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Yüksek 
şehı'imize 

misafir imiz 
şeref verdi --

ı Romancıların bile aklına J?elmiyecek hakiki bir facı~ 

12 mahkôm Şeytan 

4 Qncü 
'nüfettlşllk 

laır kızı kaçırıp 
~r~ına geçtikten 

0 1'lra öldürenler 
hakkınd• 

idam 
Kararı verdi 
Dördiinctl Umumi müfettiş Gene. 

raı Abdullah resen idam kararı ver
mek husu.auı.ilakl kanuni hakkını il\\ 
defa olarak bir kız kaçırıp ırzına ge. 
~ n iki kişi hakkında kullanmıştır. 

Kr:u aynı zamanda öldürmekten 
de çekJnmiyen bu haydutlar derha1 

Y•bl•a,. .. hke•eye9"k edilmişler 
le lerilen idam kararını General Ab. 
dullah derhal tasdik etmiştir. 

ismet ln6nfl 
EQe seyahatına 

bugün başladı 
Baıvekilimiz ismet inönü Ege mın

takasında yapacağı tetkik seyahatine 
bugün baılamaktadır. Başvekilimizin 

bu seyahati beş gün devam edecektir. 
ismet tnönü büyük bir kalabalık 

adasından liaçtı 
Kura çekip içlerinden dördünü 

köpek balıklarına attılar 

Dördü çıldırdı ! 
Birini kesip yemek istediler ! 

Kurtulanlar hakkında lngiliz 
amele fırkası Leon Blum'dan 
merhamet ve af rica ediyor 

Adli hataya 2'ğrad1ğı an1.aşt1arak ttJlı. 
liye edileceği gün bıı karardan 11.aber'
dcır 01.amayıp kaçan ve köpekbaltkltı
nna yem olan betbaht Roger Mori11 

Yeni rom'tlnla
rımızı takip 

ediniz 
1 

Güzel Prenses 
DUn verdljlmlz ilk formanın 

hUIAN•I fUdur : 
"Orman kolcusu Paskal, kızı An· 
nayı kucağında yeni doğmuş ba
basız bir çocukla görünce dona ka· 
hyor. Anna, masum olduğı.ınu

söyliıyorsa da babası inanmıyor 

ve onu evinden kovuyor. Fakat 
zavallı adamın uğradığı felaket bil 
yüktür. Kızından bu suretle ay
rılmanın verdiği acı ile kan beyni· 
ne sıçrıyor ve ölüyor. 
Anna, kralın kızı Prenses Vera' 
nrn oda hizmetçiliğini yapıyordu. 
Prenses babasız bif çocuk doğur
muştu. Günahını örtmek için ço
cukla beraber kendısini sarayın ha 
vuzuna atarak öldürmek istiyor· 
du. Hizmetçisi Anna buna 
mani oldu. Milnakapya baıladı
lar ... 

(Arkasını 9 uncu sayfada okuyunuı) 

2 
Son Korsan 

Bu heyecanlı deniz macerasını o
kumağa başlamadınızsa fırsat ka· 
çırmayın. 8 inci sayfamızda, hüli
sası vardır. Onu okuyarak maba· 
dini takip edebilirsiniz. 

3 
Harem 

ağasının oğlu 
(Va-Nu) tarafından yazılan bu ta
rihi roman da pek yakında baıla
yacaktır. 

tarafından uğurlanmıştır.Nazilli ve Ay- Manevralar& idare eden Orgeneral /zzeddin 
dın pamuk vaziyetini tetkik edecektir.! 

ua.."iycti gözden ger;irir1<C?1 
(Yazı.sı 4 üncü sayıfada) ~~~lllllıılllllııl'lıııll'lllı .......... 



1 

2 

Belçikanın bitarafhğa 
avdetinin manaları 

Garba doğru taarruz edecek bir Alman tehlikesinin mevcut bulunmadığına 
bir delil daha: Belçika, bitaraflık siyasetine döndü! Bu memleket, umumi harp
ten evvel de, İsviçre gibi bitaraftı ve bu vaziyeti, beynelmilel muahcdelerle te· 

~effül ediliyordu. Onun için, Fransa, Belçika ile hudutlarını, müdafaa noktasından 
.::ayıf bırakmıştır. Almanlar, Belçikayı çiğniyerek Parise saldırdılar ve bu yüz· 

den de bütün dünyayı aleyhlerine kışkırttılar. Belçika baştan aşağı istilii altında 

kaldı fakat harpten sonra yeniden kurularak, bu sefer de, artık tabiatile bitaraf· 

h gı terket1i. Umumi harbin galiplerile ittifak etti. 
Bu ittifaktan kuvvet doğmadı. Bilakis Zaaf hasıl oldu. Zira, Belçikanın hal· 

kı kısmen Vallon'Jardan, kısmen Flaman'lardan mürekkeptir. Bunlardan birinci· 
ler Fransız ırkına, ikinciler ise Almanlerden Fransrz ırkına, ikinciler ise Alman 

ı rkına yakındırlar. Bu scbebledir ki,Hitlercilerin Flanman'lar arasında propa 
; :ndaJar yaparak, Belçika milli vahdetini parçalamağa doğru gitmeleri pek ko 

1 yoldu. 
Şimdi, kral Lcopold'un bu misli tehlikeyi atlatmak üzere, Fransa ittifakını 

Feda ettiğini öğreniyoruz! Zira, hükümdar, Almanyanm garptaki topraklarda 
vözü olmadığına kanaat getirmiştir. Hitlcr, ols:ı olsa, Sovyetleri istihdaf ediyor. 
Nitekim, gene dün işitilen bir habere nazaran, Almanya garp alemile anlaşma-

HABER - ~kşam posiaiİ 

Meşhut cürümler kanunu hakkında Doğru diJ 
ı 

değil ~~!. 
UfilUmlSİllİil yeni Veınn KacdloB<~(~~ 
Istanbul müddei-

DskeOesl tne 

beyanatı Senelerin mihnetiyle ~ığ 
çck"1Y.esi yeti.pniyormu§ gibi •a .. 
ca insan ağırlığını yıllare<t sırl'~ah 

<ClYı ırü m nşo elfll<dl n ğD lf\) n D<dl<dl Da ede na lenen Kadıköy iskelesi, dün, bt'_Aa 

clYıırmlYHMl yapoOdo~o veırn gös'ttermea dan göç etti. Geride ona be"'"...-aı~ı 
ba§kası kalmadı ki Allah <>"° ~ ün 

0 ft (§} ft lr 'V/ e ~ lYJ lr S\ c9J cSl ~ lYI 0 lYI in} 8 in) 1cBO"1 n mür versin diyelim. Bu t~ ned 

e~seırnso nııa©I nseyn göırm üş cak yenisine ait olabilir. . f!!or 
Kadıköy iskeel8i, deyip dA İl.. 

<§> 0 Mal 0 0 cdJ 0 fr 0 al lr melidir. Eskisi neredeyse . fdoğ 
Son günlerde halk arasında me<;;- kesin görebileei?ği vaziyette olmaSı "Can kurtaran yok mu1,, d~ ~e 

hut ciirümler kanununun türlii lazımdır. Şu şekle nazaran zabıta racak bir hale gelmişti. YCfl~-
şekiJJcrde tefsiri yapılmaktadır. mevhum bir suçtan şikayet üzerine yenilenme8iyle de yalnız 1'.DP'Jte 
l\lcşhut cürümlerle alakası olmıyan olmayıp, vukuuna hakikaten kanaat değil, limanın bile çehresi ~ 
bazı hıi.diseJer müddeiumumiliğe ka., getirdiği meşhut suç hakkında faali. Ameliyatla gllzelleşmiş bir ih 1 

. . d ... -ı .. •• .1J:.-.1ü ze dar götiınildüğü gibi bir kısım hali< , yete geçer. Binaenaleyh gazeteler ya. ın :ı1-"lıne u.una • ,,A. 
da bu kanun hükümlerine giren suç. zılarında tahmin ettikleri şekilde he Gönül ister 1.i, bu, uzun rJJ •ı 
ların nelerden ibaret olduğunu bile hangi bir şahsın (bana filan adam ha şekilde kalsın. Temiz tutulsUflı 
memektedir. karct etti) veya (beni dövdü) veya muhafaza edilsin.. .,";r 

İstanbul müddeiumumisi Hikmet (bana söz attı) yahut da (sarkıntılık Bize öyle geliyor ki oanı,.,. 1 ec 

nrn ilk şartı olarak, ıarki Avrupa ile garp arasında hiçbir ittifakın mevcut bulun
mamasını ileri sürüyormuş.. Halbuki, Fransız - Sovyet paktı diye bir muahe· 
oe mevcut olduğu için, Belçika, - müttefikinin müttefiki yüzünden - başına, an 

cak felaket gelebileceği kanaatine varmıştır. Yukarda bahsettiğimiz dahili iki· 
lik tehlikesi de buna inzimam edince, işte, kral Lcopold, milletini, bitaraflık si-

Onat bu noktaları göz önünde tuta. tn bulundu) gibi mücerret şikayet '\·o? koridor kenarl.an az bir zamDl'~t~ 
, rak şu beyanatta bulunmuştur: ihbarı üzerine 0 kimse hiç bir vakh tarifelerle dolacak ve bunlar ~. 

"- Meşhut suçlar kanununun b: 7.abıta tarafından •yalnız bu kadar rarıp so7acak. Pünezleri düşell e 

yasetine iade ediyor. 
t . Alman siyasetinin bütün hedefi, Rusyadır, bu, ötedenberi anlagdıyor. 

'V' e Hitler Rusyayı, istinatgfilılarından koparmağa uğraşıyor. Onun istinatgahı 

garpta, Fransadır. Fransanın Belçika gibi bir müttefikini bitaraflaştırmak, Alman 
siyaseti için büyük bir muvaffakiyettir. Ancak: Almanya Rusya ya saldırdığı 

gUn, garp demokrat alemini etliye sütlüye karışmıyacak dereceye vardıracak • 
mıdır? Alman siyasetinin hedefi budur. Belçikanın bitaraflaşması da, faşizm -

komünizim - demokrasi arasındaki mücadele için, bu bakımdan alakayı caliptir. 
Hüseyin Fanık TANUR 

rinci maddesinin ilk fıkrasında işle bir şi!ifıyetlc iz'aç edilmeyip kanunuıı ri sarkacak. Abdesthanesini11~~a 
nen ,.e faili o sırada ,·eya pek az ~on. tnrifi daire.-.inde meşhoden böyle bir bat bir hale bUründüğünil gar .,ı 0 

ra yakalanan tabiri kullanılmakta suç ,·uku bulduğuna zabıtaca tam bil' Ve1has~l zavallı isl~lenin, .ı ate 
·· sonra ,c:eıytan çarpmıc: nihi ailtı " 18 

olma.c;ına gore suçlunun işlediği su lmnant geldikten sonra, şikayet edi· :.. -.: 
çu, işlediği iddia edilen yerde her. Jcn şahıs hakkında takibata başlar. rafa, burnu bir yana dönecek· )f 

Bu da suçun vuku bulduğu ihbar olu- Bunun böyle olmamasını t~IA 
nan yerde suçun işlendiğini teyit za yeni bir ishcle veren AkaY',.j J ~ 
ve tevsik edici delillerin vücudu ilt> tıuna borçtur. Daha şimdiden • 

ciddi tedbir alnıak ldzınısa et kaimdir. Zabıta her ne kadar hiç b•~· fa 
tahkik yapmaksızın yalnız zabıt vn· yap·malıdır. vJ, 
rakasile suçu tesbit ederek evrakı Halkiı:;:.I.: 
suçlu ile beraber müdeiumumiliğ~ ,·er Glresunda dS •e 

içeride : 

"'Unlvereitcde talebe kayt ve kabul işleri mesi iktiza etmekte :se de talimatna· bir talebe J•a 
Rozemberg 

1 
-

dün akpm kapanmıııtır. Yalnız bundan fev. menin 16 ıncı maddesinin son fıkra. 1 

•~-~~~ · kalClde sebeplerle geciken talebe lsUfade ede d 1 ld v .. b t MildUrilnil lokal tık U Ji. ki dl sın a ''azı ı o ugu uzere 1.a ı anın ~\ 

dl.yor k·ı •. . ~ -. J ce. e~:;eralte lnkıl~p derlerlne devam edll zaptı ya~madığı sırada deli) olarak göı- tstanbulda bir muallımin t rr 
Otomobille 1:ram- mektedlr. terilen şahitlerin hadisede malOmattar birinin sözde ba~ma vurmasında' •ıt 

"Steplerin kini ile vay çarpıştı • VilAyet muallimler bfrliğl kongrcs1ne olup olmadıklarını şifahen sorarak yı cürmü meşhut muhakemesirt' ,, 

b 
Dün gece Osmanbeyden Şişliye gi _ müsaade edip etmemek için birliğin hesap. öğrendikten sonra zapta isimerini dar intikal eden bir hadisenin d 

ey· nel milel yahudlllk larnn tetkike ba,ttlamıştır. .. ıı 
den 16S sayılı Vatman Nazifin idaresin- * Van gölünde vapur l§Jetme fşllc meşgul yazması luzum lu bulunmaktadır. Şı: dusu daha kapanmadan Gireso 

birleşti!'' deki 111 numaralı tramvay ile 775 nu· olan deniz nakliyat umum mUdUrU Ayet hale göre şikayet edilen hadiseyi Zll· talebenin müdürhü tokatlaf111- •<' 
11.4" maralı otomobil Etfal hastanesi önünde Altuğ §ehrlmize gelmiş ve bazı i§leri tetkik bıta, mahallinde meşhuden vuku=' yeni bir hadise çıkmıştır. 
11'@0 o e kt D'fF s lbD oh çarp.ı§~lardır. etmiştir. Bu ,a.lqam Ankara_ya d~n~ccktlr. gelip gelmediğini tetkik ,.e delil ola. Giresun ortaokul ta le besinde: 

teQak-k.tS.ft de BOi• Her ik1ai de hasara uğramıı. nüfusça • MWktye mektebi cumhuriyet bayramı rak gösterilen şahitlerin de malumat run, iki yıl üstUate sınıfta kal 
bir ia)'iat dlmaıruftır. ~ • ~: :::ıe;;;den istifade edcrelt }arını öğrendikten ~onra me. hut ~ıır muğber olar:ak, müdürün od.aı;t' 

şe~D~MÔlfi} yema 1 Ayağına odun :Bu~dön~C:v~·IMuhlddlnUstUn. knnununatevfikantakfbiiktiz:aett~ mişvemüdüriltokatlamrştır . ..., •.. 
uemesn nmnş düştü dağ raJataız bulunınaltbıdır. ğine kanaat ~e.tirdik~n sonra taki. ~ad~.se .. h.~kkmda tahki_k~t y~rı.~ 

Be .. lın· , 16 (A.A.) _Havas aJ·ansı • VllAyette bir ae!erberllk müdürlü~ Ih. hata ba.şhyahılır. Mücerret bir flika· arıf muduru evrakı tahkıkıyeyı 
,, Eyüpte Bahariyede yeni yapdan bir d edl u · •n 

muhabt·rı· nden·. at imiş r. yet ve ihbar hiç bir vakit zabıta me. iumumililTr vermistir. ~ ~ 
fabrikada amele Recebin sağ ayağına • lzınlrde de yeni bir sebze ve meyve hali "'""'· 

Nasyonal sosyalist partisi siyasi ofis 500 kiloluk bir ağaç düşmüş, Recebin yapılacaktır. murlarım hu kanunla takibe sevke· Şar .... ı KaranısS 
Alfred Rosemberg, sefirlerin ve ecnebi ayağr kırılmış, Cerrahpaşa hastanesine •Bunıada Abideleri koruma heyeU tara!m. demez. Zabıta gerek taJimatnamedt> AD6 d 
gazeteler mümessillerinin kabulü mü - kaldırılmıştır. dan Abidelerin tescili bqlamt§Ur. yazı

0

1ı izahat ve gerekse sair suretler. u.D n ma e 
naseebtile bir nutuk söyliyerek ezcüm- Başından yaralandı • Tektrdafda bulunan tnhtsarıar umum le bu hususta tamamen tenvir edil- bUIUndU ~o 

mUdUrll Mitat §ehrlmize dönmUıtUr. mi.;; oldugvundan yazı muharririnin hıı ' 
le şöyle demiştir: Şoför Yusufun idaresindeki 3251 nu- • Şimdi Adanada bulunmakta olan 1kU -s Şarki Kara_hisar civarında ııı.~ ii 

korkusunun zuhuruna ihtimal m•v· k.k · ·· ·· t f narı Burjuvazi veya Proletarya, Bolşevizm maralı otomobil Yemişte hamal Cemile sat vekili CelAJ Bayar ve Maliye Vekili Fu " ı ve arama enstıtusu ara ı 
ve faşizm mevzuubahs değildir. Cihan- çarparak başmdan yaralamıştır. Yarah at Ağralı orada tetkikler yapmaktadırlar. cut değildir. pılan maden aramasında şayanı 6r 
daki bol~evizm ve Avrupanın akibcti · kld Vekiller bir aydan fazla bir zamandır de - l\füccret ihbar yapan kimsenin neticeler elde edilmiştir. 

:r Cerrahpaşa hastnesıne mlmıtşrr. d iri 
mcvzuubahstir. Steplerin kini beynel. Borcunu ,.am eden aeyahatıerlnl yarın ikmal ederek elilleri de ona göre uydurması şek. Bu araştırmalarda sulak ve ...... Ne 

·ı 1 Yah dil'kl b' Ankaraya d"'neccklerdlr. linde?. mevkilerinde yilzde 2 • 2,5 al~p 
mı e u ı e ırleşerek Avrupanın vermeyince v 1 ••• .,... d - Şimdiye kadar bir had~ çık eden bir cevherin bulunduğu t?t 
bütün nizamı karşısına dikilmiştir. Fat.ht Kadıre•mesinde sı·nanağa .... 1 sar a: t F k ı. ı e :s :s mamış rr. a at çı""ması ihtimal da· miştir. Bu altın damarı 500 • 

Hatip, bundan sonra tecezzi kabul et sokağmda oturan rencber Mehmet dün • Hicaz hükümeU köleliği kısmen lAğve. hilinde olabilir. Şikayetçinin c;uçun murabbalık bir saha dahilinde~i 
miyen kollektif sulh telakkisinin bolşe- gece evine giderken Kadri ve karısı Na den blr kanun neıretml§Ur. işlendiği yeri söylemesi lazımdır. 8to.. saba ve civarında da gene ı:e 
vizmin bir yetmemesi olduğunu beyan • lnglltere uzak §&rktaki hava kuvvette. 

ciye yolunu keserek alacaklarını iste - rlnl takviye etmektedir. çun meşhut olabilmesi için işlendiği nebilecck altın ve simli kurg~uıı 
etmiştir. mişlerdir. Mehmet parayı vermeyince • Hlndfstanda Bombayda bir camıın YL ihbar olunan mahalde herkesin onu ratı görülmüıtür. _ 

Rosemberg, demiştir ki: karıkoca bir olup Mehmedi döğmüşler· nma Mecusı mabcdl yapıımamıdan dolayı görmesi \·eya böyle bir hadiseyi ieit "8 
Thorez'in nutku, A1manyada pek dir. bir arbede çrkmıı iki ki.şl ölmil§ ve 60 kl§I miş olmasr iktiza eder. Musanna hir den maJftmatları olmadığıol ..ıt. 
. d b' h .J. Al yaralanmıştır. iV~ yenn e ır eyecan uyanwrm.ıştır. - =================== dava ihdas etmek istiyen kimsenin şey germediklerini söyledik 

•Meşhur otomobil kralı Hanri Ford Ame. 
manlar bu komünistin gayesi Fransa i· mak idi. Komünizm, boyunduruğuna rikan reisicumhuru Ruzveltın fiklrler!nc hUr. niha}et bir iki ki iyi kandırabilmesi iddia ,-eya şikA.yetln artık b;, r 
le Almanya arasında ihlaskarane bir boynunu uzatmamış olar. Al:nanyayı mctkO.r olmakla bcrabct tatbikatın bir felL ihtimali mevcuttur. Tekmil muhiti la takibine imkln kalmaz. ll ı 
mukarenet vücuda gelmesine mani ol - imha etmek istemektedir. ket doğruduğuııu sOylemış ve aleyhtarlığını kand•ramaz. lki kişi böyle bir su~un yet umumi hükümler dairesill 

MaıreşaB IK6tEomo1n1 
meırasnmn 

. ..:..,; ı' ~ • b4em!f Jffm-cşali ve Harbiyenin yaşıyan en eski mrzrmtı Mareşal 
Kbm'ıtt cenazesinin dün kaldırıldığını yazml§tık. RC$mimi.z dün yapılan as
~ cenaze mera.siı.ıini göstcrmc1:tedir. 

bildirmiştir. yapıldığını söylemiş olsalar hile meş- edilir. Ve filhakika tasni ed~I n 
• Romanya kralı u:arol bu ay sonunda l l d. v · ._ ıut o ması için işlen ıgı zaman ora. pıldığr anlaşıldığı takdirde ...ıı 

Prıı.ga gidecektir. dı..: * Alman hava mtı•tcşarı generaı Milel< da me,·cut olanların umumunun gör· ile ona bu tasni suçunda yar n 
dUn Romaya gelml§Ur. mesi iktiza edeceğinden suç mahal . ler kanunun tayin ettiği • 

* Eski Macar ba§veklll ve on sene b&§Ve. linde bulunanların böyle bir hadise. cezalandırılırlar.,, •t 
klUet sandalyesini muhafnza. eden Ji:ont Betk 
len CenevredekJ Macar heyeU reıaugıne ta it 
ytn edUmJştlr. Alkayo li"l1 yeını n tdlluı bas o 

• Yeni Macar ba§veklll eski başvekil Göm. 
~§Un :ı.iyasetinl takip edeceğini ııöylemlştlr. 

• lta.lya, Avusturya ve Macaristan dış f~
lerl hn1tanlıı.n 9 lklnclteşrlnde toplanacak . 
lıı.rdır. 

• Esl<l Avusturya başvekili premı Star. 
hemberg misafiri bulunduğU kont Esztur. 
hazyyE' 11e birlikte dUn Berllne hareket et. 
mlşUr. 

• A vusturyada blltUn eli silAh hıtanlarm 
talim ve terblyeslle m<'şgul olacak mllls teş. 
ldlAtııııJ a lt bir teşl<lll'lt kanunu De§redll • 
rnlştlr. 

• FllhıUndeld hAdlscıcr dola~'lsllc lnglllz l 
t ııhltlbı ı l"''Tllsyonu pek yakında Fl'lstlnc j l . 
g-!'.lt'C'"l< tir ,. nıvln nlhayeUcnmesln<' ra~en 1 1 
ask,.rt lf'dbirler kaldınlmıyacaktır. 

1 
• FrnnSTz bankam t!lkonto mlktllrını )1lz 

rtc 2,5 dıın !kh•e lndlrmı..+ır. • • ;;~ 1 
• Romanya hariciye nıı.zın Antoneslto A ' 

1 
tı:ıadruı sonra Anknraya g<'lecclttlr. ı 

• Yunıınl.!ltan 20 000 dra.'ıml olıı.n pasaport 1 
1 

harcını kaldırmıştır. 

