktır. 
ğitiklikler yapar. Çoban Mehmet Hazır ııruı ıelmitken sana bir 
ki dünyanın en güçlü, kuvvetli a· fey daha anlatayım: Dünyaya b,,}. 
daleli ve onun için en metin a. ki de dürbünün tera tarafiyle bak· 
damlarından sayılır. tığı için onu bir bataklık, bir bel&. 

Şimdi ıiz tutun, Çobanın kafa- denizi, bh· cehennem gibi gönnüı 
sına meseli Bemar§Ovun bütün bil olan Şopenhavrm namlı çırakla• 
gilerini, bütün kültürünü ve kal· rından bir Hartman vardır. Bu a
bine de bütün duygularını aşı1a- dam insanlığı ıefalet ve ıstırap
yın ! Oldu mu itte size bedenen, tan kurtarmak için vaktile töyl~ 
fikren, ruhan, kalben tam, mü- bir ıey yumurtlamıtb: 
kemmel bir adam. Lakin alın şim· - Husyelerinizi koparmız ço
di Çobanı bu )'eni tipiyle götürüp cuk yetittirmeyiniz ! Böylece yer
atın Groinland adasındaki ·Eski- yüzünden sefalet kalkar ve hayat• 
molarm içine ve kalsın orada on, la birlikte ıuur ve ıstırap da aö
on bet aene, ıonra gidin bakın, ner, gider! 
Çoban gene ne kadar değitmiı- Likin nedense: 
tir! "Halka verir talkını,, 

Hasla insanları kıaırlaıtırm~k "Kendi yutar salkımı t,, 
bir ıey değil; fakat beden ve Dedikleri gibi adamcafız hal· 
ruhları sağlamlardan doğacak. ıap ka böyle talkın verdiği halde ken
aağlam çocukları ayni kahveler, di husyelerini delil, brnağmı bl
ayni meyhaneler, ayni filmler, ay- Je koparmamıf, eceli ıelinciye ka
ni romanlar ve daha hangi birini dar bu sefalet ve ıstırap dünyuan• 
sayayım; hayattaki ayni bozucu da heyamola, beya hiaa yürüyüp 
ıeyler onu sonracian gene bozmı gitmittir. 
yacak mı? Fakat, bunun (Maynlendr) İ• 

Dah ı var, cinnetle deha ara. simli bir kapı yoldatı varCln' kt 
ıını cıgara kağıdı kadar incecik genç yatında kendi kendine cav• 
bir smırla bölünmüt gösteren ha- lağı çektirmit olan bu ıinirleri bo· 

na: zı ruhiyatçılara ne buyrulur? zuk, müvazeneaiz adam kendi fel· 
Hiç bir baba, yani insan sulbün· Bu nazariye veraset itini de çatal aefeaine sadık kalmlf, (kurtuluı 

dan gelmeyip de doğruC:lan doğru· matal ediyor. felsefesi) adlı eserini ,azıp bitir
ya topraktan yaratılan, yahut may Eğer bu nazariye doğru ise kı- dikten sonra içindeki 5lüm arzu· 
mundan gelen Adem babamız sırlattırılacak kimselerden . biz sunu kendi eliyle yerine getirmiı • 
bir dejenere, bir marazi tip mi i- mütereddi çocuk beklerken baka· Arkasından da Almanyada bu 
di ki onun ıulbundan gelmit olan rız ki Jünya müteki.mil bir insan çürük ve hasta felsefeye bağlı bir 
Kabil irsiyetinden aldığı marazi kazanmıt olur. Harunnürreşitle çok gençler ayni yolu tutup kendi 
bir hisle kızkardeşini fena halde kazanmıı olur. Harunretitle kendilerine kıymıılardır. 
kıskanarak Ha bili öldürdü? runreıit Bağdatta koskoca ülke- . Acaba, bizd.e de kııırlatbrma 

Eğer Kabil gibi ilk insan oğ- ler idare eden büyük bir hüküm· ameliyesini iıtiyenler, ayni felıe
lu bu marazi ruhu, kanı, duygu- dar, kardeşi Bchlulüdana ise bi . f enin salikleri ve Şopenhavnn çok 
yu babasından aldıysa 0 zaman zim rahmetli Pazarola Hasan bey sonraki batnından çömezler mi-
mesele yoktur, dejenerelik bize "b' b' dı"rler'. gı ı ır şey ... 
tabiattan miras demektir ve hepi- -------~------------------
mizin birden k~ı~atbnlması la- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zımdır. 

Ben bunu böyle söylemekle bir
likte atavizmi büsbütün inkar e· 
den!erden değilim ha! irsiyetin ha 
yatta, hele insan ~arda oynadığı Ö· 

nemlice bir hayli roller vardır 
Bunları ben ıurada burada oku 
makla değil, tecrübelerle biliyo- . 
rum ve tohumla tarlanın mahsul 
üzerindeki tesirlerini de bilmiyen 
yoktur. 