Diin haber \'erciiğir.ıiz gibi, Akayını 
yeni duba iskelt>.si Ji:~)prüdeki yerine 
getirilip takılmıştır. Halk, burasını 

büyük memnuniyetle ıe~ 
Klişemiz, eski ve y_eO 

yan yana gösteriıor. 
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Veırgn azdoır U 
. Bunu SÖ) lem eğe kim cesaret eder? 
ılhassa düşünün: Bir gazeteci 1 

· ergi aıdırı,, di)or. nerhaı bütiin Yen·ı b·ı r sana
U)Ucuıarının hiddetini d:net ede -

~~;ir ~=~~~~h~.~inden gaıeteyi a_ toryom yapıhyor 
_-Sen~ gidi ne söylediğini, ne yaz. Bundan muallimlerle 
ıgını hılmez. seni!. Yergi azmı;;; 

Ö)le ise gazete kağıdına biraı t a lebe istifade 
aha hi d' · n ırsınler, yahut matbaalar . edecek 

~.alışanlardan hususi bir taks · · · ~ k 
$Inlar da 0 .. .. .. .. .. Bu sene verem mücadelesı ıçın ~ 
·nı zaman gun111ıu gorur .. h . 1 . bı~tu'"n memleketin bır · . Bunu ~ 1 mu ım oa n 'e u _ . . soy emekle maksadın . etli 
edır baka~ ım?. Halktan ne isti. ihtiyacını karşı~~ac~k . ehemmıy 

rsuft?" bir teşebbüse girışılmıştır. 

o_lşte "Ver~i azdır!,. serlevhasrnın Memleketimi7:ie m~alesef tahrib:\~ 
~uıacağı hıssi~·at ve tenkitler böy. çok olan veremın bılhassa her. o 

l,acaktn. tahsil çağındaki talebe ve aynı za-
Fakat ~iisterih <>lu . D manda muallimler arasında fazla olu-

ınek de··1ı . n . emem o . . . !bet-
. 1 d gı •• Alı Çetinka~·anın son .:u ötedenberı nazarı dıkkatı ce 
n er e g " .., ' h ı nın 

· . ~zetelere \·erdiği bevanat mektedır. Verem müte assıs arı 
zerınde ıkı üç 1• f . · \ . ·· sa-

M a etmek istiyorum: veremi en çok memleket erln on 
0 hterem B k . · 1 · leketi-1 mük ll . a an dıyor ki: ~de frnda olarak gösterdık erı mem 

e efwet k . d 
rmiyor z· e serıya işimize eL mizde mevcut birkac; sanatoryom an 

ecrühesi~ fe~;~ Yolla:.ı gelişi güzel bu talebeyi ve muallimleri istüade et
bilenlere '\'a e;e dca.g_ıı, fenni tarzda tirmek hemen de mümkün olmamak

mizde tsasİı :. ıracagız. ~f emleke - tavdı Bunun için sırf muallimlere ve 
e kaı ar \'erdik ır BYol siyaseti takibe t ı" b.v mahsus olarak bir sanator-

b . unun • . .. a e e. e 
a eş. altı milyonluk ı~ın but~en• om kurulması takarrür etmiş ve der 
o~ duracag· hır tah.ı;:ıı;ıa t Y . • t· 

• • '~· Yahut da h · ~ hal faaliyete geçılmış ır. . 
e kabılıyetıne g·· alkın Ter . Ü .. d Alt nizade civarrndakı 
mi on .. . ore asgari dört . skudar a u . r 
1 uç lıra toplıyaca,,. , a. Valdebağında. altı yıldanberı faa ı-
şte b • gız. r 

eseıA b" u ~ısheti doğru bul d yette bulunan bir prevantoryom va -
a ırkö l"'d ma ım .. 11' l tale 

Yetlerdetc· ) u en - hele fakir \"i dır ki , burada yalnız m~a 1~ er, -
lbette ın_~en - dört lira al k. belre ve maarifçilerin aılelennden za. 

az degıJdi ma · ı · f a t eskid r. Gerc;i, mükellefi yıf ve tedaviye muhtaç olan ar ıs ır . 
' · en altı lira ld ,,. • · kt d r 

il üı;:te bi . ·ı._ • 
0 uguna naza. hat etmekte \'e tedavı olunma a ı · 

r nısut.'tınde t . • rd 
nıışhr. B . . enzılata uğ_ Yeni sanatoryom dn havası fevka a e 
kd" u, hır n ımett· • 1 kt 

ı tedi.ratın b d . • n. 1,akin. i:vi olan ayni mıntakada kuru aca . ı_r. 
esi H) lü,·ii n e e~ı ışe tercih ecliL B. u sanatoryomun valnız inşaatı ıçın 

1 ~ e \'Rtıvet ' ~ 
a um değil. Gönül· . e sok~caktrr. 27000 lira tahsisat konulmuştur. !n-

ktan, hirinin tercihi dıler kı .. bu .. iki şaata gelecek ay bı:ışlanacak ve ilkba 
rakıısın, Tamire mu:ene koylııye hara kı:ıdcır tamamlanacaktır. 
ız ana soseler de-il ~C.: olan yaL 
nnf seikilde Pr fg kı. Onlar en lklısat VekAle ll 

o e.cıyonellere 
e )aptırılırken ü ·· .. Para mUsteşar vekili rec"d k' çuncu. dö d .. " e ı Yollar r uncii 
tllefıret tabi. 1

1 nıız da bedeni mü. Ankaraya dUoUyor 
, 1 •• o anlara Ya t 
a ı ıı h ii1. iıntcı t d 1 .. P trılsın. Şehrimizde ev ve el işlerl sergisiyle 
:ıR niSetinde ol e . \O~·l~yü sıkrştır_· iki gu·'ndür bizzat me§gul olan 1ktısat 
.) ı tercih "d. . nıadıgı ıçin "dört 1i 

"" t} orunı ç · Vekaleti müsteşar vekili Hüsnü Ya -
~ '"er :ı>ara\nrı'. d .. alışacak yer. . k 

n .. em1 man bu akııam beraberinde sergı o-nen inı a<ırl t k 1 • Yecektir. ~ 
·n ·· a ı drgını k mı·serı· bulunan Ttirkofis merkez m .. ü-ur. <'n fakirinde . llo ·ta: Köy . d 
ıtırken 'ru·· rk ' n hıle dört lı"ra ., diri Akil olduğu halde Ankaraya one 

.. • ll'en· "-
uç lira alın~a ın en zenginindrıı cektir. 

tdır ki d Sıdır. Öyle bir sınıf l 1 d 
klarda,· ca~~ ~İbi kamyonları so - Ka 1 p· sek t'S n en 
\'ar gibi ko~t e l'rde, şoselerde ca ölflm 
k s urarak k ·t 
azanır K . . os urarak p~ . 

lnobilj · 1 endının şoförlü husll!'· i 
Uk t ıaranın 

elJefivet rn spor otomohili 
nı haYl~r Yaşına gelmemiş mah. 
r. - n ınotosikl«.>ti w briki var. 

v 
.ı:.· e bu züınr 
sildir. y 

1 
e Pek de okadar aı 

rtıınan ~.nız şehrimizde şöyle bir 
r Pek d" ıatıarını sorunuz· "Kira 

u tü 1 d . • - ~ 
- 80 . ., enmesıne ragmen. 
. - 10() T d ıreıerd e aha fazla aylık~· 
·n, b·' oturanlar vüz adetlerile 

ın • 
araba] adetlerile savılır. Husu 

ar d - -
~e l:tk .

1 
a Pek azdır denemez. A-

runı ~1• erden ziyademidirler bilmi 
on1~t ..etkin caddelerden daha faz. 
ı.·.. ıesiYor. 
~oyı·· • 

a ) 01 u 'e fakir amele ile esnaf 1 
Plerı 1~ar_a.c:;ı Hı-irken bunların sa. 
iz, hir· 1.1ra mı ''erecek? HaW\, 
Ier· ınct sınıf de<Filiz daha zen_ 

• ~a ' e ' 

Beyoğlunda Papasköprüsünde ka -

saplık eden Yani isminde bir adam. 
bu sabah saat sekizde Tepebaşı tiyat

rosu önünden geçerken birdenbi~e ye
re yuvarlanmış ve kalp sektesınden 

ölmüştür. 

Bir yankesici 
mahkt\m oldu 

Fatih sulh ceza mahkemesi, dün Fa
tih Atpazannda Güllünün 130 kuruşunu 
yankesicilik suretile çalını~ ~lan Fatoyu 
2 ay hapse mahkum t"tmıştır. 

Bahkh klllsesl 
aleyhindeki davr. 
Hıdrellez günü Balıklı kilisesinde 

iane toplamaktan suçlu mezkur kilise 

mütevelli heyeti aleyh ine açılan Cemi 

HABER - ~ltşam pMtası 

Mecidiye 
köyündeki 

çöplük 
Bugıtlıınıden ntlba .. 
ıreın kaDdoıro Ouycır 
Dün y e r i nde tetki 
kat yapıldı lst~ n- ı 
bulun sihhatıne 

muzir oıdu{lu 
anlaşıldı .. 

Mecidiyeköyü hd kile beraber bugun 
bütün Beyoğlulu hatta bütün istanbu!
lulara bir müjde veriyoruz. Müjdemız 
şu: Mccidiyeköyü çöplükleri kalkıyor. 

Bundan sonra Mecidiyeköylülerle be
raber bütün htanbul da sinekten kurtu 
lacak, riiyalarımıza giren kara bulutla
rı artık ~örmiyeceğiz. bu hakikaten 
müjdeye değer .. 

Dün öğleden sonra Belediye reis 
muavini Ekrem Sevencan. Sıhhat mü
dürü Ali Rıza , Beyoğlu kaymakamı Da 
nişten mürekkep bir heyet ~ec_i_diye : 
köyüne giderek meşhur olan çop~~k~~rı 
tetkik etmişlerdir. Neticede bu ço!'l.u~
;~rin .hakikaten istanbulun sıhhatı ıçın 
muzır olduğu görülerek oradan kaldı -
rılmasrna karar verilmiştir. 

Bugünden itibaren bu çöpler köy • 
den çok uzak bir yere kaldırılacak ve 
bu is bir haftada bitirilecektir. 

F;kat, sinekler bu yen\ mahalde de 
üremivecek, oradan da şehre gelemiye
cek ~i? Onu §İmdilik biz de bilmiyo-

ruz. 

lnkilA p a t>idesinin 
yeri t:ay i n edildi 

Bu yer MBçkadaki 
taşlıktır 

Bel<?diye, kurulması mukarrer büyük 
inkılap abidesinin yerini kat'i olarak 
tayin etmi~tir. Yeni abide için en mu -
vafık Dolmabahçe sarayr üstüne isabet 
eden Mackadaki taşlık rnevkiidir. 

Sultan · Aziz zamanında bir cami in • 
§asına başlanıp da hal'i üzerin~ t~§ları
nrn ortada kalması üzerine bu ısmı alan 
yer gayet geniştir. Gerek Marmaradan 
gerek İstanbul ve Üsküdar yakasından 
gerekse Boğazın mühim bir kısmından 
gözükmektedir. 

Salahiyetli makamların fikirleri de 
alındıktan sonra burasının derhal Ma· 
liyede:ı istimlaki yapılacak ve ayni za· 
manda büyük bir merasim meydaru 
vücuda getirilecektir. Abide yapıldıktan 
sonra milli bayramlarda merasimler 
buradan başlayacaktır. 

CUMA 
Blrincile~rln - 1936 

ffi('ri: ısss • Recep: so 

o la • "'ıl 11159 15,03 17,31 19,00 4,33 
fro.neıe"•• 1 

0 10 11,23 6,31 9,35 12,00 1,31 11 ,05 
tv ,.J..o 

tanat Kanununa muhalif hareket da - GEÇEN SENE BU~ON NE OLDU? 
Ce rnahk . d Yunaniat.a.nd& a.tıkerlık müddeti 18 ay ola_ 

) erek r · On u~u onlar versin!., 
nin u .. tefahr, kabahat gibi birbirle. 

c.erle . 
vası Fatih Sulh ~ . emesın e ra ka'l.ıul ~diJm!ftlr. 
görülmüş, şahitler dınlenmış, muhake Fransa Habeılııtanı parçalıunağı t eklif el.. 

sac\' rıne mi atacaklar?. t~ff' 

me karara kalmıştır. nıı,ur. 

tini ; ~daJet cihetinden 4 - 1:3 nis. 
se 4 d 0tru bulmadım. Kabil olabi. 
kseı aha inmeJi, 1~ ün mikdarr ic:ı• 
v ll1etidir ..... lll~·-'1 tin· :. . . .. -· 
dur. 1 ~ Yukse1mPsını ~oyledf2ım _ 
ek .~ılınem siz de bana hak ve. 

llıısiniz., .. 
( YA · NO) 

Akay idaresi 
Ana dolu yakasında 
oturanların şikA

y e t:leri ni tetki k 
ediyor 

Haydarpaşa ile k6prU 
arasında doğru 
posta yapılacak 

Akay idaresi Anadolu yakası ban
liyösünde oturan halkın bir şikayeti
ni tetkik etmektedir. Bu şikayet ban
liyö trenlerinden Haydarpaşaya gelen 
yolcuların Haydarpaşa iskelesinde ya 
vapur bulamamaları veya mevcut va
purda yer bulamamalarından doğmak 

tadır. Evvelce de daha idarei mahsu
sadan sonra Seyrisefain zamanında i
darenin iki vapuru köprü ile doğru 
Haydarpaşa arasında sefer yaparken 
Akay idaresi sonradan bu seferleri 
kaldırmıştır. Şimdi Kadıköy vapurla
rı Kadıköye gider veya gelirken Hay

darpaşaya uğramaktadır. Kadıköy gi
bi kalabalık bir muhitten bilhassa sa
bahları gelen vapurda esasen halkın 
bir kısmı ayakta olduğundan tren yol 
cuları Haydarpaşadan bindikleri za
man bittabi hiç yer bulamamaktadır
lar. 

Banliyö halkı, bu her günkü ayak 
üstü seyahatine bir nihayet vermek 
için Akayın, Şirketihayriyeden aldığı 

Göztepc ve Erenköy vapurlarını hi<; 
değilse sabah ve ak~aın doğru Har
darpaşa ile köprü arasında seferler 
yaptırmasır.ı istemektedirler. Akay i
daresi isıe bu işi tetkik ederken bütün 

gün Haydarpaşa - Köprü arasında 
muntazam ve müstakil seferler yaptır 
mayı dü~ünmektedir. 

Kömür depolarının 
kaldırılması 
bekl enirk en 

Yeni yeni depoların 
yapıldığı görUIUyor 

Kuruçetmedeki artık kalkmalanna 
pek de ihtimal verilmiyen kömür depo
larının alacağı şekil henüz bir esasa 
raptedilmiş değildir. Yarın Ankaraya 
gidecek olan Liman umum müdürü 
Rauf bu kömür depoları meselesi hak-

kında İktisat vekaletile temas edecek
ti. Yeni liman inhisarı kanununda bulu
nan bir madde İstanbul limanında kö
mür depoları hakkında karar vermek 
hakkını Vekiller heyetine bırakmak· 

tadır. 

Fakat, diğer taraftan burada yeni ye 
ni kömür depolarının kurulduğu görül
mektedir. Bu arada Usküdar Paşa lima
nı ile Kuzguncuk arasında Fethi paşa 
korusu önünde bir arsada yeni bir kö· 
mür deposu yapılmaktadır. Anlaşıldığı
na göre bu yeni depo evvelce Haliçte 
Cibalide olduğu gibi üstü kapalı depo
lardan olacaktır. Bu arsanın eski şehre
mini operatör Emine ait olduğu bilin
mektedir. Öğrendiğimize göre operatör 
Emin burada kömür deposu viicuda 
getirmek için bir takım ecnebi sermaye
darlarla birlikte hareket etmektedir. 

Evvelce operatör o sahildeki diğer 

t"mlak ve arsalan da almak istemiş. Fa
kat o havalide oturanlar buna şiddetle 
mani olmuşlardı. 

Denizyollarının Ortaköyde Kabataş

lisesi yanındaki kömür deposile Beşik
taı;ta bulunan bir kömür deposu da o 
tarafta oturanların şikayetlerini mucip 
olmaktadır. 

Teşekkür 
e · ı>vn ve baldızım Nerlmanın ve 

"· noıayısile r~naze merasiminde bi? 
Dolama ve kan çıbanları 

ve tahriren teessürlerimize iştirak Hüseyin imzasile aldığımız bir mektupta deniyor ki. 
n dostlarımıza ve Heybeliada sa- "Parmaklarımın ucunda sık sık dolama veya kan çı-

toryomu kı?~etli. ~oktorlarına .. w I bam çıkarmaktayım. Doktorlara g.~d~~ce bunları ekseriyet
a?.e merasımıne ıı;tırak eden mu12· le yarıyorlar. Bu sıbiıınlar daha kuçukken önlemek imka
ve fedaklr hemşirelere !aygı ve nı yok mudur.,, 
1rktbkt lttdlll lllllin'NO CEV ABTMIZ: Size §Öyle bir usul tavsiye edebiliriz: 

lnıll Eniştesi Parmakların ucunda dolama veya kan çıbanı çıktığı zaman 
t 2'unoıı Ziya Kt1rl1el bunlar iyice §iJmeden eYVe1 llzerlerine günde 7-8 defa 

bol bol tentürdiot sürmelisiniz. Bunun yerine (Cehennem

taşı) mshlülü de kullanılabilir .. Beş gram billuri cehennem 

taşını on gram maimukatterde eritmeli ve bu sudan da 
sürmelidir. 

Bunlardan bir fayda görülmediği takdirde gayet sı-ı 
~·ak sabunlu suda banyo veva lapa koymak da faydalı ola-1 
bilir. i 
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Tenkld edilecek ... 
ınoktaıarumoz 
Ahmet Em.in Yalman, "Türk rejt

minin vaaıflart,, serlevhalı yazumıdtı, 

diyor ki: 
Yapının umumi hatlan bu kadar 

iyi çizilmiş olmakla beraber tenkit 
edilecek noktalar yok mu? Elbette 
var... Fakat bunlan da. ikiye ayır· 

mak lizımdır. Birinci.ei her faydalı 

hareketle beraber yürüyen zaruri 
mahzurlardır. Esas faydaya mukabil 
tali mahzurlar gö?.e alınmaz.sa her te
rakki hareketinin yerinde sayması 
icap eder, çünkü dünyada hakim fay· 
dasına mukabil türlü türlü küçük 
mahzurları olmıyan hiçbir hareket ta 
sa vvur edil emer.. 

İkincisi henUz el varmamış olan ıs
laha muhtaç işler ve bunlar meya
nında. bilhassa idare mekanizmasının 
halkın her günkü işlerini görmek 
hususundaki yavaşlığr ve noksanlan
dır. 

Bu gibi noktalar memleketin~İnu
rni gidiş çerçevesi içinde tahlil edilir
ı:ıe varılacak netice şudur: Her şeyin 
birden iyileşmemesinin sebebi, temer
kiiz usulü ile yürünmesidir. Bu usul 
belki de bazı 'işleri geri bırakır, fakat 
ele alınan işin sathi tarafında durul
mamasını, tam ve esaslı iş çrkarılma
sınr temin eder. 

1914 senesinde Türkiye. kapitalist 
memleketlerin müşterek iktisadi bir 
müstemlekesiydi. 1918 senesinde ana 
yurd parçalanmak tehlikesine maruz.. 

du. Osmanlr namı altında güya milı
takil kalacak kısmı da en insafsız ve 
mürteci bir saray idaresi altına düşe
cekti. 

Bugün dünyanın mukadderatına en 
ziyade hakim, son senelerde en ziya
de süratle yol almış ve hep müsbet 

sahada yürümüş, sulhün mühim bir 
istinat yeri diye mevki kazanmış bir 
milelt vaziyetindeyiz. Uzaktan bize 
bakan bir ecnebi müdekkikinin gözü 
ile mevkiimizi tahlil edince ve ölçün
ce derin bir iftihar duymamak i~in 
çok menfi ruhlu olmalıdır. 

"* * * Kuşsuz bir şehir 
HMatı Kumçayıı Kurımdtı ya.z111or: 
(Yafa) civarında yahudi aleminin 

yarattığı bir şehir vardrr: (Tel - A· 
viv). Bu şehrı kurmak için uğraşan-

ların başı Dlzengoff isminde bir ya
h udi idi ; Yahudilik aleminde (Mo
dern Musa) laka bile şöhret alan Di-

zengoff 1905 senesinde Baron Roçild 
tarafından Fi1istine gönderilmi~ti. Bu 

adam yıllarca yalnız yahudilerc tnah
sus bir ııehir kurmak idealinin peşin
de dolaşmuı , nihayet otuz beş sene uğ

ra..,tıktan sonra bu emeline muvaffak 
olmu!jtu ve kendisi de bu şehrin bele
diye reisi intihap edilmişti. 

Şimdi Tel • Aviv bütün mana.sile 
kum çölü ortasında A •TUpalı bir şe
hirdir. F.ıkat her şeyi tamam olan bu 

şehrin bir tek onksanı vardır ki o da 
burada ku3 bulunmamasıdır. Avrupa

lı bir gazeteci bir glin Yahudilerin 
mukaddes 13ehrinde gö?.e çarpan bu ku 
suru hatrrlatınca Dizengoff §U cevabı 

vermişti: 

- Merak etm(>yiniz. (Tel - Aviv)de 
bir gün kuş da olacak. Biz öyel bir şe
hir yaptık ki bunun yalnız sakinleri 
değil, hırsızları bile yahudidir !.,, 

Halbuki bu sözleri söyliyen Dizen

goff (Tel - Aviv) i kuşlu bir gehir ya

pamadı. Ve gene hali buraya giden 

gazeteciler şehrin kuşsuduğundan 

bahsediyorlar. AnJaşıhyor ki para 
kuvvetile çöl ortasında bir A vrup!l 

şehri yapmak mümkündür. Fakat bu 

şehre kuş getirmek öyle değil! 

Mil it tasarruf 
cemiyeti faaliye te 

başladı 
Milli Tasarruf ve İktısat Cemiyeti 

12 ilkkinunda başlıyacak olan Milli 
Tasarruf ve İktısat hafta!1 için şımdi 
den hazırlrklan. başlamıştır. Bu sene-

ki hafta için çok çeşitli afişler }Wllif
mıştır. Haftanın programı Uzırlan
maktadır. 
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Sümerbank 
müdürü 

Beş yıllık 
programının 

sanayi 
tatbi

katı ve yeni beş
yıllı k program hak
kında izahat verdi 
Sümer Bnn umum müdürü Nurul. 

lah Esat şehrimizde bulunmaktadır. 
Nurullah Esat, milletin büyük bir 
alaka gösterdiği ge~n beş yıllık sa
nayi programının tatbikatı ve yeni 
beş ),Ilık program hakkında şu beyıı.
natta bulunmu,tur: 

"- Sümer Bank, hükOmetin ken. 
disine \•erdiği ,·azif eler itibarile, bu
gün memleketin en mühim enve!!tis
man kaynaklarından biri mevkiine 
gelmiş bulunmaktadır. Hükômetin 
birinci program mudbince, devlet 
endüstrisine yatırmftyı derpiş ettiği 
45 milyon liradan bugün bankamn: 
kanalile yapılan envestisman mikfa. 
rı 18 milyon liradan aşkındır. Ru 
paranın mühim bir kısmı dahilde 
sarfedllmiştir. Bu n1üdahalenin meITı. 
lekct ekonomisinde uyandırdığı akis· 
1eri, eermaye, iş ve emtia plyasa!arın
daki lıararetll hareketlerde görmek 
kabildir. 