Tohumla tarla ne kadar iyi 

Pasteııas 
En iyi, en zarif, fakat en ucuz 

Züccaciye eşyaları 
Hediye mi almak istiyorsunuz. 'E,·i nize Züccaciye eşyası mı alacaksınız 

Hemen Past:ellas mağazalarına 
koşunuz. Memnun karacaksınız. 

ADRES : Be}oğlu istiklal catl.deai 3Mi ve 138: Telefon 41915 

:!!:::ı:c:~:d:~u;;t. :~7=~. g:~ . 1 l ı.ı r ~~l~w~~' 1lf!~H ~~,!~~~~~~~ il l~l~i~ ~11 . 
zel olur. Fakat :?n iyi 1en sağlam, Tu·· rk Ha va Kurumu 
en seçme, en güzel bir taı·laya e-
kBen ayni vasıflardaki tohumtar 

toprağın altında" yeşiliik, fidan Büyük p yangosu 
halinde çıkmaya başladıktan son-

ra maruz kalacakları havanın, gü- Şimdiye ı,adar binlerce kiş.yi 
neşin, kuraklığın, fazla yağışın , d(\ Jı 
tunun, sam rüzgarlarının, haşara- zengin etm~şt r. 
tın tesiriyle solup sararmaz. çü- 4. cÜ keşide 11 Şubatta 936 dadır. 
rüyüp bozulamazlar mı? 

Tohum ve tarla kadar sosye- Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
tenin, çevrenin de (muhitin) lesi - A 15 COO, 12.(00, 10 000 l ira 'ık ikram y~-
ri vardır. Hatta bana kalırsa a yr ı ca 
na karnından ne ~ekilde, ne ruhta eı e f 20.000 ~ l iralı1 < b·r mükafat vardır •• 
ne kıratla çıkarsa çıksın, çocl!ğun 10000 lqı ffi 

etrafını çevreleyecek muhit, de • mmııı il lill 
• 



Bu Şömineye Yaz Gtlneştnln 
Tatlı Sıcaklığını Veren 

• 

TCRK ANTR SITl'dlr 

En kuvvetli, En idareli 
En Temiz Kumar 

TDAK ANTRASITl'dlr 
En Sürekli, En Parlak 
En Cabuk Yanan Kömür 

TDRK ANTRASITl'dlr 
Her Sobada Ve Maltızda Yanan, Fire 
Vermlyen, En halli Ve En Ueuz Kömür 

TCJRK ANTRASiTl'dir 
&atı• yerleri ı Venıcami. ış HAN Madankömora ıeıerı 

T. A. •· - caaıat'e, •• ••nka.ı •ut»awt • • 

-

lstanbul llarlcl A.ı;
kert kıtaatı il8nler1 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
Lise ve orta mektep mezunu oh&p yafları 35 den yukarı ohm

yaalardan memuriyet talebiyle idaremize müraeaat etMİf otant.rın 
Hepsine biçilen eder Otuz Bin imtihan ıününe kadar miiracaal edecekı.rin imtihanlan ha ayın 

Lira elan Yedi ila On Bin tane ki- 28 inci ıalı günü aaat 24 de SiTkecic:le Me7claMtk eadcleıindeki inhi
lim kapalı zarfla eksiltmeye ko · ıarlar memurin kurıu binaaınd• yaprlacakbr. lmtihene girecekierin 
nulmuıtur. ihalesi 27 - lkincika. yatlarına ve tahsil derecelerine ye evette bulunduldan memuriy~tle
nun - 936 Pazartesi günü ıaat re ve askerlik muamelelerine a~t •eaaiki de birlikte retirmeleri we-
15 dedir. ilk inanç parası 2250 Ji. rektir. 
ra ve f&rtnamesi 150 kunıta M. M. Yvkarda tayin edilen ıün ve aatte haaır buhnunaları. (271) 
V. ST. AL'. KO. dan alınır. Ekıilt- ----------------------.-..--
meye ,.irecekler kanuni ilk inaAÇ 
parası mektub veya makbuzlarile ., 
2490 sarılı kanunun 2 ve 3 macJ. 
~elerinde yazılı belgelerle birlik. 
de teklif ınektublartnı ihale ta•· 
tinden l»ir aat evvel Ankara' da 
M. M. V. ST. AL. KO. na verme-
leri. "(539) (136) 

••• 
Harp okulu iç.in heptine biçi

len ederi 45534 lira olan bet ka· 
l~m· mefrupt kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmu9tur. Şartname k~ 

tif ve r .. imleri 228 kuruta M. M 
V. ıatınalma komiıyoaundan ah· 
nır. Eksiltmeye girecekler kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki belge
lerle 3415 liralık teklif mektupla
rmi ihale günü olan 31 - 1 - 936 
cuma günü saat 11 den bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satınal· 
ma komisyonuna vermeleri. 