YAPILAN iŞLER 
Programın tatbikine ba~landığı 

193-1 yılından bugüne kadar ba~rılar. 
işleri şöyle sıralı ya biliriz: 

Programın birinci senesinde temei 
leri atılmış olan Kayseri bez, hm:~ 
kağıt, Bakırköy bez fabrikalıtrınır 
tevsii kısmı bugün devlet endüstrisi 
nin kompleltsinin mühim dzütamları 
olarak faaliyete bulunmaktadır. t~ 
BankasiJe müştereken kurduğumu7. 

Isparta gülyağı fabrikasT, faliyetinin 
ikinci sezonunu bitirmiştir. Ge.ue ay
nı şet-.:lde kurulmuş olup halen ban
kamız hissesi Eti Baaktı dnredilen 
Keçihurlu kükiirt T. A.. Şiı-keti (ah. 
rikası, yijksck kaliteli TUtk kniirdii 
vernıektedir. 

Prcgramrn ikiRci yılında tea.e-UMi 
atılmı~ olan Ereğli l)ez fabrikas.ı ya
kında pa.ıaııkltı fabrikaları...Q gn 
buna i;;.tirak ed«ektlr. lnşası plana 
uygun olaı;ak deYarn eden Merinos 
fibri!i:tSt, Nazilli basma fabrikası. 

Gemlik suni ipek fabdkası 1937 et~ 

işl~tnıeye asılması mukarreı: {abrika. 
laruuızdıı;. 

YENi FAALiYET 

Programın tatbikinin üçüncü yılı 
başlarında),Z. Üçüncü yıl ıarfmd;ı 
Bankamız faaliyetinin teksif ~dildiğ! 
işler bilhassa demir ve çelik fabrika
Jan olacaktır. Karabükte bulunma
sı taka~rür eden fabrikalara ait pro. 
jeler tetkik ve mukayese edilmekte
dir. Fabrikaların tesisah henüz iha
le edilmemiştir. lbalenin Kanunuev. 
vele doğru yapılmış olacağı tahmin 
edilebilir. Demir ''e çelik fa.brıikala
rırnızın imalatı 150 - 180 bin to.nu 
bulacaktır ki"' bugün TUddy,~n.in se
nelik ithaJatı da bu miktar ctra!m.d.'"i 
dolnşmaktadJr. 

.ıUAıLATYA FABRIKASJ 
.Aynı zaman.da ba~Jiıla<:ak. işler 

içinde Ziraat Ye lş Bankaların~ işt;. 
tak.ile Malatyada kurulacak: jakarl: 
bez koınbinast gelmektediı:. Bu (a.lı
rikanın da pamuklu grubuna i§tira
kile Türkiye pamuklu. saoayiindeki 
bankamız pamuklu fabrikalarının 
hissesi itibarile yüzde 4Z, imalat iti. 
barilc yil7-de 68, amele miktarı iti.
barile yüzde 49 olacaktır. 

Uugün Türkiye kağıt ihtiyacınnı 
yüzde ellisini vermekte olan Izmil 
kağıt fabrikası 1937 de tevsi edilecek 
ve fabrikanın yanında ayrıca bir scl· 
lüloz faıbrikasıı kurulacaktır. Da 
fa brikanm makineleri ihale edilmiş 
bulunuY,or. lzmit kağıt fabrikamı,;, 
piyasadan aldığı siparişlerile ünaIM 
k;:ıpasHcsinin haddindedir. Kimya 
sanayjjde 1937 senesinde başlıyacal\ 

isler arnsı.nrladır. 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

( lJcış tarafı l incide) 
tır öğle vakti Sofya istasyonuna 
v~ıl olan Te"flk RüştU Arası, Kralm 
milşavirlerl, hariciye umumi katib:, 
teşrifat umum mUdürU, matbuat u· 
mum müdürü, lran sefiri, Yugosla\' 
sefiri yerlne nıaslahatiüur ve sefa. 
retimiz erkauilc çok kalabalık bir ga. 
ıeteci gurpu karşılamıştır. 

Hariciye Vekilimiz daha Bulgar 
hududundanberi Bulgar başvekilinin 
hususi vagonile seyahat etmekteydi. 
Hudutta Vekilimi1!i, bizzat Bulgar 
Baş,·eklli Köse han of, Sof ya sefiri

miz Alf Şevki ve Bulg:ır devlet de· 
miryollarr umum müdürü karşılamış. 
lardı. Bu knrşılnşma fevkal!d<.. sa. 
mimt olmuştur. Bu anıda hemen bü
tiin Bulgar gazetelerini temsil eden 
bir heyet de bulunuyordu. 

Yugoslav hududundan Sofrara ka.· 
dar Jlaıiciyc Vekilimiz Bulgar Ba~. 

vekililc uzun boylu görilşmüştür. Bu 
görüşme tre.nin So!ya İstasyonunda 
kaldığı müddet zarfında da Krnlın 

hususi kabul salonunda devam et. 
mi~tir. Bu c>.>nnda Te\'fik Rü;,;-tü Aracı 
lran Sefiri ve Yugoslavya maslahat · 
güıarı ile de görüşmüştür. 

T<?vrik Rüştü Arasın teşyii de S3-

mhnt ve parlak olmuştur. 

Sofya Sefirimiz Şe\"ki. Hariciye 
Yekilimizle Sofyadan Ü!; istasyon ~ 
teye kadar giderek kendisile görü~. 
miiştrür. 

Tevfik Rüştü Aras, Bulgar gaze.tE' · 
cilerine de şu kt!':a sözleri söylemiş· 

tir: 
"- Yugoslav zimamclaranile Bel. 

graddn yapttğım temaslardan fevka
lade rremnun olarak dönüyorum. Bıı
rada da çok eski ve ~ok iyi dostum 
Başvekilinizle karşrlaşb~ımdan ve ge-

ne nutgaristandan geçtiğiroden <fola" 
yı çok memnunum. Başvekilinizk 

faıla gürü.şec.<'Xtn için bugün ~ize an, 
<'tık bu kadnr kısa besaıuıtta buluna
bileceğim. lleni mazur .ırörünüz. Ba; 
ka defa "1ıha ııznn r:örü-şürüz.,. 

11Bulgartstan TUrk doatruau~a 
bus11•I ett~mmlyet "•rbol"'., 

Sofyaıun en büyük ve cidd giazc 
t.e.lcrinden olan Çaokof partisiujn na. 
şiri efkrı SlQ.va gaıetesi ''Tevf m 
Ril§tü Sofyada" başlığı altında. yaz
dığı başmakalede dea~kted.ir ki: 

Türkiye Hariciye Vekili ne ~iiste· 
rilen bu ihtiramlar onun şahsile be. 

:raber a.yw. zamanda kendisine bir 
dostluk mua~~sile bağlı bulundu. 
ğunıuı Türkiyeye karşıdır da.. Fa-
kat Türkiye Hariciye VekHHe Baş:.-t:
kilimi::: arasındaki bugünkü mülakat 
artık teşrifat programını aşmak.ta ve 
hustt.5i bir ehemmiyeti haiz bulun. 
maJUadır. Daha bir hafta eTVel Baş. 
vekilimizle Türkiye Hariciye Vekili 
€ene•vı-edc beraberdiler ve orada bu
günkü Avrupa siyasetinj idare ~den
Jerle ve kendi kendileri:ıw görü~DtUş. 
Jerdi. lki gün ev,·el Ba~vekilirniz 

&lgradda idi ,.e- arkasından TUrkiye 
Haııici)'e Vekili de Belgradda; bulun 
du . 

J\\orupanın yaş_adığı hu çok heye-
canlı anda Türkiye ve Ilulgarista . 

nın harict ıııiyasetlerini idare edenler 
arasında şimdi mühim şeyler götüşü. 
lecektir. Bizim Türkiye ile iktisadi 

ve siyasi menfaatlerimiz. vardır. l~i 
hükumet arasıJ\da.. e..bed.i bir dostlu'; 
muahedesi mevcuttur. Bu muahede 

Büyük. Ha.rpten sonı:a Bulgaristar:ıuı 
akdettiği ilk muahededir ki biz.. 'I.iirk 
dostluğuna hususi bir ehemmiyet atfl. 
etmekte ve bu dostluğun- her zaman 
daha samlmt olmasını arzu etmekte
yiz. Bu, iki memleketin de menfaati 

ieabıd.rı~. Bngüıs.kU karşılaşma ild 
memleket ııtiinasebatmdaki bu isti
kame&i artık kbar.ilz. ettirecekti!'; n~~ 

hu görü meden Balkanlar sulhu için 
yalnız iyi neticeleı:: bekJe~kteyiz.,. 

HABER - :Akşam pMlası 

····-·· ················--~-;;.; .. --·-·--i Kahraman 1 
i ordumuzun i . . 
: 1 

; lzmir 1 
manevraları 

Kırmızı ve mavi tarafın 

göaterdlklerl fevkalade 
kablUyetlcrln teslll'lna 

flrsat haZlrfadı 

Dün saat 12 de 
bitti 

İzmir civarında kahraman or
dumurun üç gilndenberi yapmak
ta olduğu sonbahar manevralan 

• dün tam saat 12 yl 2 dakika gPçe 
bitmiştir. 

1 

Bu üç günlük manevrada ge
rek kırmızı gerek mavi ta.rafı tem 
sil od.en k1t'aların talim, terbiye, 
emirleri tatbik, sil!hları kullanış 
ve kumanda. eden subayların ida
re, tabiye, ileriyi görüş bakımla
rından mükemmel oldukları mü, f 
şa.hede edilmiştir. ~ 

:Manevraların bitişinde ordu ta- J 
rafından yapılan davet üzerine : 
saylavlar. İzmir Valisi ve Bele- i 
diye reisi manevraları takip et- j 
mi~lerdir. i 

Dünkü manevralar kırmm 1 
kuvvetlerin mavi kuvvetlerle De- J 
mlrciköy önünde süngü silngilye 1 
çatışmaları neticesinde kırmızı i 
kuvvetlerin taeyikı ka.bul edilerek ! 
bitmiştir. : 

Bu gUn Seydi köyle Cumaovaıu i 
arasında. öğleden sonra, manev- İ 
raya i§tirak eden blitün a~keiin : 

L resmigeçidi yapılacaktır. Manev- i 
rala.n idare eden Orgeneral tz... i 
zcddın demiı;tir ki : i 
''- Manevralarda her iki taraf : 

da yüksek sevk ve idare kabili- 1 
yetini göstererek bUtün heves ve 
gayre.tile çal~ı. bmir manevra
ları ordumuzun dünyanın en yük
sek ordularından biri olduğunu 

ispat etmi~tir. Bütün erlerden ve 
kumandanlardan meo.mnı.m.um~ l 
Çok derin bir iftihar duyarak i 

f sözlerimi tanwnlar~.. i .,, ........................................................ : 

ırana gidecek 
heyetimiz 

BugUn Ankara 
vapuru ile hareket 

etti 
Dost tranla müteaddit antaımalar 

yapmak üzere mü.zakcratta bulunacak 

olan sabık Bern elçimiz Cemal Hüsnü 

nün riyaseti altındaki heyetimiz bugün 
saat 12 de, Aiıkara vapurile, Trabzon 

yoluyla trana. hareket etmiıtir. 
Erzurum Uzerinden İtana &ideeck 

olan heyetimizin Tahranda müzakere 

ve intaç edeceği mcsail müteaddit ve 
mUhimdir. Tra~on - Tebri% yolunun 

i§letilmesi. ikamet, ia.dci mücrimin, kon 
golosluk, baytari, adli müzaheret, tica· 

ret, klering. gümrük, hudutlarda em
niyet ve tabiiyet mukaveleleri yapıla -
caktır. 

Müzakere olunacak maddelerin ve 
bunlar haricinde yapılacak konuJı?la -

tarın ehemmiyeti a§ikar olduğu i~in. 
iki karde§ memleketin münasebetlerini 

en normal ~starda tesbit edecek olan 

bu defakı müzakerelerin kıymeti büyük
tür. 

Heyetimizde muhtelif vck.iletlerdcn 
mütehassıs müşavirler bulunmaktadır. 

Hariciyeden <>t'taelçi payeaini hau hu· 

kuk müpviri Kemal Köprülü. iktisat 
vekaletinden Fuat. Hayreddin ve bay

tar Şefik, Dahiliye.den Emniyet müdür 
muavini Celil ÇoTa heyete i§tirak et -
mcktedir. Delegasyon umumi katipliği
ni Rıfkt Refik ifa edecektir, 

Ti~aret anlaşmamız 
Brezilya ile de bir 
anlaşma yaptık 
Memleketimizle Brezilya arasmda, 

en ziyade maman t1;1üsaad& memleket 
esasına dayanan yeni ticaret anlaşması 
Parl.ste imzalannuıtır. 1 ilkteırindcn 

itibar~ tıu anJa§ma mcr'ı"'yet me.kiine 
gir~ addedilmi§tir. 

Londrada imza c.dilen. Türkiye. -
Serbest frlanda ticaret anla§masr ise 
d.Un mer'iyet mevkiine giroıiıtir. Anlaş 

Aımanyanın 
nı düşürme 

Piyasamızda 111 
niyetle karşıl 

Dün Berlinden gelen bit 
yasamıza geniş bir nefes si 
Bu haberde, Rayişbank e 
bir zat, mark kıymetinin 
dirileeeği hakındaki ecnebi 
lerde dolaşan rivayetleri 
uydurma,, diye tavsif etili 

kın düşürüleceğinin ısrar~ 
Bertin siya.si mahafüini ı
hiddetlendirmiştir. 

Belki parasını düşüren 
leri de pek hiddetlendirell 

- şimdilik en büyük müŞ 
manya olmasr itibarile -
yasayı v~ mali mahaf ili 1' 
mişti:. Buna rağmen pi 
ima ihtiyatlı hareket etnte 

Cumhuriyet .Mukeı; 
liz lirasına bu sabah 616 k1J 
619 kt:ruş satış fiatı ver•i 

Bu sabah Merkez Ba 

95 den ınuamele gören bu 
sabah 93 liradan muamele 
tiir, 

Beyoğlu yıldı 
mahkemesi 

15 günde 1 
davaya bB 
Beyoğlu meşhut suçlar 

sinde Teşrinlen·e.lin bir" 
den on beşinci günü ~k-cıa.ılJl"'ll 

189 maron dava1111a "--llP'rlll .. 

deiumamllik bunlarda• Ul 
da takibata mahal görme 
kala2 78 suçun failleri he 
kemeye sevk edilerek a 
muhtelif cezalara çarptırıl 

Sf HUISKI 
Bakar 

ma 193! &enesi nisanında nihayete ere- ---iiiiii-iiiiiiiiiiiiiiii;;jiMiiıiii~ 
cektir. İrlanda, Türkiyeye ~ ellli 
derecesinde ihracat yapabilecektir. 

Ankara, ıe (telefonla) - Pariate 
Bruilya. aııla§masıru imul~yan Kutt~ 
oğlu Faik Brüksele hareket etmi§tit. 

İtalya - Türkiye ticaret anlaıması· 
nın 15, gün uzaltılac:ağı söyknmektey-

di. Bu müddet bir ar OD güne çıkarıl

mt~tır. 

ispanyadan alacaklı tüccarların: ala -
caklarınr ne yolda tahsil cdebilectkleri
nc dair olan kararname sureti çıkmıJ -
tır. Hemen tatbikine başlanacd:tır. Yu
goslavya ile yaptlım anla§'Inanm da Cum 

-----·· AZAK 

Tepeb 
G8rde 

Her akşam 
par lak muvalf a.ki 

HANK THE M 
MarujaAmar 

4 ZANOGSKl1 
CUTTY & 

Sineması 
15 Birinciteırm cuma matinelerind'en itibaren 

1- GöYNtl!M SENt iSTtYOR CAM1LLA HORN. 

ı· - FRANKENŞTA YN'ın NtŞANLISl BELLA L.U'GOS1 

3 - MtKEY MA VS 

Çaqamba " cuaııtttetri ~ tmıilath. tal.ebe matinektl. ıs 
Gelecek haf~ aımadan itibaren öLUM PERtS! Fredrik Ma~ 

.911 .......................................... ~ 
Bvf)Un- matfne
lerden ltlbaron T o R K Sinemasında 

Sümcı: Bank idaresindeki fabrika. Mısır kredi fonsiyesı\ ŞEN GENÇLER 
ların umumı kqnjanktur şartları 

mcrr.nurıiydi ce)bcdecek mahlvette-
:!ir. 

~irind ~ yduı sonunda d:e"Y:let 
•düstıisl mf:llf ft0tt0minin n:lzım 

fal.tlh11 •e mnn ka!kıneıanı.n şuuı::tu 
eseri olarak tamamlaqmış buluna. 
caktır.,, 

Kamre, 16 CA. A.) - M1sır Kredi 
Fonsiyesinin y,üzde Uç faizli obliga.s- j 
yonlaı:ının 15 ilk tcrrin 1936 tarihin
de yaprlan keşidcsinrlc: 

1903 te ihraç E:dilcn t:ı.hviJlerden 

626.251 numara yUz bin, 1911 de ib-
ra~ edilen tahviHcrdcn 239.652 numa- "' 
ra elli bin fra.nk kazanmıştır. 

Moskova tiyatroısıL artist!w tataiından oy;nanırut mütemadi 2 aatlik kahkaha ve talebi wıuuni üzerine
LiLİAN HARVEY: ve WU.LY FR1.TCH:.'ih 

KARA GOLLER 
Scans':ırm saatleri: 2 de KARA GtJL l1ER, 3' 1-2 da ŞEN GENÇLER, 5 de KARA GULLEL 6 1-2 ~ 

ŞEN GENÇir,E'.R, 8 de K'.ARA GULLER ~ 1-2 da ŞEN GENÇ?.ER 
·' .. . . '-: . .. . . . . . . lllliıll ___ • .., 



En kıynıetı i 
av! 

ğ- ~aba, bütün vahşeti ve canavar- Faikayı altıkadar etmişti. Böyle haşiu 
d 1 gozlerinde kolayca okunabilen bir bir adamın harikulade erkekliğini 
e~~dı. O~u mahkum eden mabkem~ seyretmekten büyük bir haz duyJyor-

a 
' onu cıvardaki ormanlarda yaşa· du. Adeta bu adamla beraber sevinç~t· 

n vah · ha d h:i mled şı •. Yvanlan, kurtlan bir yaşa.F cağı hislerin hulyasını a · 
e sıhp su" .. b'l · d'd k du lıst:ı. .. .. .. pure ı ecek bir yara- şım ı en ·uruyor • 

rkar g:.rmuştu. Onu sizde görseniz, Şurada masa başında ot.uran ~av-
teme~.1r. daha bu e\"de oturmak bilt> dar, .iaruğun yanında zincıre bagla~ · 
aınaı/nıı. Çok şayanı dikkat bil mış bir haJvan gibi duruyordu. BıT 

kaç kelime konuşuyorlardı.. Bayan 
Siz burada b ·ı· d'l' · ek anda 

0 
ulunmadığınız bir za- Faik:: onun Iiastamonı ı 1 ını P 

ğim. 'on": b~asamda yemek yedire- anlamıyordu. Mamafih, sükutları biie 
ktıktan son 1 hassa bugün, hapisten aralar!nda garip bir takım alakalar 
m Zaten kra, Yalnız bırakmak la- uyandırmıyor değildi. Cç haftada, b_:ı· 
il°ıniş hissi e~disi de hayatta terk yan Faikanm Haydara kar~ı duydugu 
k bir lizün~ .. tında \'&~maktan bü- biraz karısık ı-;empati. artık sabırsızla· 
Bir aralık f~tl~tıYduğunu söyliyor. nan bir a~ılma haline geımişti. .. 
• Karısı da dıij ık .sahibi Faruk sus- Fakat orman avcısının kendine go-

şu ij ' F' v ona 
- Evet, hak n Yordu. re oir ahH'tkı da vardı. arugun 
Çiftlikte sabkı~ var? dedi. ormanıarmı emniyet edecek. masas:-

e .n..Unt a Yaktı' id' z na e··ı·n .. davet edecek kadar itimadı 
18 unu g"l ı. aman • ~ 
tanunağa a~ ge \"e gUneş işaretleri- ,·ardı. Diğer taraftan Haydar da onun 
m Ha d ışmış olan sah k b ekmeg"ini ... i,·or, sayesinde hayvanla· 

J arın ner ı ma · J " d dı, Çiftlikte ad ed~YSt! gelmesi la· r''l derisir.d"n de para kazanıyor u 
•ına ettı he k Efendı'sı'nı· bı'r dost, bir arkadaş sayı-
Y &itmed . ' r es işinin 
ünden sıra ·ıen ~ıftlik sahibinitı yordu. Binaenaleyh münasebetleriMt· 
Bir haftad ı e ~eçerdi. dokunulması memnu şeyler de vardı. 
Yvanlar Pe~' ~vardaki ormanlarda Bunları da bilmiyor değildi. Fırsat 
rın Yalnız b~ e koşan zavallı Ha"- düşdükçe minnettarlığını izhardan çe · 
da ır tek 1J" J 

n Yadigar çifte ~ a~ı vardı. Ba- kinmiyordu. 
ında doğan bu ; 1• Kastamoni ci- Bir gün bayan Faika kocasına: 

ta.p edecek birka a ~m, efendilerint• _ lki aydır, dedi, bu herif bizim 
bılmlşti A 

1 
ç guzeJ cünııe .. • çiftliğimizde .. O geldiğindenberi ~k-

i · v ad ığı h cgre- d' • · b h d b l 
satarak ka7.andı .ayVanların deri- şamları çok sev ıgım a çe e ı c· 
ın tutuyordu J{ gı Para, aylığına gezmeğe cesaret edemez oldum; oda 

ini Para getirdiğ~~~ hayvan deri- na kapanıp saatlerce okuyabiliyor· 
erdi ki, ÜSt" çın o kadar çok sun • Fakat ben .. 

bi une başına d ~ Cesaretle ve emniyetle her yer2 
r ~evi tuhaf ko . a bunlar-

kler bıle arkas ku sınnıişti. k"- gidebilirsin. Haydar belki korkun~-
laına.k ından Ön" , o tur fakat namuslu adamdır. 

- Sabahiçin dolaşırlard~nden onu Bundan sonra bayan Faika akşarn-
endirn ! Şerifleriniz ha~rb olsun Jarı bahçeye fnmeğe, ara sıra Haydar-
- Merhab H la konuşmağa, hatta bu konuşmaları-
--oıı ~, aydar ! nı uzatmağa başladı. Korkunç adanı, 

• ile ıy1• ı E · fendi! . k l k d k _.:ı y er benımle.. bu güzel ft umra a ıa arşısı1tt1a 
enıekten en sadık bir köpek halini aldı. 