(547~ (232) 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 No.lı madeni ufaJdık para kanununa tevfikan devleı 

alacaklunaa 54 lnı1'11ftan alınmakta olan beher mecidiyenin ıüaüt 
fiabnıa tenezzülü hasebiyle kırk dört kanata indirilmi! ve bu fiat üze· 
rinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebliiat yapılmıttır. 

2 - Cumuriyet Merkez Bankaarnc.a ıatın alınmakta olan beher 
on gram meslrük ve ıayri meakuk halis ıümüt badema yirmi iki ku 
rufa satın alınacaktır. (76) (216) 

Muhammen bedeli 72.000 li. .. o:an muhtelif küçük yol malz '! 
mesi 2 Mart 1936 pazartesi ıünü saat 15,30 da Ankarada idare bina · 
ıında kapalı zarf uauliyle ıatın at.nacaktır. Bu ite girmek istiyenle· 
rin 4850 liralık muvakkat teminac ile kanunun tayin ettiği vesikabrı 
ve tekliflerini ayni günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 360 ar kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpafc1 
veznelerinde satılmaktadır. (239) 

Muhammen bedeli 14445 lira olan muhteHfülcinı lastik malze. 

20 SONKANUN - 193' 
•• ... !!!il !lL!::R! 

HE.R Tt::JIU.O iZA~ATI Gi Şk.UQ.iM iZO~N AUr~uz 

k'A1tAitOY'. PALAS 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca. yirmi beı adet ıtandart ve beş adet kırtc ~et itl ~f· 
li .;antim faryölu yazı makineai kapafı- zarfl• elttfltmeye llonul'ı 
muttur. Eksiltmeye ittirik ıartlan-: 
1 ..-. Teklif mektubu (Tetlim müdlleti tauih edilmelidl.-.) 
2 - GirülUp tecrii~ edılmelt üzere teiUI edilecelt maki~ 
den birer adet. 
l - Mütebarrik akam .. analiz ra~ 
4 - o/o 7,S ı..ti·•t aqw. 
5 - Yedek alraamın a1rı qn fiat listesi· 
Ankarada Renk• Lavu1111 Mü~.ı üğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 lkincikiaun alttam saat on dörde kadaf 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (142) 

Harbiye Okulu ~in 10500 kilo 
Bulpr 27 / l /~ paSarteai Siaıil 
saat ·14 te Tophanede Sahıuıl•• 
komisyonunda açık .Uiltme ile 
alnıac.aktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 14 kuruştur. ilk teminatı 
11 O lira 25 lruruıtur. Şartnameai 

ve nu.uwi kolaiaJ•d.. atr\ile · 
bilir. l1teldilerbı WH aaatte ko • 

••• 
iki Ne. lu diki• evi i~in 12 a • 

det teni m•••• 211/ 1/ 931 .alı al
nü ıaat 14 de Tophanede Satına1· 
ma komia,onunda açık ekıiltn; c 

ile almacaktır. Tahmiu bedeli 
cem'an yekUn 1737 liradır- ilk te. 

minatı 130 lira 27 lnaruthar· Na • 
munesi Dikimevinde Şutaameıi 

Komiıyonda ıörülebilir. lsttkli -
lerin belli saatte komisyona gel . 
mel eri. "378,ı "152,, 

Fransızcayı 

Berııtz'de 
OQrenlniz 

Bu suretle Fransada üç sene beda'va 
okuyabilirsiniz. 

Her dil için yeni kunl&r 6atl 
dersler. Deneme deni · paraaızdrt 
Kayıtlar açıktır. 

iatanbul: fstikl&l caddesi 373 

Ankara: Konya caddesi. 

Botaz 

Ağnsı 

Nezle 

Bron~at 

KUlltlMMlrtn 

Asla tutulmıyaeatıl• 
hastahk tardır 

Ağız, burun ve nefes borU 
mikroplara kartı koruyan en 
kemr4el ve en ıeri tesirli "' 

ıeptik: 

Keman hocası me 18/ 2/ 936 salı günü aaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada -----------mllll 
idare binuında satın ahnacaktır. Bu ite girmek i&teyenlerin Göz Hekimi Avrupada tahsil etmiı bir san· 

atlcar keman derıi vermek istiyor. 

Ders almak iıtiyenlerin her gün 
abah saat 11 - 13 araııncla 

(41923) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) m istemeleri ... ' k!....t!d• llTI ır. 