1 vl! .. sonraydı F - F fk b"'tü la &'Uzel karısı k arugun kum- Bayan a anın u n arzu nna 
r~ından görünen b ırnıızı dudakları boyun eğdi. Dindirilmesi güç ve ~mdi 
~talrıh rsırırke eyaz dişlerile bir ye kadar yaşamak fırsatına pek ender 
•ne bir bir her n, .. Haydar da efen- kavuştuğu ihtiraslarını bile tatmin-
latryordu gunlük havad' 1 .· den çekinmedi. 
Ç·r . ıs et ı k k H d ı tlik sah'b' Ve bir gün, J<'aru , arısını ay ar 
ir h ı· 1 1 Faruk d Ja, namusuna inandığı bu adamla ak-

b
. a ıle ,.e göz . a onu, bir ır avcı hey lerı yarı kapalı es- şam yemeğini karşılıklı yediklerin! 

r, tuhaf b' ecanile dinliyordu. Ha,· görünce kızmamış göründü. Uzun b!."' 
nıışıı ır Kasta . · çiftıik. teftişinden yorgun döndüğü 

·&.. Yordu S monı şiyvesile t E gını, en k · ansarları nasıl yaka- bir günde de erkenden ya mıştı. rte-
n ti) urnaz ha si gü •• karısını yatağında bulamayın-

kiyi n )'Vanlarda=ı birı 
balJa d ası) tuzaö-a düş" d"w·· ca, her tarafa adamlar gönderdi. Ne. 

n ıra b 1 b ur ugu - ... b 1 • .\ ı a la d gören oldu, ne ızını u an,. 
it atırk . n ıra anlatıyor-1 .... en dıs] · Haydar, en kıymetli avın Yerdiği s~ 

.... atıldıy s erı gıcırdıyor göı-
ll k Ordu A ' ,·inci yaşamak üzere Faikayı \\açı'" 

'l't.9ına kıs · ra sıra, efendisi- mıştı. Bunda hiç şüphe yoktu. Hatta 
hor, onun hı aa, f~~a~ dikkatle ba- Faru!< bile şiiphe etmiyordu. 
af ıevk b' Y r Y•Yışınden bir nevi ---------------

hayda •le duyuyordu. 
ek rr ak§am Pek ırı" .. Yemeklerinde vör. 

lltıda h umkun değiidi; akşamlar 
ripfi · ay,·anlarla beraberdi Çok 
1 'orad h' . 

1 
' tıe ele b' a ıç kimse ne bir silah 

• Onun k ır hayvan uluması işitlr
kaıaltıa endisine mahsus hayvan 
rurıı .. r Usulleri vardı, sabahlar· 

.. 1 Sİ .. 
heleri kan vrf, .kurşuni, esmer, siyah. 
• "e btııııa~r hırkaç av hayvanile ge
gr, tl\kaı 1 nerede, ne zaman avla· 

ZGyaııre'tçDO<eır<dlen 1 

11<uırtuoırnak nçnn 
Almanyanm Ren eyaleti Dies şeh

rinde bir adam arkadaşlarının ve bil
hasa vergi tahsildarlarının ziyaretle
rinden bıkıp usa.nıruş olduğu için ga
zetelere bir vefat ilanı vererek bas-

tırmıştı . 
Şimdi kapısının eşiğini eskisinden 

daha fazla ziyaretçi aşındırmaktadır. 

HABER - ~kşam postam "' S 
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143 sene evvel bugün 

Kraliçe Mari Antuanet'in 
başı J{esildi 

16 ncı ı~uı Fransada kumarı menedince 
Kraliçe bir defa için müsaade almış ve 

fasılasız 36 saat kumar oynamıştı 

Mari Antuanet, kraliçe tacıns ba
şına giydiği vakit şöyle tavsir edilı
yordu: "Ayakta ;;'.ten, yahut oturduğu 
zaman bir güzellik heykeli, gezdiği 
vakit mücessem bir letafet ve zarafet 
idi. Dinç, çevik, latif, dilber, hafif, 
havai, mağrur, on dokuz yaşında, y~
ni güzelliğinin en parlak devresinctl? 
idi.,, 

Kraliçenin hayatından kısaca bahs 
edelim: Aklına gelen her şeyi yapı
yordu. Atına biner, tiyatrolara, balCJ 
lara gider, ziyafetler, müsamerel~r 
verirdi. 

Gözdelerini istediği gibi himayt 
ederdi. Onlara bir mevki vermek icap 
ettiği. vakit çok defa hileye baş vurur. 
olmaymca krala yalvarır, şayet kral 
razı olmazsa gücenirdi. Kral bunu dı! 
aldırmauın emir vermeğe başlar ve 
kocasını itaata mecbur ederdi. 

Mari Antuanet kardeşi Avusturya 
imparatoru ikinci Jozef ve daha blr 
çok yakınlarının nasihatlanna aldır 
maz. Adi bir kadın gibi gezip eğlen
mek için her şeyi yapardı. OperalarJ 
gidiyor, maskeli adamlarla konuşu· 
yor, onlara ~ilerini i)ptürüyordu. Ba
zan odasını krala kapıyor: 

- Rahatsızım, diyor, fakat sarayın 
dile düşmüş azilzadelerini kabul et
mektP. hiçbir mahzur görmiyordu. Ko

casından gizli sabahlnra kadar kumar 
oynardı. On altıncı Lui "Fraun,, adını 
verdiği kuman Fransada mennettiği 
vakit karısı ondan bir defa oynamak 
için izin aldı ve oturduğu masada fa 

Meşlhluır blır 

medyum öldltlı 
Bütün ispirtizmacılar ve bilhassa 

İngiliz ispirtizma cemiyetleri geçen 
hafta Avusturyada ölen Madam Ma
ria Silbertin yasını tutmaktadırlar. 

Bu kadın yirminci asrın en büyil.k is
pirtizma medyumu idi. 

Kadıncağız bir Avusturya köy kol
cusunun cahil, ve mütevazi karısı ve 
altı evladını yetiştirmek için gilçltik 
içinde bunalan bir ana idi. 

Daha pek genç y~ında iken psiko
lojik kudretini hayretlere şayan bir 
derecede göstermiş ve kudretinin en 
yüksek şahikalarında iken kendisini 
bundan iki yüz sene evvel Nüremberg 
de ölmüş Alman profesörü Doktor 
Françiyas Nellin ruhu kontrol altına 
almıştı. Madam Silbertin en dikkate 
şayan kudreti, ruhlara nakışlar bak· 
kettinnekti. 

Madamın en yakın dostlarından o 
lan me§hur İngiliz ispirtizmaeıların
dan Madam Sent Kler Stobert diyor 
ki: 

sıla ,·ermeden tam otuz altı saat ku
mar oynadı. 

1 

Bir gün on altıncı Lui baba oluver-
di .Çoruğun aşılanması için doktorlar 
:32,000 frank aldılar. 

• • • 
Fransada kan ve ateş her tarafı 

sarmağa başladığı günlerde de israfı 

elden bırakmıyan kraliçe, kocası il't 
kaçarlarken yakalandıktan sonra yel· 
kenleri suya indirdi. 
Fransanın dört bir başında durma

dan kan akıyordu. Bir gün sarayı 881'• 

dılar, binlerce insan : 
- Kralı istemeyiz. Hal'ediniz. diye 

bağırıyordu. Sonra meclis onun ida· 
mına karar verdi, Ve idam etti. 

Bundan sonra kraliçenin gözleri 
önüne gerilen kara perde açılmadı. 

1793 yılı 16 ilk t~şrin günü, 143 sene 
evvel bugün, onu da kocası gibi giyo
tinin önüne götürüyorlardı. 

Bir tttı. ;dı~ı bilinmezdi. 
- Vah . aruğa kansı sordu: 
uıu ... Şı dediğin adam burada da

Çünkü ölmediği ve yaşamakta olduğu 
anlaşı1mca neden böyle bir hileye baş --------------
vurduğunu herkes anlamak hevesine 
düşmüş ve hikayeyi kendi ağzından 
işitmek için sürii sUrii insan boyuna 
kapısının zilini çalmağa başlamıştır. 

"Bir gün yapmış olduğumuz seans
da, masanın etrafına oturanlardan 
birisi, Madam Silbertin ruhlar vası
tasile saatine yazılar hfıkkettirmesini 
istedi. Saat tavana asılm•t;tı. lçinıiz 
hen hiç k'rnse. hatta rr.edyum bile 
ona erişemezdi. 

- Or tanıan kalacak mı? 
h'ıizlen~andaki vahşi hayvanların 
lacatı ıp, çiftliğin tehlikeden kurta
nıarı bzanıana kadar göreceksin c 

•ıra d ' Cek. Jııt sı aha emin bir hale gp. Prof esff r f{. 
l{UmUrcarnn na tnı tırJarsın, çiftlik babamdan 

ık hıt rag kaldığı zaman burası yı
erad danııa, Biirülmemiş vasi biı 

Modem ve berkeae elzem 
0

kltnplan 

rrrı:arı~: başka bir şey değildi; yakın, Amel'! ve tatbiki kambiyo 

en h ki hayvanlar da mütemadi- Yeni muhasebe ueuıu 
Yi.n ~asını tehdit ediyorlardı. Ağa. Tlcart nıaıomat ve tıanl<acılık 

i _ ha iyaziden - ceza mahkemesi rt!- iktisat umı 
alık Y~n avcılığını becerecek bir ihtisas muhasebeler! ıııtrket . sanayı 

Om ıstedim. Gözüne kestirdij'tfn ziraat. banka} 
ahkOmu üdd . •• • m eti biter bitmez Ttcarf ve mali hesap 1 el ktsım 
na gonderir:s· d d Zlhnt hesap kald'!lerl ün .... · rn, edim. O n bunu 

.... rp baJmaş, Ya ... bir adam ol- L.ogarttma cetvelleri (yeni rakam) 
"" ~l ~ Yeni hesabı tlcart (mufaaaal eaerı 

C!@ ue anlatmıştım. 

• • • 
Mal'! cebir (!BtlkraZ ve sigorta be. 

e&plan) 

Krş. 

35 

122.50 
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1!7.50 
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Bir kaç dakika sonra saati indire
rek muayene ettık. Kapaklarında bir 
iz ve isaret g-öremedik. 

Profesör Nellin bu sefer belki işi 
daha ileriye götilrerck nakı~ları sa
atin ka-par?ının içine hakketmiş olaca
ğını söyledim. 

Saati vermic:; olan adam, buna imkan 
ola.mıyacağını, çünkü kapağın açıla
mıyacma~ını ileri sürdü. Kaoağ'ı aç
ma;;.a uğra~tık, fakat muvaffak ola
madık. Seans bitince getirdiğimiz bir 
aletle açtık: bir de ne görelim: Kapa
ğın iç tarafına .. Neli,. sözü gayet gü
zel ve okunaklı harflerle hakedilmiş 
bulW\uyordu.,, 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'>ltihte Kızt~l'.de Sofuiar cctdde.. 

sinde ii~ tarafı murtaıam cadde. ·.ent. 

ze na1.ır. tra"?v~va ve ~ar'?ıva J>e'K ya. 
.kın. "ıvarı kamılerı mamur 702 met. 
re nı.ırabbaı, kısmı azamı mülk ıntls. 

tati!üşşekil ve altı parçaya mtJ'rez arsa 
acele satılıktır. Taliblerinir saat on

dan b!re kadar HABER e-ueteıtiııde 
BaY. Fethiye müracaaUarı. · 
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lstanbul lik maçlar1 etrafında kopan 
fırtına güzel bir netice verdi 

Milli küme kuruldu 
lstanbuldan dört, Ankara ve 
lzmirden ikişer kulüp milli 

kümeyi teşkil edecek 
Islanbul ilk maçları iki küme üzerinde 

çekilecek yeni bir koradan 
sonra başlayacak 

İstanbul futbol aleminde günlerden· 
beri kopan §iddetli fntma nihayet hiç 
beklenmiyen hayırlı ve güzel bir netice 
verdi. 

Hem kümelerin üçe ayrılmasına iti· 
uz eden klüpleri temin edecek, hem de 
mmtaka ba~kanile, futbol ajanı arasın· 

dali ihtilifı ortadan kaldıracak olan 
DU netice, senelerdenberi yapılmak is
tenen fakat kuvveden fiile çıkarılama
;yan milli küme işinin hallidir. 

Son vaziyetler üzerine Türk spor ku 
rumu ikinci -reisi Halit Bayraktar, ile 
futbol federasyonu reisi Hamdi Emin 
Çap vaziyeti tetkik etmişler ve işi çok 
hayırlı bir yola sokarak halletmek im
kinını bulmuşlardır. 

Bu hal çaresi için hazırlanmış olan 
proje hakkında dün şu tebliği neşretmi~ 
lerdir. 

Tebliğ 
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgeleri 

arasında futbol milli kümesi tesis edil -
miıtir. Bu kümeye istanbuldan dört ve 
Ankara ve izmirden ikişer klüp iştirak 
edecektir. 

ist. şampiyona kümesi hasılatın -
dan bölgeye tefrik edilecek mikdarın 
nisbetini İstanbul bölge başkam tayin 
edecektir . ., 

HABER : Vaziyeti böylece hayırh 

bir yola sevketmek imkanını bulan mer 
kez fahri ikinci reisi Halit Bay· 
rak ile, federasyon reisi Hamdi Emin 
Çapı tebrik ederken, çok temenni ede· 
riz ki, oldukça mühim maddi fedakarlık 
lara mal olacak bu proje, para meselesi 
} üzünden akamete uğramasın. 

Maamafih, şimdiye kadar tamamen 
faydasız bir hareket olan Türkiye şam
piyonasına her sene 15 bin Jiraya yakın 
para harcanıyordu. Bu paranın üzerine 
ufak bir yekun daha ilave etmek emeli 
küme işinin her zaman muvaffakiyetle 
başarılmasına kafi gelecektir. 

Lik maçları 
Ne vakıt 

başlıyacak? 
Yeni vaziyet üzerine, üç küme üze

rine hazırlanan eski lik fikstUrünün 
hiçbir kıymeti kalmamış olduğundan, 

bu hafta iiçnde klüpler iki kümelik 
lik taksimatı üzerine yeniden kur'a 

çekecekler ve bu fikstür üzerinde lik 
maçlarına en yakın bir zamanda, çok 
kuvvetli bir ihtimalle gelecek hafta 
başlanacaktır. 

T. s. K ikınci reisi 
= 

Kümeye seçim: Ankara ve tzmirde Halit Bayraktar 
bütün klüplerin iştirakne yapılmakta Dün altşam Ankaraya 
olan tik maçlarının birinci devresi ne -
ticesinde derece alacak klüpler arasın- gi l ti 
dan birinci ve ikinciler milli kümeye Türk spor kurumu ikinci reisi Bay 
seçilecektir. Halit Bayraktar, İstanbul nuntakası re· 

İstanbulda geçen sene birinci kü - t isile stanbul futbol ajanı arasındaki 
meyi teşkil eden 12 klüp arasında aynı ihtilafı hallettikten sonra dün akşam 
zamanda lik maçı mahiyetinde olmak ü- Ankaraya hareket etmiştir. 
zere bir devreli müsabakalar yapılarak----------------

derece alacak baştan dört klüp milli kü Futbol federas-
meye ayrılacaktır. lstanbulun ikinci kil 

meıini teşkil eden 12 klüp aralarında yonu ve baş 
bir devreli lik m<'çrnı yapacaklardır, 

antrenörü 
Ankaraya gidiyor 

Milli küme müsabakalarına ilkba • 
harda batlanacak ve bu müsabakaların 
programı ve bütçesi federasyonca tan • 
zim edilecektir. 

istanbuldan dört klüp milli kümeye 
&ynldrktan sonra geriye kalacak 18 
klüpten kümelerinde alacaktan derece • 
lere göre 10 klüp birinci ve 8 klüp ikin
ci kümeyi teıkil edecektir. 

İstanbul şampiyona kümesini ter -
kip edecek dört klüp aralarında İstan -
bul birinciliği için ayrıca müs\.baka ya
pacaklardır. 

Birinci klimenin birincisi şampiyona 

kümesinin dördüncüsü ile ve ikinci kil -

menin birincisi birinci kümenin sonun
cusu ile otomatik olarak yerlerini de . 
ğiştireceklerdir. 

İstanbul şampiyona kümesile birinci 
ve ikinci kümeleri ve di&er teşvik mü . 

sabakatın Tahfrn, Penerba?ıçe ve Şe -
ref stadyomlannda cumartesi ve pazar 
günleri yapılacaktır. 

Son Rusya seyahati yüzünden nakli 
geciken futbol federasyonu bürosu, pa· 
zartesi günü Ankaraya gidecektir. 

Buradaki işleri dolayısile federasyon 
reisi Hamdi Emin Çap yalnız içtinıalaı 

için Ankaraya gidip gelecek, federasyon 
katibi Kemal Halim ise futbol işlerimizi 

Ankaradan idare edecektir. Dundan 
başka, fngiltereden getirilmi' olan baş 
futbl antrenörü de Ankaraya gitmekte· 
dir. 

Mister Bot Ankara futbolcularile a
lakadar olmakla beraber, orada açıla -
cak antrenör kurslarım da idare edecek 
tir. 

HABER - Akşam postası 

Müthiş bir düğün hediyes 
Yeni evlilerden birinin ölümüne, ötekinin 
olmasına ve kolunun kesilmesine sebe 
olan paketi kim 

gönderdi? 

evleriııe kadar sabrcdemiyen za

vallı kan lroca yol ortasında müt 

hi§ bir patlama ile otomobilin 

tavanmdaıı böylece havaya /1r
lad1Uır. llayatmm sonuna 7raaar 

kör kalaoak ol.an Madam Tomas 

da i§te budur. 

(ı\'evyorktan bUdiriliyor) 
Yeni güvey J{ürı-i Tomasın birder.· 

bire 01ümüne ve gelin Elzi Salmonur. 
ölünı:cyc kadar kör ,.e belki de deh 
olma.sına sebep olan düğün hediyesiri 
kim ~önderdi? 

Kimseye zararı dokunmıyan ,.e 
düşmanları bulunmayan bu iki ı.a,·al 
hya posta ile bir saatli bomba gönder· 

mek acaba 1 imin aklından geçti"! A, . 

merilmnın \'lrginia ,·iJa~ etinde küçt! 
cük Kap şehrinin polisleri iı;;te hu sı:

aJJerin karşılığını bulmağ'a uğra~

maktadırlar. 

Yeni evliler bal ayı s e)ahatini ~ a r 
tıklan onra e,·lcrine dönünce :ık ·~ 

olarak namlarma gelen taahhüt 1 !ı 

mektl'pları alnı.ık i~in postahane) t' 

gitmişlerdir. Fakat öldürücü hedi) t', 

posta kutusunda birikm iş olan m<>k· 
tuplar arasında değildi , uti] nl' olıır 

ne olmaz düşünces i le ) ı:>ni cvlilt• ı • 
dönmeleri i~in aradan dört beş giın 

geçmesini beklcmi~ti. J{arı ile kocan•r. 

posfahaneye daima b-craber gittikl('rİ· 
ni herhalde biliyordlı. 

2., ağustos gayet sıcak bir gündü. 
Sabah po. falarını almak için madam 

H mösyö Thomas, yeni otomobillerine 
.atladılar. Postahane her zamanki 

gibi erkek, kadın ve çocukla dolu idi. 
Kutuda madamın ana~ından gı:>len bir 

mekhtl'la sarı posta Jd~ıdı ''ardı. Tiu 
sarı k<lğıt gelen paketi almak için pa-

ket kısmına müracaat edilmesini bil· 
diriyordu, İkisi birlikte paket kişcsine 

gittiler. Posta memuru ayakkabı ku
tusu hiiyüklüğündc ,.e oldukça ağ•r 
lıir paket uzattı. Orada tanıdıklarda:ı 
birisi: 

- Geç kalmış bir düğün hediye~i ! 
Diye takıldı. Ilir başkası da: 
- .Açın da bakın! .. 

Dedi. Cçüncü bir tanıdık, elini cebi
ne sokarak çakısını çıkardı, Ilu sırada 

on on b('Ş kadar meraklı toplanmış1ı . 

Madam Tomas bu kadar kişinin gözh~-

Kocasının koluna girdiği gibi orada'l 
u7.aklaştılar ve otomobillerine binr· 
rek çiftliğin yolunu tutturdular. 

Yarı yola varmı~lardı ki, kadın mt•· 
rakını yenemedi ve kutuyu açması 

için kocasına ricaetti. Mister Tomas 

kağıt anbalajı yırth. Ortaya sağlamcı\ 
hir ~ahh kutu r,ıktı. l\utunun çivili 
kapağını da bıçağile açmağa uğraşn· 

ken, müthiş bir patlama oldu ,.e ka"ı 
ile koca otomobillerinin ta,·anında 

ncılan korkunç delikten havaya fırla 
chlnr. 

l'atlamadan birkaç saniye sonra va
kn mahalline ) eti enler karı kocan,11 

'ücutlarını birkaç metre ötede bul
dular. Gü\Cy derhal ölmüştü. KadM 

) iizii snnl\İ kızıl hir maske ile örtüi
m'iş gibi nefes alıyordu. Ölü erkeği 

orada meşe ağacının gölgesinde hı 

nıktııar, kadını da derhal şehir ha~

tahaııesine t:ışıdılar. Madam Torna · 

hiılfl tıastahanedcdir ''e yavaş yava"' 
~ıhhahnı kazanmaktadır. Yüzündek" 
sargılar çıkarıldığı zaman bir daha 

görerniyecektir: çünkü iki gözü de kör 
olmuştur. Sol kolunun kemikleri de 

tamamen parçalanmış olduğu için, 
kol ta omuz hizasından ameJiyatla ke· 
silmiştir. 

H:ndına koca~ının ölmüş olduğunn 

hildirmeğe kimse cesaret edememi~

tir. Onun da başka bir ha!'tahanedt• 
k('ndi gibi yatmakta olduğunu sanmıık 

tadır. Hasta bakıcıları vasıtasile ko· 
c.ısına her gün sellim ,,e 5evgi gönder-

mektedir. Hasta bakıcıları da coktan
dır meı.arda yatmakta olan dudakla!'· 
dan ona cevaplar getirmektedir. 
"Kadın kendine gelir gelmrz 

polisler ifadesini almağa koşmuş1ar· 

dır. Yakayı yukarıda yazmış olduğu

muz gibi anlatmış; fakat, patlamasın -

dan Jonra hiçbir şey hatırlayamadı· 

ğını söylemiştir. Netekim, paketin 
üstündeki pul ile adres yazıları da, 

patlama ile birlikte darnı• 
duğu için bu cihetten bir iP 
edilmesi imkanı kalmamışcıt' 
ka},tlarında paktein şehir 
miş o!duğu anlaşılmaktadrf. 
şehirde gönderenin adını tll 
secikler )Oktur. Bunu post' 

adam hüviyetini gizli~ ere" 
ad kullanmıştır. 

Zengin çift~inin hiçbir d 
rakibi yoktur. Kadın ise Ö) il 
,.e hoppa değildi. Polisler ı; 
kıskaııçlık neticesinde yapıl 
naral\ bir aşıkın mevcuto111' 

ğını araştırdıktan sonra bd 

şey çıkmıyacağını anlamı 

hu yolu bıraı<ma:r:ı mecbur 
dır. 

Bu facia Amerika polis d 
da faili meçhul vakalar sı 

lacak ~bidir. Bununla be 
tırmalara t;ok sıkı bir sur 
edilmektedir. 

Dpek nçnın 
s lYI c lYI I}( 

Almanyada o kadar i 
yenmektedir ki, sucuk ed11 

için dc-muz dt>risi kifi gel 
dir. Bazı fabrilrnlar ne Y" 
nı şaşırmış bir ' 'aziyettedif 

şehrinde mühim bir fabri1'1 

çare bulduğunu iddia etil' 

~ucuk eti makinenin bit";; 
du mu öteki ucundan eıt ,VJ 
ten yapılmış zar içinde çrl' 
Mucit. bu ipekli derinin t 

yük bir kıskançlıkla giılt 
Fabrikatör, sucuğun ipet<liiİ 
ha iyi muhafaza edilebild 

şirirken ipeğin patlıynra1' 
gıtmadıktan başka gevşt 
sucuğun tam lezzetini 11111 

mektedir. 
Bonu fahrikası suçuk i 

60 bin ipek kılıf imal etıl' 



Jf2'aıcl Pey!JG11ibcr zamanında Mısırda hü1cümran olan Firavun Vçancü Totmcs'in m.abet dımanndaki bu miikemmcl 1rob~rtma1ar, geçen ay ıaeopa~ranm 9ülii yanında meydana çıkarıldı. Resim
de görülen <ilay Habe§istandan getirilen üsera kafilesini, maun, devekuşu tiiyü, yumurta, altm çubuk., fil d~ı ve hayvan knrJ.:lcri taşırken göstermektedir. 

Bir lngiliz hafriy~ heyeti 

Sehhar Kleopatranın 
içindeki timsahları kölelerini atarak 

Kteslediği havuz bulundu fllMI!~• 
eopatra neler yap

lllıştı ? Bu havuzun 
Yanında bulunan 

. nıabedi niçin ve 
~?" _i_Çin yaptırmıştı ? 
Mrsırd':14hn ~ldır{liyor: / başında bu feci hali güle güle seyı e-

h 1 afrıyat . 
u una.n bir 1 .. Yapmakla meşgul derdı. 

kleopatz-annı i i:ıılız .. heyeti, sehhar JUI Sczar Habeşistanı .zaptetmeye 
l'etiyle nı k ç e koleler atmak su- giderken Armanttan geçmıştı. Sonra 
di~. u addes tim h f · d d.. k d gı mukadd .. . sa larını besle- Habeşistan se erm en oner en e 

}{atı yiirckli Klcopatra, esirlerine zehir içfrcrck onları öldUrmc derecesini den crlccn bu esirlerden bir hısnıını da ge
çen ay meydana çıkarıl.an havuzda7d timsahlara yem o'Uırak attırırdı. ( A. Kabc11d'in me§hur tablosu) 

daha birçok ~ ~ol ıle eski Mısıra ait burası gene yolunun üstündeydi. O 
dini ~hri sa ~neleri, firavunların gUnlerde KJeopatra on dokuz yaşında 
çıkarmıştır. YI an Arnıant'ı da ortaya ele avuca sığmaz bir kızdı. Elli yaş-

Bu goı, a . Iarında olan büyük fatıh bu küçücük 
t'a. oltn .. ı- •• nnelerın fazi.Ietelri h t Mısır güzeline yanıp tutuşmuştu. 

- 'U2ere Kl ne a. ı-
iıışa ttirden ku .. e~patra tarafından Kleopatra do-
Yanıbaşındadır ı;:ucuk bir mabedin ğum ve yetiştiril· 
mabedi Musa · Ckne kleopatr b me bakımından 

ısır<} .. hu··k·· ~Ygaınber zam a du Afrikalı yahut 
" um ·· anın a mnhna· . suren ilçUncu T tm şarkhdan çok da-

' 1- ının )Hır o es . 
1ıa:... ı ~ "l ri üstüne fazla YunanJı ı -
•ıq; şte bu göl yaptır- d. ,.,., k • 

y içi d ve bu m be ı. ıo ev alade ter-
MUh~ e meydana çıkarıl~ tt geçen biye görmüştü bir 

alak §ern kleopatr ış ır. çok lisanlar konu 
-:.. ını kendi u . anın, dünyanın şurdu. Musikide 

n:an, hakiki Fir zerınde topladığı za- üstattı. Elli ya -
rıt.rnişlerdi. Dün avunlar çoktan göçüp şındaki kuman -
adı anııacnk Yanm sonuna kadar danı yakıp küJ e
lskenderin a olnn Kleopatra, büyük decek işvekri em
dınin bazı k rakdaşlarından ve yerli salsizdi. Onunla 
l.rısırda y ~sı~]arını kabul ederke birlikte Romaya 
~unanlı enı .. bır kralhk kur- ·· t; olan giderek metresi 
dı. kJC\'.l SCrgtızeştçi Ptolemenin kızı gibi y~adı. Ve 

di.lny Patranın zamanında Ilomr ondan Sczaryon a 
aeı k~ h :kim olrnul}tu Bö 1 .. _ dını verdiği çocu -
lio Ut kendi kud t · Y :ce, gu ğunu doğurdu. 1ş-

nıahla re ve nufuzunu . . d' meydana 
rı rrn en bUut: -·· • şım ı 

rı u ttinde J ugu olan Jül Se- çıkarılmış o ı a n 
ftıu tıt. denemek fırsatını bul - mabedi analık fa 

l<ıeoPatra • zileti:;in timsali 
r Söyle.,- nın ısraf ve ifratlarma da olmak üzere bu 
~ ·-.=n h"k· ,,eni 1 ayeler sonsur.dur· bu rocugu-n cıercfine gol Un • 'lS !>' 

tırndiye meydana çıkarılması ise i n ş a ettirmişti. 
l'e bir90kkacıar anlatılan bu hikiyele- Yanı başında da 

nıaceraıar daha katacaktır. mabede bağlı tim 

halkının çok zengin olduğu anlaşılı
yor. Ortaya çıkan mezarlıklar, ve me
zarların içindeki mücevherat bunu 
ispat etmektedir. 

sahlar için koca -
man bir havuz Paris Güzel sanatlar sergisi sal01ıund3 KlcopaıTtZnm 

çok enteresan olan m-Odcrn bir tal1l-Osıı. Bıınu, çi::cn ar-

Britif mii.zcsindcki 
Kleopatramn büstü 

ilginler buııun kocaman bir havuz 
ldugunu, içinde de tims:ıhların bes 

ndı - ını söylemektedirler. Timsah 
ısır dininin kutlu hayvanıdır. Kleo 
tra lrl51e1en ile Jt~s gilmiyen 

imseleri bu havuz:ı attırarak timsah 
a Y'd1rtlrid. Kendisi de havuzun 

yaptırtmıştı. tist Klr.1»1afranın Roma Generali Mar7:Antuanı cf • 
Yakın zaman - -~r 

larda, Mısır Hi- sunUım.ağa ha::ırlandığını tahayyiil ctmi§tir. 

divi tsmail. inşa ettirdiği şekerl Uzun seneler Armant şehri Mısır ( 

Fir:ıvunlarının tac giyme merasimi i
çin merkez olmuş ve bu hal Büyük ts
kender zamanına kadar devam et
mişti. Armant şehrinin bir ailesinden 
çıkan Büyük Firavun Mentutep, Teb 
şehrinde orta lmtı1ıITT tes!s etmişti. 

Orta krallık sona erince Mısır ahalisi 
kü<:ülc birl:aç kralhja ayrıldı. N!lıa
yet, bunları Hıksos yani Çoban kral
lar buyruk altına aldılar. Y •r!i kral
lar cenuba doğru cekilerek Armant 
şehrinde tuğladan müdafaa istihkam· 
!arı kurdular, ki, hu duvarlar da şim
di mt'ydana rıknr•lmıştır. 

fabrikası için taş bulmak üzere işte 
bu mabedi dinamitle attınnıtşı. 

İçi toprak ve çamurla dolu olan \•e 

ortasından yüksek bir taş sütun yük
selen havuzun pis sularında hala ı:{fa 
olduğuna inananlar pek çoktur. H3 • 

rabeleri meydana çıkaran İngiliz is
tikşaf heyetinin bütün masraf mı 
meşhur kimyager doktor Ludvig 
Mond'un oğlu ödemiştir. 

Klcopatranın mabet ve havuzunu 
inşa ettirdiği yer, çok eskidenberi Mı
sırın en mukaddes tanınan şehridir. 

Burada meydana çıkarılan diğer c~C'r· 

lerin mılattan evvel 6000 yılında inşa 
edilmiş oldu~u anlaşılmaktadır. 

Eski krallık adıyla tanınmakta O· 

lan e<ıki Mısır zamanl:ırmd:ı Arm~n

tın sözil g<'~memcl<ted ir. Bıırn ... ının cc 
nubi Mısınn devlet merkezi olduf.u 
da söylenmetkedir. Eskı krallık ile or
ta karlhk arasındaki zamanda bura 

Yc01i krallığın ilk günlerinde. yerli 
Mmrlılardan bir aile, kuvveti ele ge
çirince, bu ailenin kahramanı M"dan 
biri olan Firavun Birinci Ahm0 z fa. 

' 
milyrısı11:ı hııtıra olmak U7.('re Ar-
mantt.'\ b·r mabet inşa ettirdi. 

Şehrin Ta:ırısı olan Mcntu ~lınrır 
eski harp Tanrısı idi. Misır kralları-

nm en büyüğü olan üçüncü Tolmes de ı 
bu şehre bilhassa bağlıydı. Bu Fira
vun Musa peygamberi Nil ırmağından 
kurtarıp da Mısır sarayında büyüt
mliş olan Prenses Hatşepustla birlik -
te Mısır tahtını payla.~makta idiler. 
Şimdi meydana çıkarılmakta olan Ar
mant mabetlerini Musa peygamber 
Mısır sarayında geçirdiği kırk senelik 
hayat zarfında her halde bırçok defa
lar ziyaret etmiFti. 

Totmes, hükümdarlığının ilk altı 
senesi içinde Filistin seferlerini yap· 
mıştı. Geçen sene, Filistinin Eriha şeh 
rin civarında yapılan hafriyat bunu 
ispat etmektedir. Meydana çıkanlan 

bir saray harabesi duvarında, üstün
de Totmcs Vl. prenses Hatşepsutun ar 
malannı taşıyan bir tablet bulundu. 
Bu meşhur kadına dair pek az eser 
meydana çıkabilmiştir. Çünkü, kendi
sinin hükümdarlığından hiç de hoş
lanmamış olan Totmes ölümünden 
sonra onun namına dikilmiş nekadnr 
mabet ve eser varsa hepsini yıktır· 

mıştı. 

Şimdi meydana çıkarılan Kleopat
ra mabedinin sahası kazılırken daha 
beş tane mabet bulunmuştur. Bı.;lu-

nan harabelerde birçok Firavunların 

isimlerine tesadüf edilmiştir. Üstü ta-
mamiyle altın yapraklarla örtülü bir 
de büyük kapı meydana çıkarılmıştır 
l<i, bu da mabedin altın kapılarından 

biridir. Bulunan bütün eserleri Mısır 

hükumeti muhafaza. altına almıştır. 
Hele kırmızı granitten kocaman bir 

levha üstUne hakkedilen yazılar tarih 
bakımından çok kıymetlidir. Bu levha 
üç:.lncü Tot:mesin Habeşistan, Suriye, 

Filistin Ye Arabistnnda yaptığı muha
rebeleri anlatmaktadır. 

Meydana çıkarılan mabet 
rmm birçoğu baştan eı. sa, 
insan resimleriyle süslüdür. 

Keşiflerin en mühimmi de 
mabedinin temelleri altmds 
akik ta.~ından yapılmıı; on altı tane 
vazodur. Bunların hemen hepsinde 

prenses H::ı.t.~psutun isim ve armaları 
varoır. G~ne daneleri akik taşından 
on tanelik bir tesbih 1 ulunmuştur ki, 
bunun on ikinci sülrtlc zamanına ait 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Mabedın bir kısmı Buçis yani boğa 
Tanrının ikametine mahsus daireydi 
Bunun çevresi de kendilerini sığır ve 
davarlariyle birlikte gömdürmilş olan 
zenginlere mahsus mezarlıklardır. Ö-
kUzlerin birçoğu kendilerine mahsus 
mezarlarda iskelet halinde bulunmut
tur. 
Kleopatranın gölünde üçüncü Tot

mcs çağma ait iki tane Sfenks çıka
rılmıştır. Bunların gövde ve başlan 

gayet iyi ve sağlam bir haldedir. Tot
mesin mabedi duvarında bir taşr.ı us
tası endazesinin kabartma resmi bu
lunmuştur ki bu on iki tali kısma ay-
rılmıştır. Eğer Mısır kalfaları işlerini 
bu endaze ile ölçmüşlerse, dünyada 
kullanılan ilk mimar endazesinin bu 
olduğuna hiç şüphe kalmıyacaktır. 

Şimdiye kadar ntimar endazesinde bu 
taksimatın Yunanlılar tarafından i • 
cat edildiği sanılmaktaydı. 

Meydana çıkanlan kemikleri tetkik 
işleri de şimdi Doktor Goroon Mak
gregor tarafından yapılmaktadır. 

Klcopatranın gölüne giden yolıtn garp ciheti 
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Denizcilik hayatında hiç unutmamalısın: 
" Yelkenli gemide bir elln senin, Utekl 

Benet: işi benden glzll tutma 
muvaffak olmuştu 

elin de gemlnlndlr J ,, 
Llldn ben gene Umidiml kemniyor, l Bu ismi yedi 11e11e kullandım. 

'&Wlm1 Jmmıyordum. Nihayet betin- Ayrılırken peder elimi sıktı: 
cl sbil aabahı gene nhtuna geldiğim - İhtiyar Pederi unutma! 
..-Ut beni uzaktan sörilr görmez Demir aldık. Peder, Sen Pauliye 
~: kadar, peeimimen tek kürekle geldi. 

- Mlljde evl&t! Sana bir gemi bul- Sonra bağırdı: 
'l1mn. Diln bir Rua kaptamm gemlal· - Gtıle gtıle delikanlı! Avustu
Jle g6türllrken llellden babaettim. Bir ralyaya yolun açık olsun. Pederi u
l!llto isteyip i8temediiin1 llOl'dum. nutma. 
·~ istememe peki.,, dedi Cevap veremedim. Gözlerim yq-

sevtnÇJe Pederin boynuna aanldım, l&Dllllfb. Utanmasam hıçlma hıçkıra 
l.tıtüktlr ettim. atııyaeaktmL Elimle veda ipreti 

- Haydi, dedi. Gemiye gidelim de yaptım. 
bptanla görilf. Bir kaç d•klka IOnr& B&Ddığmu &Ç· 

tJ'ç direkti Nlobe gUsel bir gemi idi. tıtmı aman eeyalarmı arumda lhtl· 
l'abt keçi eakalh Rus bptam hiç yar cbtumun bir fo~ buldum. 
~ tutmadı. Bana: Ollerinde "Pederi unutma!,, yazıhydJ. 

- YU'lll gemide bulun! Hayır, benim ihtiyar dostum, aeni 
Din emretti unutmadım, unutamam. 

DöndutUmUa zaman kaptan hak· Tayfalarm tonuemalarmdan hiç 
kmmkl hislerimi Pedere açtmı. bir teY anlıyamlyordum. Hepsi bq-

- Aldırma, dedi. Kaptan ı.ter ka bir dille k0111JIUYOrdU. Çok acemi 
Jl-. utar lngiliz olaun, deni& sene oldufum için kaptanın da hoeuna gtt
&)'DJ denizdir. Şimdi bunlan bırak da medim. Almanca bilen ikinci kaptan 
ana eoya tedarik edelim. babamın neci olduğunu aordu. 

Cebimde 90 mark kadar para kal- - Çiftçi! 
IDJfb. Peperle beraber Hamburga - Pek llA ! Dedi. Seni geminin 
gittik. Lüzumlu 19yleri dilşllnerek, klhyası yapalım. 
parayı idareli kuJJanmaJr prWe milba- Peoinden gelmemi söyledi. Yeni 

batladık. YUnlll lç çam•ll!'lan, vazifemin verdifl gurur ve ııevinçle 
mueambel•n gtı.ı bir bıç&k arkasmdan gittim. Domuzların bu

tın aldık. M:Uthiş gururlanıyor- lunduğu ahırın önünde durdu. 
d~m. - Bunlarm yiyeceğine, iQeeefine 

Sandık ve gemici çantası almaia bakacaksın. Ahın temizliyeceksiıı. 
aram kalmamıştı. Bqımdan qağiya aoğuk bir duı 

Peüftt ~qı~. MM~a ~ 
- 'OzUiırıt.ctıadl Benim undJlmıı ...... 

rl ı.- - Peıa. 
rim. Bana yirmi ~ sene hizmet İkinci kaptan devam etti: 

U, ilana da uğur getirecektir. - Hepsi bu kadar değil, aynı za-
Satm aldığımız eşyayı sandıfa biz- manda sancak ve iakele eczahaneleri-

181 kendisi yerleştirdi. Erteei gt1nU nln mtıdilrl1 de ııen olacaksın. 
pini,e beraber gitt!k. Yatacağım Soanda.n öfrendlm ki bU ••ecza.ha. 
)'&talı g&tteıdl. Yatapr ve yutı. ne,, ler malibll Jerlermlt, -vazifem 
lam yerleftird1kt;en llODl'a tavsiye et- de bura1an temlzlemek •• p: 

O gece, kumandandan iki saat içini 
müsaade alarak eve gittim. Kadıncağı-
za Krokere nakletmek meselesini nuı1 
açacapm dilfünilyor, keneli kendime 
üaülüyordunı. Annem vuiyetimi pektll 
bildiği halde ona bu teklifi yapmaktan 
utanıyordum. 

Nihayet yemek arasında bahsi aç -
tun, dedim ki: · 

- Ben de latemlyorum ama. daha 
bir müddet buna katlanmak 1lam. Ku
mandanlık maiyetinde çalıpn yerli müs 
tahademin ve memurinin ailelerini TUrk 
lerin herban&i bir tecavilz ve taarruzu
na ka111 tedbirli olmak için Krokerin 
Uıt katlarına yerlqtirmele karar ver· 
di. Bana da seni alarak U.t katta bir 
daireye yerlqmeml teklif ettiler. Kabul 
etmezsem dolru olmu. Binaenaleyh, 
yann, çamaıır vetalre &ibi muhtaç ol
dutumuz ufaktefek qyalan buırla, 
muvakkat yerimize yerletelim, 

Bu teklifim annemi umduğum ıibi 
müteessir etti. Kadmcapz Sayan ede. 
rek bana ıu cevabı verdi:: 

- ı,una ne lüzum var? Kimden 
kaçıyo~? Ne için korkuyorus? Bir 
kabahatimiz mi var?. Gelenler, ıeJe. 
cek olanlar bizim ordumuz, babanın, 

ağabeyinin kardetleri deiiller ml? 
Ben cevap vermefe huırlamrken 

slSzümü kesti. ilk defa kendisinde gör. 
düğüm bir asabiyet ile ıöslerini açtı ve 
bana garip bir ıflphe Ue bakarak IOl'

du: 
- Yoksa sen korkuyor musun? 
Annemiıı bu suali bana çok acı ıet. 

dL.ı. B.,.ata beade ~· eden IXrçok 
kimlelet -:olabilitdi. Falmt. ıaüdlr. -be. 
nim en yakınım olan, benim her ıeyi. 
me vakıf bulunan insan benden nasıl 
ıüphe ederdi. !çim burkuldu. Saim 
titriye titriye vuiyeti tekrar anlattım 
ve illve ettim: 

- Polis mUdtıril Esat Bey de ba 
tanda hareket etmemizi tasvip ediyor. 
Dedim. 

Teeatırden cBslerim ~pnmıtı. 

Annem IOl'dutu sualden çok pfİman 
olmuıtu. BoynUll)a unlarak: 

- Zavallı yavnun 1 Çok yasık ki se. 

- DenU.cillk hayatında hiç unut
•am•lısın: "'Yelkenli gemide bir eıın 
.un, öteki elin de geminindir!" Ya
m tırtmaıı havada 1§ görürken, veya 
~ ik"1 muhakkak bir elinle 
ptnlye tutunm1.11 olacaksın. 

Domuzlan ahırdan dışan bırak
mak yaea.ktı. Ahın temizlemek için 
benim onlarm aruma girmem JAzım 
geliyordu. Su dolu kovalarla ~ 
girdiğim zaman UstUme siirUnUyorlar, 
ortalığı temizlerken akan pis BUiar I =tem==,z=ledi=.=kten==eonra==ille=::kend==imde==n=ben=
UstUme başmıa mçnyor, ben böylece• 
yavaş yavaş temizliğine baktığım ahır- bile ıtrenlyordum. Birden durakladı ve düşUncell bir 

tavır aldı. 

- İyi ama, lenin adım unutuyor
duk. Kont LWmer nasıl miço olur?. 
Sana bir ad seçmelf.Yfz, Anı>enin pnç 
tmık adı ne 'idi? 

- Ludilre. •• 
- Mtlkemmel!. Ac!m Ludikedir .. 

Unutma!. 

dan ve domuzlardan daha pis l>lr hale Direklerden elin korkmakta idim. 
geliyordum. Gemide taUı suyu ve ea- Çana1dUtan yukanmıa bir tUrlO. çı
bunu da idareli kullanmak icap etti- kamanufbm. Oraya çıktıfmı bir ıtın 
ğinden temizlenemiyordum. Yedek pek yWaıele tırmandıtnm sanarak 
Ç&m8§11'ID1 da yoktu. Öyle ki gemide tayfalara bain'dml: 
ki11111e yanıma yaklaıamaz oldu. Tay- - Bakın ne kadar yukarı çıktım. 
falar, yanlarından geçerken tekme ile Bir de bana korkak deralDl&. 
beni kovuyorlardı. "Eczahane,, lerl ( 0.0Glftı oar l 

KADl"llAa BEMi 
'4 L ~ R" Hissi Roman 

- Y onıldun, delil mi clchn ! Seni 
yalnız bırakayım mı? Dinleniraln, bt-n 
sonra, istediğin zaman gelirim, • dedi. 

Hatice Süreyya 
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lbım. İyi hava, iyi gıda, ealdn bir mu 
hit. .. İfte o kadar ... Göreeebin, Yaka
cık ona Umtr gibi gelecek ... 

- Bwıiara sahiden kani mlatn ?- . 
diye mmldandı. 

Elluen bu JCSzlerl iyice dinlemlyor
du. Şimdi gaJ}lerl, Muradın, içinden 
ziya huzmeleri geçen eaçlariyle pem-

Titreyip kendine geldi. Acaba Mu· 
rad, dilştlncelerinln farkına varın,, 
mıydı! Bu derece sıhhatli ve kuvvet

li olduğu için İmııetin üzerinde bırak
tığı suitesiri anlamıı mıydı? .Fakat 
lsm.etteki de ne haksızlık! '.Muradın bu 

itte bir kabahati mi var kl, onu, böylP 
mukayeselere maruz bırakıYor ve bu 
ytbden kendmine surat 8.81yor .. Mura-

dı görmek, onunla yan yana oturmak, 
kendisi için bir zevkti ve ona bu liislf!
rini daima anlatmıetJ. Şimdi, onun da 
zeki gözlerinden bu hal kaçar mıydı 

sanki? Delikanlı değf§ikliğin f arkma 
varmaz mıydı? 

Gözü telefona ilişti: Muradın sade 

ni ben de anhyamamıp. Seni iatc. 
meden incittim. 

Dedi. 
Ellerinden lSperek onu ben de teaet 

1i ettim. Ve ertesi ıünfl yapacağımız 
itleri konuttuk. Sonra ben tekrar 
Kroker oteline döndüaı. 

Mlitareke senelerin!n bu meıbur bl. 
nası, bu halkın gözünde bir hey<UA 
gibi yükselen koca bina, içindekilerin 
duyduktan manevi indirasa uymak içi.., 
sanki ufalıverınitti. Bina o eski uame. 
tini kaybediverınitti. Her tarafta mL 

temengiz bir sessizlik hüküm sUrilyor. 
du. 