1083,38 linhk muvakkat teminahve kanunun tayin ettiği vesikalar Dr. ~ ükrü Ertan 
ile tekliflerini aynı gün aaat 14.30a kadar komisyon reisliğine verme ' Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. No. 3 
feri lazımdır. (Cafaloğlu Eczanesi yanında) Tecrtlbe edtotı• / Bu iıe ait ıartnameler Ankara da malz~me dairesinde ve Haydar· Sa!ı ıünleri meccanendir •. 

p&J&da tesellüm ve sevk müdürlafünde parasız olarak dağıtılmakta· l----T•e•le•f•on•.•2•2•5'5•6••• ... •• --~·-•>ll!!!::::CS!le9t•P!!!!=••P.:ıez•saı-•~-.-
dır. "284,, • 
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r Son - Sistem 

SOVVET 1 
1 

c 
Dlkif , Nakı• ve SanayJ Vergiler 

Ekonomik ve Finansal kanunlaı 
serisinden 1 nci kitap 

Yazan Hakkı Y enlay 
(SUmer Bank şeflerinden) 

MAKİNALARI 
G. VE A. BAKER-LTD 

Salaıı Beher metre Maval 

Bütün vergi kanunları 
1/10/935 tarihinde mer'i oldukları 
§ekllde, tadil ve ekleri, tetsir ve 

kararlan. nizamname ve izahname 
leri ile bir arada. 

Husu.si ve pratik bir tasnif 
522 büyük say! a, iyi kağıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

Fiatı: 16 O kuruş 

c;;JRKET1NDE BULURSUNUZ 
j . SACLAM - TEMINATLl 
J UCUZ - EMSALSiZ 
'\ Umum deposu: lstanbul Tabtako.le 
' f elefon sokak No. 62·1 Tel: 2'l813 

Yukarda gUrUlen modelden lstlklAl caddeıi No. 306 - 308 
bafka muhtellf 12 zarı• Baker büyük mağazalan Tel: 44922 

modelimiz vardır Anadoluda acente aranıyor 

lstanbul Satış Gümrüğü 
Direktörlüğünden: 

Kasımpaıa.da Zincirlikuyu cad
desinde 15 ve 12 N. lı haritalar & ·· 

rasında 13 metre 86 S. metro yüz . 
süz arsa. 13,86 

Akıaray yangın yerinde Bala· 
banağa M. Retitpaıa S. 6 ci ad~. 
da yüz~üz araa. 107,32 

Cihangir yangın yerinde 42 c1 
adada yüztüz arsa. 2, 15 

Aksaray yangın yerinde 21 ci 

adada 1192 - 1196 harita N. h 
ve 9--60 metre yüzlü &rsa. 215,10 

M. kıymeti temiı 

2 2 

3 24,1 

5 1 

I Maliye memuru, avukat. mükellef. 
lere, hukuk ve ticaret hoca ve 

ta1ebeslne büyük kolaylık 
Umumt tevzi yeri: 

Ankara cad. Hafta idarehanesi. 
Satış yerleri: 

Ahmet Halit, ikbal, Haşet 
kitaphaneleri 

M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Cinıi e§ya 
K. G. L. K. 

3214 0.670 48.24 İpek mensucat. 

Yukarda yazılı eşya 23 - 1 - 936 G. saat 13,5 da sahş salo 
nunda ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin şartımız mucibince eşyayı 
almak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini göstermeleri ve makb-..z 
ve saire evrakiyle kanunen muayyen olan zamanda komisyona gel

meleri ilan olunur. (231) 

Yukarda semti sahası ve bir metresinin muhammen kıymet 
muvakkat teminatı yazılı olan arsalar alakadarlar ara11nda s 
mak üzere ayrı ayrı açık arttırriıay.ı konulmuştur. Şartnameleri l 
zım müdürlüğünde görülür. Arthrmaya girmek istiyenler hiz 
rında gösterilen muvakhat temina t makbuz veya mektubiyle her 
21 - 1 - 936 salı günü saat 15 de daimi encümende hulunmal 

(B) (36 

Aari kadının beğendiği krc:n 

CREME 
SIMON 

Umum Bakkallar ve Şekerciler 
Cemiyetinden: 

Betonarme Köprü inşaatı, Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı Umum Bakkal ve Aktar ve Şekerci ve 
Helvacı esnafına: 

lier kadının aıhhi ve m~ikerr.mel bir 

kremden beklediği yani yü2'de cildin 

rnükemmcliyctini, yumuşaklığını, tat

hlrğınr, bc2ercnin taravetini ve tenin 

Elinizdeki ölçüleriniz için bu ay ıonuna .kadar mensup olduğunuz belediye şube· 
lerindcki iyar memurlarına müracaatla orada beyannamelerinizi yazıp mukabilin 
de müracaat vesikası almağı unutmayınız. 

Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
Gaziantep vilayetinde Kilis -- lılahiye yolu üzerind~ (24, 

lira keıif bedeli Aferin köprüıü inşaatının kapalı zarf -usuliyle 
siltmesi 11 - 2 - 936 salı günü saat (16) da Nafıa Vekaleti §Ol 

köprüler reisliği eksiltme komisyonu odaıında yapılacaktır. Ek 
me tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (121) kurut muk 
linde §Ole ve köprüler reisliğinde .ı alınabilir. 

Maliye Vekaletinden: 
beyazlığını temin eder. 

Her yerde satı}JT, 

1 - 2257 No. lu madeni u~aklık para kanununa tevfikan d~vlet 
alacaklarına 54 kurut tan alınmak ta olan beher mecidiyenin gümü~ 
fiatının tenezzülü hasebiyle kl!k dört kuruta indirilmit ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebligat yapılmıt~ır. , 

Muvakkat teminat (1822) lira (50) kuruftur. 
isteklilerin yapmıı olduklara itlere ait vesikaları eksiltmede 

az sekiz gün evvel göstererek Naf:a Vekaletinden ehliyet vesikas StMON KREM, SABUN VE 

PUDRASI 2 - Cumhuriyet Merkez Ban kaıınca satın alınmakta olan beher 
on gram meskuk ve gayri meıkUk haliı gümüt badema yirmi iki ku· 

maları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 11 - 2 - 936 salı günü saat (15) ek 
Ankarada şose ve köprüler reisli ~ine verilmesi lazımdır. (80) (2 nıta satın alınacaktır. (76) (216) 

mı PARDAYANTN ör:t1M0 
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A lilj l..ıdı bir sesle: 
- Uizi evlendirecek papaz ot!re

de '! di~ c mırıldandı. 
Katerin, secdeye kapanan Pani 

Garolaya doğru giderek omuzuna do
kundu ,·e: 

- lşte s izi el'lendirecek papaz bu
dur .. dedi. 

Pnni Garola, ayağa kalkarak yü 
zünü açıp yal'"aŞ yavaş iki niş.anlıya 
döndü. 

-20-
LORANIN H.4ZlNESl 

Ağusto un on sekizinci pazar ge· 
cesi - yani ayni akşam- saat doku
za doğru ihtiyar Lora Lahaş sokağm
daki yeşil kapılı e"·d~ t«:k başına bu
Junuyordu. 

A1isle kararlaştırdıkları gibi, sa
at sekizde Mariyyak bu e,·e gelmişti . 

- Alis nerede? diye sordu. 
- Kra liı:e ta.rafından geceyarısı-

na kadar sarayda alıkonuldu. Afüı, 
sizi beklemek üzere beni bıraktı, A· 
cat"a ne olacak yarabbi? Alisi ömrüm· 
de bu kadar güzel görmemiştim. 

Mnriyyak gülümsedi. 

- Size haber ''ermekliğimi söy
ledi.. Azmk sabrediniz de sözlerini 
hatırhyayrm. Bunlar tuhaf şeylerdi . 
Neydi acaba?... Allahım, kızcağız nP 
kadar da mes'ut görünüyordu. 

- Haydi, aklınızı toplaym .. 
- Ha, buldum .. lşte bana şunlan 

söylemi~ti: Sizi gere yarısını vuran 
~atin ilk darbesinde bekliyorlar .. Ne 
daha önce ve ne de daha sonra .. Nere
de olduğunu siz bilirmişsiniz! 

- Pekala ... 
Lora ellerini bitiştirerek: 
- Bi1iyorsunuz demek? Oh, ben 

de bunu ne kadar öğrenmek isterdim. 
dedL . 

- Size söz veriyorum. Yann sa· 
balı öğrenirsiniz .. Şimdilik Allahıs

marladık 

- Mösyö Iö Kont, Allah yardımcı 
nız olsun .. Unutmayınız! Tam geceya 
rrsı .. Ne evvel ne de sonra! 

Kont dö Mariyy:ık, Alisle her za
man buluştuğu bu odaya dalgın bir 
bakış fırlatıp çıktı. 

İhtiyar Lora ise onu bahçe kapısı
na kadar geçirdi. Sonra içeriye gire
rek kapı), iyice kapadı ve oturarak 
beklemeğe başladı. 

Saat dokuzu çaldı. O vakit: 
- Zannedersem artık şimdi geri 

dönmiyecektir.. Ali.cıe gelince, c da 
tuzakta! diye söylendi. Ayağa kalktı. 
Bir anda etrafr gözden geçirip gülüm 
sedi. 