Ballar, mutadı veçhile yukardaki da. 
iresine çıkmq ve çıkarken de ıeıd:liın 
zaman kendisini glSrmekliiimi tenbih 
etmitt. Yatai odaama girdilim zaman 
kapiten Benetle karıılıklı oturmuıtar, 

viski iç"yorlardı. Beni gBrllnee: 

- Gel bakalım seninle konupcak. 
Janmrz var. Dedi. 

Sonra benete eğilerek blr ıeyler say. 
ledi. istihbarat tefi betile ta•dik ip.. 
reti yaptı. O zaman Ballar bana döne. 
rek: 

- Yann öileden sonra yukardaki 
misafirlerimizi sevkedeceğiz. Binaen. 
aleyh onların bu saatten evvel hınr ol. 

rnaları llzımchr. Kendilerile temu c. 
derek hazırlıldanna yardım ediniz. 

Ballann sözlerinden evvelçe veril.. 
mit olan kararın delittirildiği anlap. 
lıyordu. ÇUnkU bir pn evvel üpm 
ıeç vakit Sirkeciden kalkacak Şark sü. 
rat katarile 'Hvkeditmelerl mukarrerdi. 
Dem~ ~ e~reaı, gitmiY"~erdl: 

BaDanilr Ytbllne iatifbamlı:lt blr 
tekilde bakmakla beraber açık ça dı 
sordum: 

- Dünkil karar delitti mi? 
Ballar bu sualime cevap verecekti .. 

Fakat Benet seri bir hareket yaparak 
Ballama 1Bslerine baktt. ihtiyar ku. 
mandan da SUltu. Fakat ben bu lp. 
reti c6nnemeslikten ve bu auauıun ma. 
nu1ftl anlamamazlıktan geldim. SuL 
llmi tekrarladım. 

- Evvelki karara ,are akpm eks. 
presle ı deceldetdi. Şimdi başka bir 
yoldan sevkedileceklerse ona ıare ted. 
blr atılım. 

tcoıonel buna ıu sudan cevabı ver. 
di: 

- Bu huıusta henüz kati bir karar 
vermedik. Pabt kendilerinin her ih. 
timale kartı saat Uçte hazır olmalarmr 
istiyonu. 

Bir py a8ylemeden odadan çıktım. 
Yeniden pire1enmitt:m. Herifçi oluL 

lan her ihtimali dütUnerek 
değittiriyor ve bunu da "ne 
ınaz." diyerek benden de 

- Aluaimu olsun 
Diyerek yukarıya. ıu bat 

teci heTiflerin katına çı 
haylı gee kmiş olmasını ra 
b6yilk salonda oturmuı de 
dı. Aralarma girdim. 
batlad•k: 

- Yum saat ilçe dolf9 
sevkeduecekaini.ı. Şimdi 

dan emir aldım. Binaenal 
nızı tacil ediniz. 

- Hani J&nn ıece si 
- Karan deği1tirmiper. 
- Hayırllll ollun. 
Hemen hepsi İstanbul 

mayr cana minnet biliyor 
- Memleketten avntlllll 

ıiade ne telir yapıyor? 
- Sellmet bundan u 

dır. Kalırsak mllltcller biA 
lır. tyial mi bqmuan ça 
hm ... 

Şeld"nde cevap nriy 
Krokerde çahpn Rum. 

Yahudi tercilmanlana 1ı..
ha Bnceden aileleıinf Krok 
lerdL Bln bir çeılt imanla 
garip bir Babil kules:m 
Bat çavuı Ra,t ipn alayında 
cOmınlann maa aile Uat b 
melerini alaylı ıasterle se 
ni ıBrdU: 

- Bak, dedL Hui senia 
sen, bir de ben ıatiba burada ....... 

- Ben annemi ıetirece 
- Yalım annen olma. 

de kan bulalım. D6filn ya 
rada çoluk çocuk da ya 
lu yerdir, 

- Senin buıtın nqen 
libal. 

- Öyle r. TiUlder so 
tavan arasında tenlik ya 

Viskiyi çok kaçmbtı 
VUfU alıylarmda yalnıs 

ma döndflm. O geceyi 
atsız ıeç:rdik. 

MUL TECILER SE 

çekerek: 
- Ben buradan --.. ı.ımll 

Eaat Beye ıit, mültecil 
Krokerdeıa sevkedileceld 
aönderile=eklerini öir 
ber ver.,. Dedim. 

öyle seveceiiz ki •• Behemehal lyileeti-, nin dertlerinhı benim de 
receğiz. .. ,. duğumı billrlin. Ah eana 

Ailesi • annesi, tep.eal, • onun bu mak elimde oll&ydı, 
delikanlıya kartı '1lk&8IDI p.yrltab"I( Bu doetluk cllm1eei 
buluyor. Halbuki, onun mevcudiyeti- gOlfhn-dl, 
nin Enis için saran olan bir tarafı _ Affet beni, Jdlçtl 
yok ki.. Bu çocuk Eniai, bir doet gib!, na hitap eder gibi hitap 
bir kardet gibi seviyor işte.. per1pn haldeyim val]aJdt 
Dimağında böyle biribirine zrt, bi- b 

ribiriyle ancak deruni rabıtası olan fi 
kirler, taakub ediyor. 

Murad, ona yaklqb: 
Aman, dokunmaam_, Aralarmda en 

ufak bir temaaa imkln yok. Şu anda 
yüzünün kınşık dolu ve uçlarmm kır 
kanşık olduğunu b1Uyor ••. Her uzvun
dan gençlik Sif.Çan bu pUrllr.aUz erkek· 
le, bir tezat halinde 'ricut vücuda 
gelmeyi istemiyor. Hattl, içinden kaç 
mak, uzaklara gitmek arzusu ylllaıeli· be boynu ve mat mercan rengindeki 

kulak memeal araamda dolapyordu. 
Sonra, ellerine baktı. .. Aail parmaklı,, 
ellerine .. Bun1arm da ayuı aağlam ve 
kuvvetliydL 

aeeini işitmek için bu telefona nasıl yor. 

- o bdar tfzllecek bir teY kaJm&. 
dl, !Mnıtçifjm ! lılaNımkf o buhrana 
......._ edebildi, demek kuvvetly· 
• BlltOn tehlike atlamUJ eayıbr. 
ıtaadait sonrası kolay: Sabretmek, 
JDlttemadl aırette ihtimam g&itermek 

Evveli bunlara '41Jmıa ait vücut 
parçalan diye bakarken, yavaş yavaşı 
nazan detttti: tlmttaizllfe dtlştU. E-
nm nerede, bu deHkulı nerede? 1 

Murad, onun maPıum halini h:sse
derek, birdenbire ı 

intizarla saaUerce bakmıştı! Her halde onu kızdırmamak niye-
Genç adam birdenb'.re yerinden tinde! Nctekim nezaket oı.un diye: 

fırlayıp, telefonun yerini değiştirip o- - Gitme .. Sana ihtiyacım var! • 
na gUIUmsedi. dedi. 

Demek ki, bütün düşüncelerini u- Halbuki Muraddan uzakta bulun- 11un! 
lıyor... mak, yalnulık ic:inde dinlenmek 111 an G6&leri hl1l kapalı 

Gene teselliler devam etti: "'Zavallı da en bUyUk ihtiyacıdır. hareketlerini takip etti. 
yavrucuğum! Bu kadar üzülme .. Onul - Burada yanıbaşmda oturayım. Se ( 
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2 hk .,.. Şeytan ıtaıvanıar ıspanvoı asilerı ma um VaQmur mevsimi· M • 
adaSIOdaD kaPtl nin ·g~!rı~~mesı adrıte kırk kİIO• 

( Baıtarafı 1 incide) 
Sağ kalan beş kişi ~imdi hastaha· 

. Y . Habeşnstan da t ki l 1 Daha fırar sabahı, Cehennem a. m e re ya aş ı ar 
daları rnlisi, ma umiyeti tesbit edit. yen Belen futu ha· 

d" )' 
e ır Ye İllgiliz hükuntetinin hak· 
ında vereceği kararı beklemekte -
ler. 

diği için Morine'in Fransa~a gönde. ta başlayacak Rusyada yapllan mitinglerde 
rilmesine dair telgrar almıştı.. Roma l6 _ ıt 1 h'"kf.ım ti yağ-

On iki ki inin firar ettiklerı, gar. ' · · · a !an .u e · d h•ı• h b k .- d 
• > • • ine bildir. mur mc\•sımının bıtmesı dotayısıyle, a 1 1 ar e as erı y4'.:lr ım 

dıyanın bu haben kendl8 . Habeşistanın henUz fethedilmemiş kt· \.;il 

k · · •tt•W• n meydana çık. 

1 
• • Bunlara k . arşı )apılma:sı ıcap eden 

amele h • astahaneden cıktıktan 
ra ka)ıklarına bindirerek ln~ilt7 

ra ı::ula d 

me l<'lft gı ıgı 7.ama sımlarını ele geçirmek jçin beş ordu yapı ması ıstenıyor 
tı. hazırlamıstır. 

Morin ile üc arkadaşı daha ~uyn Kont Ciyano'nun Berlini ziyareti. İspanya işi, tam manasiyle ooynel-ı ecnebilerle münasebette bulunmakta· 
atlar atlamaz köpek balıkları tara. Almanyaya Habeşistan ilhakmı tas· milel bir mahiyet almıştır. Almanya dır. Fakat resmi zevatla henüz müna. 
fından parcalanmışlardı. Geri ı.alaıı dik ettirmek niyetiyle olduğu anlaşıl· ve İtalyanın Portekiz yoluyla asilere 

. rın an dışar" a cekmek ,.<' 
ın de · l · · . nıı ere bırakmak olurdu Bı..; 
dırde k d' . . • sebata giril'memiştir. b" en ılerını ) akalı) acak o-
n ır Fransız gernisile tekrar Ce· 

1" em adalarını boylarlardı. 
akat bo bec k" .. 

nem h ".l ı ınm geçirdiği ce-
a) atı '' tah ··1 d"l enceler ln . . ammu e ı mez 
'' rılıı amele fırkasını (l ar mute i 

set dı' retmiştir ki, fır~annı 
'anı F 

Bluma bir 't ransız. baş, ekili ı~ 
nin arr d"I elgraf çekerek kendi. 

e ı rneı · · Ka) ık Cthc erını dilemişlerdir. 
nnem ada ından ayrı. 

&) rılrnaı fir . 
ıla olduğu :trıler ) ilklerinin çok 

ek tehl"ıknu. 'e hepsinin bi.-liktt
esınde b 

larnışlardı. H . ulundukların . 
ni feda et ~P hırden ölmeme. 
. . nıesı il 

erını feda et Ztltl geliyordu 
. . nıesi laz . un ırın de k ını geJıvordı.:. , ura k · 

tndılar. Çe ıne)i karar. 

Der.ize ek· . ' ız. arkad 
içın dört h a~ını kurtar. 

. nıa ku P edı)ordu ){ rnun at)ama,.. 

sekiz kişiden ikisi açlık, sefalet ,·e ı1.. makt:ıdır. silah göndermesini protesto eden Sov-

tıraptan çıldırmı~lar, bunla~ da ~ayı. F . k k yet Rusyanın muhtırasına ceavp ge • 
ğın i~inde bulunanların selametı na. evzı avu ÇU cikmektc olduğundan Moskovada asa-

l dl , hi'-'et artmaktadır. 
mına denize atılmış ar · (IJaş tarafı 1 ındde) J 

Onuncu günü açlık öyle büyük w rinin lidcrliğ.ni iyi talimli insanlara Halk, büyük mitingler yapıyor ve 
da,anılmaz acılarla baş göstermiştir verdim. Bu iyi seçilmış zabitler, mo- Sovyet Rusyanın muhtırasına müspet 
ki .firnriler kıvranmağa ba lamışlar dern teçhizatı olan efrada yeni usul cevap verilmediği takdirde hükfıme-

. tin İspanya hükumetine askeri yar-

'
·c daha far.la tahammülün ım harbi gösteriyorlar. 

• h dımda bulunmasını istıyor. 
"ldu.;.ı:nu anlamışlar 'fe içleri.ndeıı Nablus tepelerindeki kararı;a ı-
"' e r d dılme mızdan her gün esrarengiz bir işaret Madrld• kırk kllomelr• 
birin:n ele ,·enmek üzere e a e · ki ld 

" sistemiyle askeri usul üzere raporlar ya ••• 1 

sini Jrnrarlaştırmıı:.lar " l' almaktayım. Tabii bunun ne olduğunu Madird henüz fiilen zaptedilmiş de-
de kura c;ekmişlerdi:-. 

1 
b c; kiş· size söyliyemcm. ğilse de civarındaki mühim mevkiler 

Bu suretle kayıkta ) a nız e • · İngiliz askerlerinin harekatından asilerin eline geçmek üzere olduğun-
ka lmıctır. Kaçtıklarının on ikinri her saıı.t haberdar edilirim. böylece ge dan Madrit müşkül me\'kic düşüyor. 
günii iclerinden birisi daha çıldırmı~. lecek olan b"r harbi köylülere evvelce Madride kırk kilometro yaklaşıldığı 
tir. Fakat geride kalanlar kıpır~a." malumat veririm. Ve hayatlarını teh- bu sabahki telgraflardan anlaşılmak
namıyaca'k bir halde oldukları ıçın likeden kurtanrım. Ayni zamanda tadır. 
delirenin de kendi kendine ölmf'sinı köylülere tayyare ateşinden nasıl sa- Pcmarroyanın zaptı, 'Madridi sınat 

kınmak 18.zımgeldiği yolunda ihtiyat teşcbbUsleri için liızım olan kömürden 
heklemlşlerdir. tamamiyle mahrum bırakmıştır. Di-

Yeni kanun. Seytan adalarındakı tedbirleri öğrettim. 

St•lln temln•t mı verml• 
Londradan verilen bir habere göre, 

Sovyct Rusyanın İspanya hidiselerf
nc kanşacağı teeyyüt etmektedir. Bu 
habere göre Stalin dün İspanyadaki 
Komünist fırkasına bir telgraf çek
miş ve yaptıklan mücadelenin beynel 
milel mahiyetini tcba:rliz. ettirerek 
Sovyet Rusyanın ispanyanın haklı dıı 
\"asiyle en yakından alakadar olduğu 
nu bildirmiş ve bu davanın muzafferi
yeti için elden gelen yardımı esirge • 
miyeceğini ilave etmiştir. 

Sovyet tekllfl rddedlldt 
Sofya, 16 - Tas ajansına atfen Sof· 

ya gazeteleri yazmaktadır: 
Ademi müdahale komitesinin toplan· 

masına dair Sovyet Ruıyanın teklifini 
bu komitenin reisi Lord Plimut reddet-
mittir. Bunun üzerine Sovyetler, fev
kalade §iddetli müdahalede bulunacak· 
larına dair ikinci bir nota vermitler •e 
demokrat devletlere Madrit hükumeti-cilvesi oldu u~ad~ talihin tuhaf 

1nda bir adl.i h ~nııe atılacaklaı 
olan bir ata YtizUnden mah 

b. tt Da\·amızı İngiliz makamlariyle u:r- ğcr taraftan Alberche elektrik santra 
mahkumların tedrici ır sure P laşma yoluyla halletmeye gelemem. hnın zaptı, Madridin büyük bir kısmı- ne nkeri yardım tavsiye etmiılerdir. 
Pransaya iadelerine " bundan böyle Bence müzakere zaafa delalet eder. nı ışıktan mahrum etmiştir. İspanyol komünistleri, Sovyetlerden al-
oraya mahk'llm ıönderilmemeaine d~. Biz zayıf insanlar değililı. Sadece kuv Frenko, Londr•J• hıyet dıklan gıda mabemetinden dolayı S• 

r-,t;-;;-;;----::----~~i~rd~i~r:_. ----- vet ve devamlı mukavemetle, azmimi- gönderdi line teıekkllr teJırafı çekmitlerctir ..... 

ıenç, a- . 
• -atr Morine d•· 

t ~ ••k zi ve kabiliyetimizi göstereceğiz. Asilerin reisi general Franko, Lon- lin de onlara yardımda devam edtceli-
,1 ll sek mı' sa ~,·rı•mı•z Dağdaki adamlarıma ~ylc diyo- draya bir heyet göndermittir. Bu he- ni aövtiyerek kar§ılık venniıtr. 

' ~ nım: yete Marki de Partago riyuet etmek- 9t teyyere .. nderlıor 

lı 
• _ Mücadeleye devam ediniz. Düş- tedir. Heyet, ahval ve eerait müsaade Paria, ı 6 - Bordo Jimanmd• duran 

rı nı.ı·zı· şerefı' 'en Jı·rdı· man 10.000 kişilik takviye kıtaatı d!I. eder etmez, sefaret haline gelecbektir. üç ıemi içinde, lapanyollar• yardıma 
• • & ı u~ getinıe. çekinmeyin. Biz memleketi Marki de Portago, Weıt Endde ir o- cönderilen elli bir Sovyet tayyUelf 
( 8 karıt kani) biliyoruz. Bu döğüşte her tele yerlepniştir. Orada İngilizler ve vardır. 

rbiy· v··~-ın·tlfftırvdı l İlleid•) Saat 13,45 de vali Pe.rapal•. ı .otelin· '" rd ti y . -----------------"' ........ .. 1 te .. pe ve her.kaya bize aa et r. eıae aeı~ıkanın yeni Bel lk lbl 
edilen 1Dlhmandarhtına de yüksek misafir terefıne bır zıyafet duşmlyeceğız.., ~ Ç 8 lf 
MUdaf!e~:.. E~p Durukan, vermifdr. • * • bltarafllk SIYB• fSVIÇrede kendi 

r ~Hariciye ve~Y~•eri Nej•t V.eir ve refakatindeki zedv~t &tleden Fevzi Kavukçu mütemadiyen isyan Al ..n9 aı0~8 kendini kUVVetlle 
dl.rekto··r vekil " etı hu. .. _. '-a· __ .... ı.·--bulu ıesecekler ır. • k 'k" d f ·a se \\.un \WI n \WI n Ji - • ....... .... ve ihtilallere arışmıı; ve ı ı e a ı a-
irl lıudud 

1 
asan Rıfat YÜaek d H t ma mahln\m olmuş biridir. ln.gili.ı .... bir mesele koruyacak 

~ s1r:.1r~1ılanıı1larcİır. Ef· Ma am aup • seteabıln yuıdJtma göre ukerl tabi· ... elle•· rnO •rrı.. DiMi, ··~ Uliftl1dtır ci....,._ 
:Belediye re· l taıyonunda Vali ı fy lerln.I harp emumda Omnanlı or 1 t: bl dGfl eskf•;c.,• Mtana/lt& ... iWa et...a. 
nbul ltunıa:c1 Muhiddin Ustündat. man ev enı Of r~ buJunduiu zamanlar öjren: kar•ı aecr ed r• Ze ~: W •~i a... 
'ıi kı.ıtnanda ın •ekili Harp Aka- (Baporalı lilldb) mit. Harpten eonra Suriyede Fransız. ler tatbl k etmek di kuooetiyle loorumayca karaı- ,,,,,._ 
kez kuınanda~ ıeneral Ali Fuat, ttirmek için ılrioeceti yeni müeacle Jara kafi• 18yana iştirak etmiştir. Bu lstlyan bir devlet: ğini ya..'9fntffık. Bu gü de, I~ 
iyet direktörUı ~~~;rıl tbrahim. :enin haıırbklarlle utrqıaaktadır 1925 eeneeindeydi. Bu isyan but.mi· ordularına da, ketedi ktı~yZe met7~ .,,_.. 

Ahrnet Han ve kılr.ç, Ef.can Madam Hauptaaanın rakıalarda. chktan eonra, ll'raiıatzlar tarafmdan topraklarından etıMk yol11t11ı tuttvğunu iiğrniyoırw 
zabitler tarafrnd tehrimızdeki Ef· mücadelalnde kendtstne yardı• ede. gıyaben idama mahkfun edilmiftir. gaçmeQe izin Bern, 16 (A. A.) - Federal put&.. 
er kıta ••k an karplanmıtttr. k lan bir erkekle evleneeetl haber Bu mahk~iyet h!ll ~~k_l~· Ele ıe- vermıvacak mı ? mento, t.viçre ordu8unua ,...ı t.elld-

a etnıitlerdi:~ ve P'""'ı resmi ıeli· I ::ri~mektedlr. ~nse Franıızlar kendııını ıdam ede- Belçika kralı Leopoldun, Belçikayı litı hakkmclaJd kanun projeelnl lttl-
•ek llliıafir tr . ·ı Adı henüz ıizli tutulan bu adam, bıllr.rf ki la d ~ . bitarafiık ıiyaaetine çekecetini ima fakla taaVip etmlft1r. Yeni tanuna '8 
• ille olarak E~nden inınce aeken bugün Almanyacla bulaamaktadır _su ~e yanradanb .. =' V eh'YZl eden nutkunu dünkü ı•ynnızda vennit· re, halen altı fırkadan mürekkep ta • 
lltikltı nıa"'" ıan milli muımı. 1 tık işaret Uzerine Amerlkaya harek .. t Hıçaza aaçlllll, o a ,,.. .. ııaı.ı a a- "k viore orduu dpkuz fırkaya çıkanJa. 

llıhıı.ut .. ,k-seınırl ~alnu. t.br. • Altes etmek U••re '-aıır 1'ulunmaktadır. b! Kralı lbni•uuda kal'fl iıyan eden tı . . cak, aynca hudut muhafazuı hUIUlt 
• er ö d 1 - ,. ...__ f .d • lltih k t 1 ti B Bu nutkun bılbaaaa Franaız matbua· k , la 

: ın nun en ıe • Bu adamda Hauptman hadisesini Jt!. ,uııi R8 aı aya a e m ~ r. u da .. ~ . 1 k Uh" eli rt a r ve motörlü hafif alaylar De 
b k h suretle .,,_ninuud da kendisini idama tın yap~ı teaır u ço m un r. Ü" "-~ livuı t k"l -..111 k • _-._ 
&"11111•-·-? d" nl bı'r lflklı avdınlataca olan ma • .&11 B•'" ıazeteler Bell!iJE&yı Almanv.nnı ... ..... ee ı llNUece ve unau 
p bir -qq ıye ıormuı. ukerler ı ~ it t d b 1 mahk6m etmlıtir. Buradaki mahk6- -· ' s ibi . ~: en modern ılWılarla teçhiz olnnam-

•iızdan •• i 1 _. __ :flerdi rem b;r takım ma ma ın a u un. . bebl lb . d k dini ardından ve Almanya ı emnva .. ı yap 
t ll!o-· aa o .. YCllU r. _sı. ı Lt dl mlyetın - nıuuu en tır Ordunun bu -11111 •-Jc11

•'"'- ı• ----11Ueketin . . makta olduiu _,en••• e r. ..... • b d makta ittiham ediyor: · ,, _ _, uau -
,'!'Yralctarile ıil:;zın ·Ef:ı' ve Şimdi eYyorkUD Broax kazuında P'raıuıızlarm psa ın an korumak f. ...Olk• emri velcl ,apıJOr Deli bqına kadar tamamen 'bitirillllll 
•llt ve Beled" enRm~~: Moubn~ddı~- olan Madam Hauptmanm sazetecl. çin Bicua aldıfı halde onun aleyhin~ olacaktır • 
.a.

1
,: ıye eı~ 1 ın • h k te ..-meaidir Eko dö Priı ıazetesi diyor ki: 

,.. tere·. are e .~,..... · .. --'-h"" 1 · · 8 "Almany•, Lokamo ~ ut erını 
enı q _ ~ ·eV)orkta iptidai tahkikatı bi. Fevzt Kavukçu daha sonra, lraka lıtı.....~ rıdarnalc ıuretile cCSıterdi- __ ,. ri k martta ve ltalya da haziranda bozdu. 

. - .. rut tfrmedlkçe onun yola çıkmasında h'r gitmiş, ora~& .-e me tepte ve or- . w • du- nezaketten çok mUtt=baı- , 
1 

•tur Şimdi de Betçika emrıvaııu ııyauıı ta-... '-L b"ır fa.l"da yoktur. duda hoca 0 mu'ıl' · B ı "k h' b' ,_. ·1 · · et...L. •• &o4111. illet ettiniz diyerek teıelc tol n 80 d d kip ediyor. e çı a ıs ır aımıe ı e t§tı· 
• ~ttır Plinımızı size lll1Jlytmem. Fakat Geçen Atu• u nu.n a a Filis- pre de etmeden beynelmilel tHhhütle· 

fil'illliz . le ı b 1 '--nim i,.in .. ahımakta olan huaua: ta. tin hududunu ~mle ve bugUn lngi- ra·nı· fe-1.-:..:r. Hiç ol-·-· pa~ 16 ""- ayn, te ilde ıtın u uııı: ~ ~ ı isy l"d "&i • _ .. .....,.. ---- aun 
der: •ekiJine de teıelckür ettikten harrt memurlarım nr. )izlere karşı 0 an anın 1 erlıa.m ıncı maddesi taahhütletine riayet ede-
~ıttr ki: Demiştir. Madam Hauptmanıl\ ele almıetır. cek mi? 

de-vı .buıun kardeı ve aziz bir yakın arkaclaılanndan biri olan Jıı ·Pli lstıne qlden 1 ngl• Mütearrıza kaflı zecrt tedbirlere iıti-
etuı topraiında bulunmakla luls Brom da: il& tet9'1k heyeti rak ve kollektif bir harekete ittirak e-

, __ 1111"'1.._•'ut addediyorum. - Çok heyecan uyandıracak olan Orod• neler den üçüncü bir devlet ordulannm Bel-
.... _ • aziz ve kardet milletin, yeni bir ketfln arlfnf nde hatundu. k ? çikadan ıerbestçe ceçmesine müsaade 

.. -ca toprajın, muhterem ıe- iamuu biitiin kalbl•I• inanmakt:t. &r&tjllr&CB edecek mi? Siy•aal bakımdan, yeni bir 
.,_'eti altında en yüksek terak• yım. Aylardanberl FIH•tlne ıitmesi bek Lokamo paktı için hazırlanan projeler 

rJti il .olınaaıdır. Demektedir. )enen ı111mı tahkik heyetinin on sil· tehlikeye düpnüıtür. Franıa - tnıil • 
i hııU\ terakkiyatrm ı&rerek biz c • t at kadar tnJiltereden ayrılacafını tere ıenel kurmay anlapnalan da kıy· 

tez.altlti yollannda ilerliyece • umhurıye Daily Herald sazet~i yazıyor. mteJerini kaybetmek tehlilreaine maruz 

.i "' J.ı&ınandan yüklek miaafire bayrarnı Arap ırevinin nihayetlenmeai bn dur. Belçika mllzahereti bu suretle or -
1e)e &elitinin bü)'ilk bir aaadet ol komisyonun hareketini kolaylathr. tadan kalkınca Franıa, Franaız aiyaae-
u •• 8 l b O mıı olmakla beraber, Filistin dahi. tindeki herhaıi zayıfiamanın yalnız orta 

""Q11edikten ıonra iatalyondan a .... ne ... et at n 
11 en;- ~ ifade nlamın taftl manasile iadesini ve doiu Avrupaya dejil, ayni zamanda 

• •ezir otomobile binerek Pera· t ti t dDf edl ,_ 1ı ı k 1 

1?t~frıe 1itmi1tir. Otomobili moto- 8 le e88 yor beklemektedirler. Gre\in bitmesin· Frınıaz ... nn yan 1 ° ara zapto unan 
1 11\zrbat ve zabıta memurlan ta- Bu aene de, her aene olduiu ıibi dea ıonra bu nizamın tee~süs edip e. 
~tir. Cumhuriyet bayramı münaaebetile aym demiyeeefint balnlataktır. 
tın vezin •at on bire kadar o- 21 inci çarıamba P.nil ötleden •onra Resmi mahafil her şe~ in düzelec:e. 
iıtirahat etmiı. ıonra mihmandar- rnmt ve huau•i devalr tatil edilecek ve iine ve komisyona• i'ilistine celip lR 

birlikte vUAyete celmiı. Valiyi zi· bu tatil cumarteıi aabahına k•dar •üre- ziyeti tetkik edecetine kanidir. 
etaıiıtir. cektir. Cumartesi pil öileden 80nra 

lngiHz tahkik koll'li.syonanun uzi. 
zır müteakiben Tophaneye ıeçip ve paar cüıau de tabii tatil zamanı ol-
buJ Jruınandanma •e merkez ku- dutunan bu ae.neki bayram tatili bet re i şudur: 
anına birer kart bıralanıt- oteline ıün ıürecektlr. Yalnıı Kunutay nıutatl on hidiaelerla sebebini arqtır. 
littllr On ikiye doğru da Vali olduf•.1 bere, 1 iJdnciteırin pazar cünüf mak. 

.S,.retini iade etmiftir• Reisicumhurun .a1ınDe açılacaktır. 1 l'IU.tia •aaU.aıa auıı tatltfk 

edildıfinl tetkik etmtok. 
Buıtinkii manda şeraiti altında 

Arapların veya Yahudilerin •etru 
bir fikiyetleri olup olmadıtını ltrea 
mek varsa nuı 1 lale edileblleeefi 
hakkında tavsiyede balanmak. 

lnıilfz harbiye nezareti, Filiatint
paderilmit olan lnıiliz takviye kıt. 
alarının "öele kadar tekrar vatana 
dlneblleeeklerlni ummaktadır. 

bh- kale ıibi telakki ettikleri batı A....,.. 
paya da tesir ettiiini &frenmit olUJOf .. 

ltttfaklar ••ulecelc 1111 7 
Excelaior, diyor ki: 
Belçikınm, lıviçre n Jl'elemenk pM 

bitaraf bir vaziyete seçmesinin bu llMlll 
leketin Franaa ve !nıiltere ile ve 1uat"ı 
tl Almanya ile halihaarda mevcut • 
milnaaebetleri üzerinde ne sibi dtfifiiıı-' 
likler husule ıetirecelini kat't olarak 
kestirmek milmklin defildir . 

.. ıotk• milletler cemtıe......_ 
çekllme,eoeıını ••ıll,or 
Bu , .... ki ............ IWılre

Milletl• oemi,.._ ılldlaclii ..._ 
._.... a • ...._ ~ lllbip ohamnelr 
tadır: 

Brükael, 16 (A.A.) - Hanı ajan-
11 muhıbirialn diplomasi mahafilinü 
ötrendifine ıare Belçika Milletler c.., 
mi~tini terketmeii atla taaavvur et .. 
medili ıibi beynelmilel taahhütlerini l1a 
mal etmek t11avvurunda da depldir. 
Belçika, bir ıarp miıakma ittirak et • 
mele hazırdır. Ve kollektif emniyet 
prensiplerinin tesbit edilmesini cörmelr 
arzuıundadır. 

ln•lltere ve Prenaanın nota .. 
·Paria, 18 - İngiltere \'e P'rana, 

Kral LeopoJclm nutku üzerine Belçl
kaya bir nota vererek, bitarafidttan 
ne anladığını Belçika hükinıetindea 
sormuıtur. 



ı:o 

IS.-A..""lBlJI.: 

18,30 çay saati, dans musikisi, 19,30 spor 
musahabeleri, Eşref Şo!ik tarafından, 20 ıSa 
di ve ıaıikadaflan taratmdan Ttıl'k mualkiBi, 
ve halk §arkılan, 20,30 Bayan Belm• ve ar. 
kadaşlan tarafından Tlll'k musfld81, .ve .Jııilk 
şarkılo.n, 21 pltınıa so1olar, 21;30 orkeStra 
22,30 ajan lıaborleri .23 ıımı. 

'VtVANA: 

18,05 konuşma, 18,35 musild, 19,15 jtmnaa 
tik haberleri, turizm haberleri, 19,.0 llronuş.. 
ma, 20,06 llllUlt, haberler, bava raporu, ulu. 

...ı yayın, .20,35 çocuk korosu, 21;ı5 .()acar 

\lildeln 80 inci doğum yıidöntimU milnaeebe.. 
We edebt yayın, 23,15 haberler, hava rıuıoru. 

23,25 vfyolonscl konseri, 24,20 musiki 1.20 
senfonik konBl'..r (gramofoıi), 

BERUN 

18,<Jıl gramofon, 18,35 konu§llla,, 18,55 kil. 
çtlk hukum 'tlUlhatler, 19,05 musiki, 20,05 
gelecek haftanın 'Programı, 20,26 gramofon, 
2-1 Alman 'Jllerkez ı1stuy.onu, :21;ml !uılhe:ı!lv, 
sonbahar mane.vraları, 22,05 k&ı:ıpk muaiki 
yayını, 23,05 hava rçoru, havadle, .spor 
23,35 eğlenceli .konser, • 

BDDAPEŞ'EE: 

18,35 spor, 18,50 çingene mUtılklal, oko~
ran.3, 20,2!5 OJ>U& ya.ymı, kıf masa!laaı, JsU. 
rahat eıma.smda ha.herler, 2a,35 salon orkea 
tTuı, 24,05 fransızca 1conferans, 1,10 haber. 
Jer, 

!l8,05 IJnmser, l9,05 havaats, 19,20 konser, 
Jlonterana, 20,35 opera 'blnasmdan opera 
Dllkll, utirahatımde 'babeıııer, ıBpOr, n,no 
Jiıauuıızc& ve alm&Dca haberler. 24 '9DJl a... 
ilerler. 

B 171 EM. ıA LA B 

SEW~~l.U 
SAM Y : Kadınlar klUbU 
TUBK ': ıŞcı ge.nçlw .,,., Kara 

ıgWler 

MELEK Mazurka 
N& ~ lQl91. Hardi Hlndlstanda 

(Türk~) ve Şevtanıı 

~ 

!8M[4«FA ': ılılazurlra 

~iZ .ıı:.ki .zamanlar 

St!JIER Glzll veıılka 
Al.KAZAR Eski zamanlar 

T~ : Bir Jaı geceai rüyası, 
ve Her §ey senin için 

Şilt Meyerling faciası ve Tat 
h 'BU 'babriyeIDerl 

'ŞARK : Nakavt 

AM1 ": Şendlil 
:A.WO&WA .:Nev<york esran 

. cvnln maaır•L 

OUMtlidxıtr : Blldimıemi§tir 

lSTANBUL 
-AZAK 'ı GötnUm sem fat.IY"!' w 

bllllkejbcynl:m nlp.nbcı 

ll&lA.I : ·GilnW ÜEailaıdüları ~e 

Çöl wavq!IU!I 

RlLAL ı ııtUn8rika lhliml\, 'Yataklı 

vagonlar kontrolörü 

ALE!l(DAB ..Amerika .ihW&li, 'Z&taklı 

vagonlar kont.rolöril 

IUı:MALBE'f' Kedi aya#ı ve QllndUE 

.iDa&n .lf8Ce ..kurt 

KADIKOY 

B8HA: llALI: '= lılnllwd eğlaıJyar 
: ııüctirmemf,tır 80,05 Uman lJalıerlerl, ıturl.... StlR&YY A 

..... h&berhlti, ERENKOY 
gramofon,. 20,10 turizm lıa.berler.l, )'&ba.Dcı 

mDeı'de yayın, 20,55 Yunanistan i~ pym. 
21,10 devlet yaymı, 21,45 operet yayım, teh. 
llke, flJtlrabatJerde kanUJma, turizm "haber_ ll1lL1I: 
aert. fl<ma damı ınmlldlil, 24;05 hıwaallı. 

: Aıılan adanı 

US'KUDAR 
: Blldirmeml§tlr. 

BALAT 

BA~lfl«OY 

latanbu.l Altına N~ 
200) iki yüz türk lirasını :g~

letl bir krl:'a bononun güniinae ooen
ınemesinden ötüru Tirkiye Ziraat 
Bankası tanıfmdan htanbulaa .Evli- 1lıllUtt A.Dl : BlctimaemJıttr. 

ya haınrıırıda Halıcı Göneyti llehmed'e 
tebliğ ettirilmek istenilen 19.9.936 ta- 'I' l FA 'I' ft O L d. B -- .. 
rih ve 12015/476 Mo. hı Protesto mu- :.Sehir1ig~1roso 
.hatalmua bonodaki adresi ıtıer.ketm i~ 

1 
oQbnaa ıve ym! adresi <le ma16m ohna 

mumdan dolayı tebl\ğ edilemeıni§
tir. Mezkur paranın ödenmemesi yn. 
ztinden terettüp eden .zarar ve ziy.arı 
ve f a'iz ve ,Ynpılaıı v.eya Y8.ıPJ:lacak ola.ı:ı 

biitün masr.aflann bu iete ügili olan
la:rdan 8l"anacağı bilinmek ~ U
r.ırlıınzmt -olan o protest.amm tebliği 

maı....,,.. geçmek üezre ve Banka
lllll iateği dairesüıcle işba tLAJIJ HA
BI'.& guetelJile 'Ya.prldı 11e yayddı. 

TEPEBA'Şt 

-- .... .a. 
'Saat• de 

MAKBET 
Frmıaız 11yatwomnila 
aat~da 

t11:1PAA;J.4RJN 

KALK OPERETi 
1-ett yaJmıaa 'k!J operet. 

ılerine başlıyor. 

B.& y g & 
BU)'ilk operet Uç pud~ 
MUzlk: Seyfettin ve 
Sezal Amaf 

Opera1:6r Drolog 
Doktor 

Sablık kübik 
evi olanlara 
Xütttöy Bahriye 'ft Moda tara Süreyya Atomal 

tında 5, 6 odalı banyo ve her konfon? Muayenehane: Beyoğlu · Parmak· 
bari klrallk ed olup tla satmalc İllti · kapı tramvay d~ Roma oteh 
,.Uerin Jstaawl Ankara eaciclde!ıin· yanında 121 birinci kat :i-8 

de Vaki& IM'•Jl&Pnda senüıi teflttine .__H•e•r•a•ü•n-J:us.--2.0-ye-k•a•d•a•r ._ııii 
en son fia tile biWirmeleri . 

lstiklôl LisCsi 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam e~lilmektedir 

2 - latiyenlere kayıt ve kabul prtlannı bildiren ~arifDame 
ıönderilir. 
Şelazadebqı polis karalcol11 arkasmda. Telefon 22534 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

21 .ikinci kanun 19n.1 tt.aıiıili şartna. 
menin 14 iliıcU maddesine göre 

lLAN 
1936 yılının 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana ıkadar pua.rdan başka lfÜll· 
lerde gidi§ - geli§ atli i>ııqgraDlI 

Ş1ŞL1 ŞEBEKESi 
No. Yollar Tik.: Sen 

10 Şişli - Tünel 
Tünel - .Şişli 

u Şişli - 1Jeyamt 
Beyazit - ŞiŞli 

blklJ hlkij 
6.15 2.1.40 
U5 2.4.00 

12 Harbiı)'e - Fatih 7.00 24.15 
Fatih - Harbiye 6J.S .:23.30 

A 12 Harbiye - Abany 7.20 23!55 
Aksaray - Harbiye l;,'35 28.iO 

ı1:S i'alaıim - Sirked 
.sirkeci - Taksim 

16 Maçka - Bey.azit 
Beyazit - Maçka 

7.30 ıt.05 

7.50 19.25 

6.25 23.20 
7.10 24.05 

A. H Şişli ( hpo) Emin- -l;,U '1..'00 
öıni 

Eminönü - Maçlca °'.15 !0.00 
Maçka - Eminenil 'l.ıo 19.30 

17 Şişli - Sirkeci 7.te .ıuo 
Sirkeet - Ş"lf!ıi '1.38 ıo.os 

A 17 Mecidiyeköy -.E- us ü3) 

miniiııi 

Emin"önü - Meci- 7.20 19.00 
~yek.ii7 

H Xıır~hış - Beyazit '6.15 23.10 
Beyaiit - Kurtulq 7.00 '23:55 

A ıt Si§li '(4eıl>o) Emin- it& Ui 
önü 

Eminönü - 'Kurtu- 6.35 19.35 

Juf 
ltvtlıl111 - l:mi.n- us •es .. 
BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 

Bebek - Eminönü 
'!! Eminönü - "Bebek 

Bebek - 1Beşiktq 

23 0.rtakiy - .Aba.ray 
.Aba.r.ay - QriakÖJ' 

34 Bqiktaş - Fatllı 

"Fatih - 'Beşiktaş 

32 Topkapr - Sirkeci 
Sirkeci -Topkapı 

3.1 Yedik111e - Sirkfci 
SfTked - Yedikule 

'8.i30 :%3.10 
6AO 21.00 

'2UD 

ili ... 
f.15 U..1.5 
"1.00 20.20 
'TAO 21.05 

6.15 23.15 
us 23.45 

37 Ediraekapı - Sirkeci 6.10 .!3.11) 
Sirkeci - Edir•eb.JB Mi 23.• 

fı*lnlııul c. ~= 
btanbul mahkemelertade ~ ,.....,_ 

klüpliklerle mllhqlrlikler9 ~ Dt.. 
mal etmff ve memurin kanımurnın ' omı 
maıMeshıde yazılı prtıan halz ve daktilo L 
le )'azı yazmumı bilenler anuant!a imtihan 
yapılar&k kAUp ve mUb&§lr 8hoae-tm~ 
latekllluln 'bu Maddede ya.alı '-iplerle tm. 
tfhan gUnU olan 22-10-a36 ]>aıJembeden 
tkt gtla eftltfte kadaT dlleklertle .Adft encU. 
men bqkaıaJıtma müracaat •bneı.tnin ga. 
zetenizle DAnmı dilerim. 

OOKJOK 

Kemal özsan 
Uroloo - Opnat6r 

Bevtlye Mütehassısı 
1 K ralöy - EkulslyM ınağuaıu 

·---------------------------'ı~~~~~~~~ 
. ' · ..... ; . 

Mevsimlik yeni modellerimJn 2
• ""' Jl . ,. kndlll. r,.ı: 412.u 

1'8 'Bimciie§rin -

----·HER AKŞAM ---llJ 
Beyajluada LQNDRA !l1'8 

Melike C. A R A 8 Rövü 
ltemar.i Cevdet, Kcmen~ Sotiri, 'l'iyano '!reai, !Ot 
1brahim, Kanuni ~'hm~ Yapr, Hmılt. Sdlist ,.._. ... 

Nibne. ·ıcıl:riman, Dilrilarre, "Fıihr~ 

FjatJarda te.nziUlt. T.eı. 4022'1 

T.N.K 
BÜYÜ 

lftr ftriıvn Mn 1'azanabmrsln. l>i.r' kaybedersen paran ne 
tır. Hem }"iWer.c:e ıatandqmm .ungln etq t.eın .lıt yvaaun 

k~ 'filo 1m-. •luna.. 8- ,-Uıılene ~ l1;iriJAn te 
ğını kim iddia edebilir. 

. . .. · ' 

f Rta11bul Belediyesi· lla:n 
Bir tonuna ıe tira fiat tahmin akman ,..riırlum.Jerle 

k1lrtarma JW..._ lizun olan 68 ton kiriple maden .köm .. 
ai.ltmeye lmmıbmıfbır. Şaıtaamesi len.un müdiirlü,iündıt 
lir. lateJdiler .2490 .N. lı kanana yazılı veaika •e 81 lira 
Juk :ilk tm:nıinat -Sbuz n,. mek tllbile beraber (bir giiJt 
kadar ilk tmninatm p.tırıhm•ı da ha muvafık olac•jı) 
penembe sünü ml 14 .de daiad encümende hu)nnmelıd 

(1.) 

Seneme muhammen kira.ar 180D tira dan keprii at 
iskelesinde 31-84 N. lı dül&i.n testim tarihinden itibe.re• 
938 - 939 seneleri mayuı aonuna kadar lriraya veritmek 
arttırmaya konulmUf\ur. Şartnamesi levazım müdürlüğ .. 
biliT. 1stek1iler 135 liratik ilk teminat ımalmn 'ftJa 
ber (bir aiin eneline kadar ilk teminalm yabnhnuı 
olacajr) 2!-1()-936 peqembe günü saat 14 d. deiıcl ~ .. 
lunmabdmar. {B.) (!945) 

Hakimiyeti Milliye yatı mektebi iç.ia lüzumu olan ı5' 
civetr kumq aç.ık ekailtmeye konu lmMfbır. Bir metro lnıı!lllll 
ruı fiat tahmin olunmu:fbır. Şvtna mai levum müdür .. 
lür. İstekli olanlar 2490 N. lı bnu nda yazdı vesika ve 24 
nııluk ük teminat makbuz veya mektuhile beraber {bir 
kadar ilk teminatın y&tırılmaaı da ha muvafık olacajı) 
perıembe aünii aut 14 de daimi encümende bulunmalı 

(1.) 

lataıabul belediyesi fen itleri müdürliijiinde 300 
çalıpnak üzere makine Te elektrik mühendislerine ih · 

Weklilerin tahsillerini hiç olm•a• 4--5 aene 
da yüksek teknik mekteplerinde ikmal etmit o1malan 9lfl 
maya istinaden baymdırlık vekaletinin makina mühen • 
trik mühendisliji ruhsatnamesini haiz olmalan Jizmyfır. 

f.teldilerin mufaasa• hal tercümesi, hanai mektep 
olduklarım, o mektepte hangi denlerd• imlil-a oWlllld..., 
diye kadar nerelerde çalııtıklarmı ve lrimleri refeaw 
recelderini iki adet fotoğraf ile birlikte 1atanlnıl bele 
ne vermeleri ilin olun11r. (B.) ( geldlQlnl sayın müşterilerime 

arzederım 

~ 
.----ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN YAVUZ .IEZIM 
T-Ea:;lZI 

lstanbu1 Yenlpostahane kar,ıs naa 1' oto !\ur yanında Letafet hanmda t\.m•••ı Jabıetı•r• Her eczanede araıınız 
j 
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Doktor Alınacaktır. 
IŞIKLı 

NEON 
Askeri Fabrikalar U. AEKLAMLARI 

Ucuz ve taksitte 

Müdürlüğünden : 
~ civannda iıtihdam edi imek üsere bir doktor alınacaktır. 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli. Han 

(ılerin iıtidalarile Umum Müdürlük Sıhhat Şubeaine müracaat· 
208&) 3üncü icra memurluğundan: 

iiksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

kMektef P lll&lzenıe laboratuvarı için açık eksiltme ile Elek, T era· 
81& et • • 
M~en Ye Mihailiı ile~ ve teferriiab alı~rr. • 

. en bedeli 600 ve muvakkat teminatı 45 hradır. Ekıılt 
ı 19 Birine· • 

Q 
1 teırın 936 pazartesi günü ıaat 14 de yapılacaktır. 