- Komedi sona eriyor; canrnı da 
tiıkıJmağa başlamıştı. bakalım ne ya
pacağım? Adam sende, bu da çok sa· 

de bir şey .. Kimseye görünmeden ü~ 
dö rt gün geçirmek üzere Pariste ufak 
bir otel arıyacağınt .Ronra :rola cıka-

rak 1talyaya gideceğim. Bir ker~ ora

ya gideyim de ötesi kolay. Nasıl olsa 
zenginim. Hele senetime bfr bakayım. 

Alisin odasına çıkarak kilidi çe
kiçle açtı. Alis gündtizün beraber gö

türmek istediği şeyleri karyolanın ü
zerine yığmrştı. Gece saat sekizde geri 
dönecekti. Fakat gördüğümüz gibi 
kraJiçe onu sarayda alıkoymuştu . 

Götürmek istediği şeyler bir çanta 
ile bir küçücük sandıktı. Küçük san· 
dıkta Mariyyakın göndermiş olduğu 

mektuplar vardı. Lora onları ateşe a
tarak ~antayr açtı. Gözlerinden ateş 
fırladı. Dh;siz ağzı açık kaldı. 

Çantada Alisin bütün mücevherle· 
ri bulunuyordu. Bu mücevherler de 

._ ,.. 
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- Rene, Allahm ismint: yemin e
derim ki bugün onu kurtarmak iste· 
dim. Alisi sorguya. çektim. Hakikati 
öğrendim .• Bu hakikat çok müthiştir. 

Deoda, benim oğlum olduğunu bildiği 
gibi bun~1la kurumlanıyor da ... Alis 
bu sırrı biliyor. Eğer aşıkı bunu ken
disine söylememiş olsaydı nereden öğ
renebilirdi. Kendilerini buradan kn
c;ırdıktan sonra bu sırrı herkese açmı-

rapacaklan ne malQm? •. Hayır Rene ! 
Bu işte artık merhamet olamaz. Çün
kü ben kalbimin en derin noktalarını 
yokladığım halde bir katra merhamet 
bulamadım. Hatta sen bile onu ölüme 
mahkum etmedin mi? Göğsü detinerek 
ölmiiş ~örme.din mi? Hayali sana ku
lede görünmedi mi? Pekala Mliyorsun 
ki Allah onu benden enci mahkum 
etti, dedi. 

-0, benim hasta kafamda yer a 
lan bir hayaldi. Merhamet madam. 
ben de onlarla birlikte gider ek daima 
göz kulak olurum. 

- Sus Rene .. t~tc bak! .. Şu kapı
dan işaret nrildi. 

- Hayır, gök güriiJtiis üd ür. Biu 
l anet eden semanm sesidir. 

- Sana ır,it kapryı aç diyorum. 

Rujjiyeri diz ~öktü.: 

- Katerin. elemek ki kanrmzdaıı 
olma bir kanı dökerek, canınrzdan ko· 

pan bir canı alacakı:ırnız öylf• mi? 
Kraliçe eğilerek müneccimin ko

lundan tutup ~anki bu feci anda kuv
veti on misli artmış g ibi hir hareketle 
onu ayağa kaldırdr. 

- Sefil ! Senin bir he\'e~in uğru

na namusumu, o;:erefimi, hükumetimi 
feda ede:rim? Akhnt bac;rna top fa! Si
hirbazhkln, cinayetle, bir cok kim'IE'· 
leri öldürmelrle liltırlu olduğun halde 
ancak benim sayemde ya~ıyorsun . Bir 

kere hırım> emı uzerındcn kaldırsam, 
senden yüz çevirnıi~ olsam derhal tev 
kif edilerek mahkum olur \'e işkence
ler içinde can verirsin, 

Müneccim sersemlemişti. Kubbe
ye doğra kalkan ko)]arı bir beddua 
haykırıyor sanılırdı. 

Krali~e : 

- Git kapıyı aç ! diye tekrarladı. 
Rene, sendeJiyerck, sıralara çar

parak gidip kapıyı açtı. Bir a dam. bir 
papaz içeriye girdi. Kukulete i gözle
rinin iizel"ine kadar innıi~ti. Papaz, 
şaşkın şaşkın bakınan saçları dimdik 
kesilen Rüjjiyeriye: 

- Nereye gideceğim? diye sordu. 
Müneccim eliyle mihrabı göstere

rek, kı~ık ve insan sesine benzemiyen 
bit sesle: 

- Oraya, kraliçe s eni ora da bek
liyor .. Yürü. celJat ! dedi. 

Papaz iirperdi. 
Rüj jiyeri gözleri papaza dikilmiş, 

ve kolları uzahlmı<; olduğu halde ka
pıdan çıktı. O vnkit papa7, gök gürül
tüsü arasmda kaybolan acı bir çığlık 
duydu. Çaka n sirn«eğin 1c;ığr irinde, 
~t'ndrlh·erck, cll~rik bac;ma vurarak, 
homurdana ra l< kacan bir karaltı gör
dü. 

Bunun üzer!ne cHvle kapıyı kapa
tıp kulrnletec:ini crka:-dr '"" mihraba 
cloıhn •·iirüdü. 

I\aterin i~e onu karsı llmağa git. 
miyt'rc't oldu~u yerd<' ka ldr. 

y ., 1- • .. ":ı '>:l7: '"'kin ·mra: 
- ~özünd<' ~adık. se\·gfc:'.inJ unut

mırRT' nl i;mden kor\•M.... M::ı rki d8 
P:nıi Garola, hoş geldiniz! d dl. 

Pa:r i r.ar"Ta, ha ~mı trnp:ıdıP.'ı kapı. 
rn dö·- ~iir erclr: 

- Bu acl nı hana niçin cella t de
di ? diye düşündü. 
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115 - Yolcuları gören Merihliler hep birden 
secdeye kapandılar. 

116-Ve işaretleri üzerine onlara taştan tabak- ll 7 - lvanoviç mırıldandı: 
lar içinde yemek getirdiler. ·· - Bir öriimcek yiyeceğimi asla düşünmemiş

tim • 
• 

11& - Metihteki insanlar, kannca yuvalarına 

he~yen evlerde oturuyorlardı. 
119 - Reisleri Loa ile lvan.oviçi mi .. Mir etmiı

lerdi. 
ızo - Akıam üzeri hep birden kınnı21 jddiza 

tapıyorlar. 
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- Marki, sözünüzde durdunuz. 
Pa~ halkı sırf sizin sayenizde her 
manastır patlamak üzere bulunan bir 
bomba haline geldi. Yalnız bir kıvıl
cım eksik ... Teşekkür ederim. Vadimi 
yerine getirmek sırası şimdi de bana 
geldi.. Bir saniye sonra, sevdiğiniz 

kız burada bulunacaktır. 

Papaz: 
- Alis I diye mırıldanarak ürperdi, 
- O artık sizindir. Alıp götürünüz 

Marki onu size veriyoruın. Rakibinize 
gelince onu da öldürünüz! işte silah .. 
diyerek papaza dört kat edilmiş bir 
kRğıt uzattı. 

Pani Garola kağıdr kaparak: 
- Alisin mektubu! Ah anlıyorum. 

~1z pek müthişsiniz. Evet, böyle bir 
intikam aklıma g~lmemişti. Evet, Kont 
onu seviyor, ona tapıyor •. Bu mektup 
ise onu kalbine rastlıyan bir mermi
den daha çabuk öldürür, sözlerini söy 
Jedi. 

- Demek ki anlaştık! Mektubu 
n-1'...ar]yyaka göstereceksiniz değil n:i? 

• Evet. 
- Ona okutacaksrnız da .... 
- Şüphesiz. 

- O vakit Alisi alıp götürürsü-
~z. Onu teselli etmek de size aittir. 
Ben kendisini sorguya çektim. Size i
timatlı var.. Emin olunuz ki sizden 
nefret etmiyor. Bir araba sizi bekli
yor. Herhalde görmüşsünüzdür. 

- Fakat Kont? O da buraya gel" 
cek mi? 

- Evet, şimdi gelecek. 
- Alisle beraber demek, Du niçin 

nıadam? 

- Maksat kontun buraya gelmesi
dir. Eğer ... bu mektubu okuduğu halde 
gene Alisi müdafaa etmeğe kalkışır
sa? Ya onu bütün rezaletJerile, bütün 

lekelerile birlikte kabul ederse? Onun 
ihanetlerini l:iildiğiniz halde nasıl sev
mekte devam ettiseniz kont da ayni şe
kilde onu sevmekten vazgeçmezse? 

- Madam, madam! •.• 
- Her şeyi önceden düşünmeli ... 

Ya Mariyyak sizinle Alis için çarpış· 
mağa kalkışırsa? 

Papaz şiddetli bir hareketle elbi
sesini açtr. 

Bu elbisenin altmda gayet süslü 
bir jantiyom elbisesi vardı. Eski ha
lile, ipek etekli, dantela yakalı, boy• 
nunda bir altın zincir, kemerinde gü
zel bir hançer asılıydı. 

Yüzü gayet korkunç bir hal almış 
olduğu halde hançerini çekerek: 

- O vakit meseleyi bu hançer hal
ledecektir, dedi. 

-19-

NIŞANLILAR 

Pani Garola tekrar elbisesini ka· 
padı. Kukuleteyi başına geçirerek rliz 
çöktü. J{aterin onu tuhaf bir gülümse
me ile bir an kadar seyretti. Sonra 
papazın girdiği kapıya doğru yürüdü. 

Bu esnada hemen hemen geceya
rısı olmuştu. 

Bir araba sesi duyarak kapıyı aç
tı. Araba durdu. üç kadın indi. Bun
lardan biri, beyaz bir elbise giyinen 
ve rengi uçmuş olan Alisti. Genç krz 
evvela bir~z tereddiit ettiyse de sonra 
içeriye girdi. Obür iki kadınsa ar:.ıba
ya binerek uzaklaştılar. 

Alis kiliseye girince bir saniye 
kadar heyecan içinde ve uzakta mih .. 
rapta yanan dört mumun sönük ışr
ğiyle yarı aydmlanan. karanlrkta bir 
şey bekliyormuş gibi durdu. 

O sırada bir el elini yakaladı. Ve 
bir s::.s kulağına: 

PARDAYANTN OI,UMU 

- Hele gelebildin kızım! diye f ı
sıl dadı. 

Alis dö Lüks kraliçeyi tanıyı:nca 
kapıldığı heyecan geçti. 

- Onu arıyorsunuz değil mi? Sab 
rediniz, şimdi gelecek .• 

- Madam, ne kadar yüksek kapli
siniz ! Size nasıl teşekkür edeceğimi 
bilmiyorum. 

- Sizi götürecek arabayı: gördü
nüz mü? 

- Dikkat etmedim madam .. Fakat 
papazı göremiyorum. Kilisede hiç kim 
se yok mu? 

- Sana sabret diyorum. Oh, ne 
var? Neye böyle titriyorsun? 

- Madam ... Şurada, kilisenin so-
nundaki fısıltılar nedir? 

- Ruzgar kapıları gıcırdatıyor. 
- Madam, işte geceyarısı çaldı. 
- Evet, işte nişanlın da geldi.. 
Hakikaten saat geceyarısını çalar 

ken drşardan bir parola verildi. 
Alis kalbi çarparak kapıyı açmak 

için kolunu uzattı. 
Kraliçe sert bir tavırla bu kolu 

itti: 
- Kapıyı ben açacağım ! 
Alis hayı:et içinde kaldı. Bazan 

kraliçenin yanında bulunduğu zaman 
kapıldığı bir korku duygusu bütün 
varlığım kapladı. Çünkü J{aterin:n 
kilisenin bu kapısında beklemesi ve 
sürgülere başkasına el dokundurmı

yarak kaınları kendisinin açması tu
haf bir şeydi. 

Katerin, bu talisiz kıza, ördüğü 

ağın ortasında fırsat bekliyen bir Ö· 

rümcck gibi göründü. Aklından: 1 

- Herhalde bu Mariyyak değil

dir. düşüncesi geçti. 

Fakat aldanmıştı. Gelen Mariy-
;taktı. · 1 

Kraliçe kapıyı açınca kontun yal· 
ruz gelip gelmediğini anlamak için 
süratle etrafa göz gezdirdi. 

Evet, M.ariyyak tek başına gel· 
mişti ... 

Katerin: 
- Nasıl, yamnızda bir iki arkada

şımzı da getirmediniz mi? diye sordu, 
Mariyyak kraliçeyi tamyınca bir

az hayret etti. Derin bir heyecanla 

eğildi. Ah, bu kraliçe kendisini kapıda 
beklemiş ve kapıyı eliyle açmıştı. Böy-

le bir şefkati bir anadan başka kim 
göstere bilirdi. 

- Haşmetpenah yalnız gelmem t. 
çin vermiş oldukları emri unuttular 
galiba .. Bunu.nla beraber, şunu da na. .. 
ve edeyim ki yanımda benim için en 

kıymetli bir dost olan birisini getirme
ğe karar vermiştim. Fakat şövalye 

ancak yarın sabah serbest bıralula· 

caktır. 

KraJi çe birden bire: 
- Evet, evet! .• diyerek kontun 

&ö:ı:ünü kesip kapıyı kapadı. Ve se-
vinçden doğan bir iç çekiş göğsünü 

kabartır. 

Ayni zamanda Alisi de meydana 
çıkardı. 

İki nişanlı karanlıkta biribirinl 
görel'ek hemen tamdılar. Hemen biri. 
birlerinin ellerini tutarak dUnvayı 

unuttular. 

Hafif bir ışık dağctan dört mu. 
mun yandığı mhraba doğru yürüdüler .. 

Kraliçe ise uğursuz bakışını üzer• 
terinden ayı:rmıyarak onların arkasın• 
dan yürüyordu. 

Nişanlılar mihrabın önünde dur• 
dular. Dalmış oldukları aşk ve ~aa· 
det rüya.şile k~ndilerinden geçmişler-
di. . . . . . 
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