~ .. rtııaın . . 
• eaıni rönnek iıtiyenlerin her gün ve ekıiltmeye gıre· 

eriıı ben· .. 
• \911) 1 IUn -.e aaa.tte mektep idareıine müracaatlar ıili.n olu· 

Güzelliğin sırrı 

llhame ile Fatma ve Miriivetia taaamıflarmda olup ~ 
Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına 2264 lira 
kıymet takdir edilen Kabatat Ömer Avni mahalleai Acıçqme aolra• 
iı eaki 10, yeni 12 No. lu iki tarafı ki.tip Hakkı hanesi, bir tarafı 
Hida7et vereaeleri haneai, bir tarafı yol ile maJaclat bir evin tamamr 
mn aatdmaaına karar verilmiıtir. Mezktr evin enafı apfıda yazdr 

yalnız... dır. Zemin katı: z~.ni çimento koridor ve tqlık, bir oda, bod· 
Necip Bey yaiıız kremini kul- rumda odunluk zemını ~ozayik tulumbalı kuyuyu havi bir mut· 

lanmakla temin ediliyor. Çünkü fak, heli. Aıma katta: Bır oda, Oıt katta: Bir ıofa üzerinde biri 
Necip Bey kremi ıüzelliiin ıım- ıofadan camekanla ayrdmıt üç octa, bir heli, merdiven üstünde iri· 
dır. Cilde beyazlık ve pzellik l~r vardır. Binama bedeın duvarlan kiıir içi abpp olup elektri~ tr 
verdiii gibi ıivilce ve çilleri ka- ıuab vardır. Umum meaabaaı 110 M2. olup handan 76 M2. biaa· 
·tİyen aiderir. Tüp •e nzo1an he• dır. Jıb.a ev açık arttırmaya vazedilmiıtir. Arttırma pefindir. 
kremden ucuz v emeallerinden Arttırmaya ittirak edecek müfterilerin kıymeti muhammenr 

üıtündür. Her ma;azada bulunur. nin yüzde 7,5 ni~betinde pe~ akçeıi veya milll bir bankanın teminat 
Depoau Eminönü Necip Bey ma· mektubunu hamıl olmalan IC&p eder. Müterakim Yertİ, taafrat 
paaı. tenririye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 20 aenelik vakıf ..,... 

tavisile telllliye müıteriye aittir. 

SATILIK KOŞK Arttırma prtnameai 28-11-936 tarihine miiaadif cmautall 
Kartal vapur iıkeleıi ve istasyonun- ıünü dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttırmuı 

dan (20) Yunua lıtaıyonundan (8) da- 14--12--936 tarihine müaadif pazartesi ıünü dairemizde aaat 14 
Jdka. ~ede (28871~ ~l'Jlft manı ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmatla bedel, laymed 
arazı Uzennde ma ahır ilci kuyusu, batr muhammenenin yüzde 75 ini bulduan takdirde üatte bırak 1 

Tar JanJar • k"-1.+ •-
1 ır. 

~~lıktır. f ıp 0 u a~ vs-•e •· takdirde ıon arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
hıbı Muata aya m racaau.n. 1.- •• dah • • .,., gun a temdıt edılerek 29--12-938 tarihine müıadif aalı .. 

nü saat 14 ıen 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netd 
ı.---K-U_R_U_N_D_o•k•t•o•r•u-..... ıinde en çok arttJranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra" 

ifli.a kammunao 126 ıncı maddesi ne tevfikan haklan tapa ıicilleri
le aabit olmryan ipotekli alacaklarla diier allkadaranın " irtifali 
bakin aahiplerinin bu haklarını ve huauıile fais n maaarife dair 
olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 atin arf111da eft'ÜI 
müıbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lbaadır. Abi taJr. 

Necaeddin Atasagıın 
Her gün 16,30 daD 20 ye kadar 

Lllelide Tayyare apartmıanJarm
da dalre 2 numara 3 de hutalan· 
nı kabul eder. Cumartesi gOnlerf 14 dirde hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyanlar aahf bedelinin paylar 

den 20 ye kadar muayene parasız- maaından hariç kalırlar. Daha fazla ma\\ımat almak istiyen\erin 

Buqu.,,•rde sat:ı .. cı'facaktır , .. drr_. _________ _.ı 34 - 1289 numaralı dosyada mevcut enak Ye mahallen haciz •• 

----~~~~~~;~;~~~~~------~-e~~ ~~~~-~~~~~"~·~~> 

12 ====-==:c==-·.G 'O ZE L PRENSES-------

... ~~l~ aoluk bir bareektle ıeri 
~&Udı: 

. - Çolrtanbeft kayUn deJikanlrlan le

:: beni aldattıtmdan bahsediyorlardı. 
bu ben İnanmıyordum. Halbuki... Söyle 

ÇOc:uk ldmin? 
Genç kız, birdenbire pfll'dı. Nipntı

~dan bu h~ beklemediği tazleri iti
tince cesareti lıanldı. Boğazına bir ıey 
tıkanır &ibl oldu.. Mınldanarak: 

- Bu çocupn kim olduğunu bana 
'°l1ba. Yalnız seni temin ederim ki 
ben saf ve masumum. Sana brp uda
lratiınden " dofntlufumdan emin ol. 
Birkaç ıene ıeçain. Bunu aana tamamile 
•nlatttım. Bu çocuk bir 11rla alllradar
dır, bu ıım kimtıeye .ıfylememek için 
1eınin ettim. Bu sebeple bana yeinini
Bli bozdurma .•. 

Delikanh mUstelui bir tavırla muka
laeıe etti: 

- E.rar mı'/ Evet baldbten epey za
lnlndanberi euaren'i.s bir halin vardı. 
Bir batkau tarafından kandmldıktan 
lonra bana müracaat ediyonun değil 
illi? Ne kadar cömert ve yUkaek kalbli
•in f.. Dotruıu bana güzel bir de hedi
ye cet' rmipin ! 

- Edvarcıtım. bu sözlerinle kalbimi 
parçaJıyoraun. Yemin ederim ki temiz 
•e gilnah11%ım. Şu lna kadar bana kim
senin eli detmemiıtir. Babam bana i
unımdı ve beni koğdu. Şu anda aıfı· 
nacak hiç b"r yerim ve kimsem yok. 
Bana acı. Hem bu çocuk günün birinde 
bize servet ve saadet getirecektir. Ne 
)'ank ki tim411ik bzla bir ıey söyliye
lllİyecelim. Çllnlril yeminryim. GUnOn 
Mrinde • mn da öfreneceksin, bana 

DeHbıılı lıqtn bir tavırla mukabele •: 
- Bu r.JaDClhtı bırak Azma, HaJd. 

kat kollanmn aralltlda dururken onu 
plemefe, beni de kandırmafa çalıp• 
yonun. Seni blriıi kandırmıı .. Bu mey• 
danda. ıyt ki tam zamanında hakikat 
ısfrendbn... Bu sabahtan itibaren terfi 
ettim. Sen de benim faziletli zevcem 
olacaktın. Artık kendime namuslu bat 
1ca bir kı.r: arayacatnn. Anladım ki se• 
bana lAyık değilsin. 

Anna, bUyUk bir teeuür içinde yal· 
varmağa bafladı: 

- Edvarcıtım, neler aöylüyonun? 
Beni tuketme. Bana merhamet et. Fe
liketime, ölümüme sebep olacabın. 

Daha sözlerini- bitirmeden bllncUr 
hilneiir ağlamağa baılayan genç kız, 
nltanlıunın ayaklanna kapandı. Yalvar· 
dı, yakardı. Fakat bu 11rada kızın pu· 
mağındaki yüzüğü cCSren Edvar, acı a• 
cı gülerek: 

- itte faziletinin mükafatı ı Artık 
benim bir (ahiıe ile itim yok ... 

Diyerek Annayı itti. Genç kız acı bir 
feryat kopardı. İnliyerck: 

- Allahnn. dünyada bana merhamet 
edecek Jriınte kalmadı mı? Ben bu ka· 
dar da fena bir mahI<Ur muyum? 

DilttOlil yeis ve Um tsizlik içinde az 
kalsın yeminini unutup hakikati oldu· 
ğu gibi niıanhsma anlatacaktı. Fakat 
birden kendini topladı. Dudaklarını kan 
çıkaracak kadar tiddetle ısırdı. yemi· 
nini ha tn lamııtı : 

- Edvarcığım. Yemin ederim ki bu 
yüzUfil bana Prenses verdi. HattA ki· 
mizin saadetini temin için çalıpcağır.ı 
da vaadctti. 

Del kanlı hıddctlc cevap verdi: 
- Artık yetişir. Yalan ılığın bun• 

dan fulaaı insana nefret verir. Bu ka· 
dar din1eclilim kifi. Sen kendine batb 
bir IÜflDh bul. Yalnız dikkat et ki ben. 

GÜZEL PRENSES 
._ __________________ __ 

terek J&taiımn i>nUAe kadar ıötUrdil, 
yabrdı. 

Prcnaea Vera yeis ve UmitaWilde kol 
llannı mınyordu: 

- Ne )'Apacap?.. Babam neredey 
le celecck. Geçen sün mektubunda yaz! 
dıiı gibi, benimle evlenmek istiyen Dük 
Jorj'u da benimle yarın tanıttıracak. 
Bu nuıl olur Anna .. Vasiyetimi takdir 
etmiyor muaun? Babamm, nipnhmm 
ve bütiiıı alemin &ıllnde lekeli, mahcup 
ve zelil olmaktan• ölmek elbette daha 
iyidir. Beni ancak ölüm bu mU§kül va
siyetten kurtarabilir. 

Sadık blmıetçi kız, barumnu teselli 
için ne aöyliyecelini pprmrıtı. Prenıe· 
ıin bu halini ,csrUnce kendisi de bil -
yUk bir yeise dUfmUttU. Hıçkırarak ıi
lamafa bqladı. 
Annanın bu ba1inl ıören Prenıeı Ve· 

ra, onu tutarak: 
- Anna, sen her frnatta beni sev • 

dilini .CSylenin, öyle delil nü? Şimdi 
bana cevap ver. Bir fedakirhkta bulu
nabilecek kadar beni aeviyor maıun? de 
di. 

Anna, atlayarak ve hanımının elini 
tutup öperek: 

- Sizin için her tcYi yapmafa ha.r:ı
nm. tc.ıbında sizin için canımı bile ver· 
meğe razıyım, eter bu aizi kurtaracak· 
ısa .•• 

V ~ra'nın göılerinde bir Umit parla· 
m11tı. Hemen tatı cediiinc koydu: 

- Bana ıötterdilin aadıkate teıek -
kür ederim. Hayatına ihtiyaç yok. Fa · 
kat benim için bir fedakirlıkta buluna· 
bilirsin. Beni dinle: Sen küçük ve lm 
bir adamın lmıaın, öyle delil mi? Ba
ı.an orman koleuaudur. Benim babam 
ise hWdlrnran olan bir kraldır. Benim 
yerime sen bir çocuk doğurmuı olıay· 
dm o kadar bUJ(ik bir felAkcti mucip 

olmudı. Halbuki bu bal. benim için ta
mir ve tellfiai imktntıa büyük bir fe~ 
llkettir. Bunun için ıen bir fedakirlı)q 
edip bu çocuğlµı anaaı olamaz mıaın? 

Bu ini teklif Annayı pprttı. Korku 
Ye dehtetle geri geri çekildi: 

- Nasıl ben mi iımiml kirleteyim~ 

Yapmadığım bir kabahati Oaerime ala .. 
rak namusumu naul lekelerim. Böyl4l 
bir teklifte nasıl bulunuyorsunuz. Ba, 
bam baıUa ne der? Sonra unutmayınu 
ki ben nipnb bir lnmn. Fakat anbyo. 
rum, bu teklifiniz herhalde ciddi değil, 
beni denemek için böyle tayltdiniz ... 

Fı\lcat prenses pkacıktan konupcak 
halde değildi. İzah etti: 

- Hakkın var Annacıiım. Fakat se
nin bu hareketin nihayet bana bir biz· 
mettir, bir iyiliktir. Hiaıiyatını mağlup 
olmuı olunun. Baban da ıeni affeder• 
Batka kimle de bir orman kolcuıunun 
kızı ile fazlı metıul olmu. Fakat biı 

de beni gözönilne getir: Benim sayı 1 
mcıru bır valde oldupm duyuluru 
neticenin ne olaca&ını bir kere dUtün. 
Benden sarfınazar, babamın mevkii sar 
ıılacak. Koca bir hükümdar aileainın 

namuı ve bayatı tehlikeye ıirecek. Hat• 
ti bütün halk bundan sarar görecek. 
Sen benim için çok sadık ve iyilik ıevcr 
bir arkadaııın. Bir hükümdar ailesinin 
bu hale diifmeaine elbette vicdanın ra• 
.ıı olmıyacaktır. Ben senin kalbini bili· 
rim. Bana merhamet et. Yapacağın fe
dakarlık yalnız bana değil, stvdiğın 

kralına ve vatanına da ait olacaktır. 
Anna, pplamıı bir halde kekeledi: 
- Benden· herıey iatiyebilirıiniz Yal 

nız bu tekliften vazgeçiniz. Çünkü na· 
muu taalluk ediyor. Kabul ettiğim tak· 
dirde benim ve babamın ıeref ve hayıi
yetimiz lekelenecek.. Mabvola.;ağız, 

Prenıes Vera ısrar etti: 
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A. NEŞ'ET Bikarbonat de sut komprimel 
Halis lnglllz Kürllng karbonatile yapı1mıştır. Mide şişk i nliği, hnzfmstzlik4' fazla yemekten mütevellld 

rahatsızlıklarında yemeklerden sonra 2 - 3 kompr ime m avi yHssı ~işelerde cepte taşınması kolayd 
Eczanelerden A. NE Ş' ET markasını ist eyiniz. Flatı 20 kuruştur. 

ÇAGLAVAN 
Musiki sever halkımızın ihtiyaçlarını tatmin edici en nezih 
yeridir. 

SANATKARLAR 

Solist: Mualla Dinçses 
Bestekar Tanburi: SALAHATTiN 

1 - Kemani NUBAR 6 - Klarnet Şeref 

2 - Kemençe ALEKO 7 - Okuyucu Ajyazar 

• • • 
KLUDSKI SiRKi 

Beş gün istirahatten sonra bugünden itibaren temsillerine tekrar başlamıştır. 

Cunıartesi ve Pazar günıerl 
Matineler Saat 15. 18. ve Suare 20.30 da 

Diğer günler 
Matineler Saat 18 Suare 20. 30 da 

3 - Piyanist YOROI 8 - ,, Celll 
4 - Udi ASDı 9 - Darbuka Hasan Tahsin 
S - CUmbU• CEMAL 

Mahmure Şen Ses - Suzan Afitap - Fa ide Yıldız. 

•••••••• (Gayet temiz ve mun tıızanı servis) •••••••llii 

20 Birinci Teşrin 936 Sah günü akşamına kadar devam edecektir. 
Gündüzleri akşama kadar Hayvanatı vahşiyeyi kafeslerinde ziyare~ 

ruştur. Saat 11 de hayvanların yemek zamanlarıdır. 

Acele edini:.. 
' etmek ıçın duhuliye 1 

Hayvanatı vahşiye numaralarından başka ayrıca fevkalade Avrupa 

!o G '(j Z E TJ P n ENSE S 

- Demek teklifimi reddediyorsun. 
Benden ayrılacaksın. H ani beni seviyor 
dun? Sevgin bu kadarcık nuydı? Rica 
ediyorum Anna. beni terket me, bana 
acı. Mevkiiıni, şerefimi, hayatımı kur
t ar. Senden başka bunu yapabilecek 
dostum yok. 

Fakat, Anna mukavemet ediyordu : 
- Maalesef muhterem Prensesim. 

Bu, benim için büyük bir tehlikedir. 
Nasıl kabul edebilirim? Yapabileceğim 
bir ~ey olsaydı zerre kadar tereddüt et
m ezdim. Hem nişanlım bir çocuk do· 
ğurduğumu söyleyince benden nefret 
edecektir. Bana lanet okuyacak ve he
m en beni terkedeccktir. 

Prenses, Annanın son mukavemeti
n i de kırmak ümidiyle hemen cevap ver 
d i: 

- Düşündüğün bu ise hiç ehemmiye· 
ti yok. Nişanlın seni reddedecek olur
sa ben kocamla seni altınlara, mücev -
h erlere garkederiz. Sana bir şato tahsis 
edersiz. Başhbaşına, bütün hareketlerin 
de serbest bir hanım olursun. Yanında 
h izmetçilerin bulunur. O zaman bir çok 
asilzadeler seninle evlenmeğe talip ola
caklardır. Bunlardan birini :.eçcr, böyle
ce mes'ut ve bahtiyar olursun. 

Anna biran tereddüde düştü. Sonra 
gene reddetti : 

- Hayır, hayır, kabul edemiyece -
ğim. Nişanlımın muhabbet ini bütün bu 
servet ve ihtişama değiştirmiyeceğim. 

Bence saadet onunla evlenmekten iba
rettir. 

Prenses: 
- P eki öyle olsun, dedi, mademki 

nişanlına sııdık kalmak istiyorsun, kal. 
.. hepdjejnj arayda iyi bir hizmete ta
,m ederiz. Mevkii büyür, şeref ve iti· 
barı artar. Sen de oda hizmetçiliğini bı

rakır, benim en yakın dostlanm arasına 

girersin. Şimdi sana şu yüzüğü vere
ceğim. Bunu, beni kurtardığının bir 
hatırası olarak kabul et. 

Prenses sözünü daha tamamlamadan 
parmağından çıkardığı çok kıy.l ıetli bir 
elmas yüzüğü Annanın parmağına tak· 
tı. Annanm bütün mukavemeti kırıl -
mış, adeta bir emri vaki karşısında 

kalmıştı. Prensesin hediyesinden ve 
söylediği sözlerden çok mahcup ve 
müteessir olan Anna nihayet: 

- Peki, işte teklifinizi kabul ediyo
rum. Çocuk benimdir. Bu andan itibaren 
onun annesiyim. Bu fedakarlığı ancak 
Eizin namus ve şerefinizi kurtarmak için 
yapıyorum, dedi. 

Prenses Vera sevincinden ne yapaca
ğını şaşırdı. Hemen yerinden fırlıyarak 
hizmetçi kızın boynuna sanldı. tki ya
nağından şapır ş:ıpır öptü: 

- Teşekkür ederim, çok teşekkür e
derim Annacığım. Hakikaten beni se
viyormuşsun. Yalnız bu sırrı kimseye 
söylemiyeceğine yemin et. Hatta baba 
na ve nişanlına bile .. Bana teminat ver 
ki müsterih olayım. 

Anna hemen diz çöktü ve sağ elini 
yukarıya doğru kaldırarak şöylece ye -
min etti: 

- Hayatımın sonuna kadar bu sırrı
nızı muhafaza edeceğime, kimseye hat
ta nişanlıma ve babama söylemiyeceği· 
me bizi gören ve işiten Cenabıhakkın 

namın-ı yemin ediyorum. 

Prenses, gene Annanın boynuna sa
rıldı. Onu tekrar tekrar öptü. 

Tam bu sırada çocuk uyandı. Anna 
hemen çocuğu kucağına alarak meme 
vermesi için prensese uzattı. Bahtsız co 
cuk annesinin memesini son defa emi
yordu. Karnı doyunca gözlerini aça 
rak annesine baktı. Prensesin gözlerin· 
den dökülen yaşlar çocuğun yüzünü ıs-
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!attı. Doğduğu gündenberı boynunda 
taşıdığı altın bir madalyonu çocuğun 

boynuna taktı. Sonra çocuğu öperek: 
- Talisiz çocuk. Babasız ve anasız 

büyüyeceksin. ö lmek senin için daha 
hayırlı idi, diye mırıldandı. Tam o sı

rada bir gürültü işitildi. Prenses telaşla 
çocuğu Annaya uzattı: 

- Aman, babam geliyor Anna. Ça
buk ::ıl bunu .. Kimseye görünmeden gö 
tür. Allaha emanet ediyorum seni. 

Anna hemen büyük bir mantoya sa
rıldıktan sonra çocuğu da sararak man
tosunun altına aldı. Fakat gene bir te
reddüde düştü. Kızın bu halini gören 
prenses: 

- Ni~in tereddüt ediyorsun Annacı
ğım. Nerede ise babam gelecek ve ço -
cuğu görecek. Haydi sevgili Annacı· 
ğım, gayret... Allah selamet versin. 

Anna, son bir gayretle mantosunun 
altında sakladığı çocukla beraber gizli 
bir kapıdan kimseyç görünmeden şato
dan cıktı. Genişçe bir nefes aldıktan 

sonra havaya baktı. Semada yıldızdan 
eser yoktu. Siyah, simsiy2h bir geceydi. 
Kız, babasının evine gitmek için takip 
eclıoceği yolu tasarladıktan sonra yürü· 
meğe başladı. Uzaktan gök gürültüleri 
i~itiliyordu. Birnz sonra çıkan şiddetli 

bir fırtına ağaçları sarsmağa başladı. 

Arka arkaya yı ldırımlar düşüyordu. 

Anna hem gidiyor, hem titriyordu. 
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SO KAK TA KALAN KIZ 

Prenses Vera 'mn hizmetçisi ve orman 
!:okusu Paskalın kızı olan Annanın ye
mi:ıini nasıl tuttuğunu okuyucularımız 

hatırlarlar. Babası kendisini tel'in ede· 
rck evinden koğmuştu. Şimdi ne yapa
cak, nereye gidecekti? 
Çocuğu kucağında ormana daldı. Dir 

az yürüdükten sonra yorul~u. Babası-

mn söylediği söz elan kulaklarında çı~· 
lıyordu. Rüya mı görüyordu, yoksa b•: 
kabus mu geçiriyordu? Kendi kenditı• 
teselliye çalışarak mırıldandı: 

- Bir kere nişanlımı göreyim. O • 
benim ne kadar temiz kalpli olduğuııııJ 
bilir. Kucağımdaki şu çocuğa rağırıeıı 
benim temizliğimden şüphe etmiyeceJc• 
tir.• 

Nişanlısı Edvar hergün akşamları a"/ 
ni saatte Annanın orman içinde buıuıı• 
duğu yerden geçerdi. Beklemeğe karar 
verdi. Gece yaklaşıyordu. Her tarafta. 

derin bir sessizlik vardı. Bu sırada bir 
şarkı sesi işitildi. Annanın yüzü gütdil
Çünkü şarkı söyliyerek gelen nişanlı ~ 
sının sesini tanımıştı. Biraz sonra or ; 
man bekçisi kıyafetinde bir genç ısı. 
ağaçlıklar arasından göründü. Şık urıı• 
forması, başında tüylü şapkası ve ort1;· 
zunda tüfeği ile delikanlı neşe için 

1 

şarkı söyliyerek ilerliyordu. Hektor ,.. 
" ~ 

dını verdıği köpeği de yanında yürU 
yordu. 

Birden nişanlısını görünce sevinç ,,e 
şaşkıohkla: 

- Anncıcığım, sen buradasın ha .. de' 
di ve kızı kucaklamak üzere kollarıf'I' 
açtı. Fakat tam bu sırada gözü A~~·tl 
nm kucağındaki çocuğa ili~ti. yuı 
değişti.: 

- Bu ne hal, dedi. Ne kadar ddİf 
mişsin. Yanaklann solmuş, gözlerin 1'ı" 
zarmış ve sonra bu çocuk? .• Kimin b!J 
çocuk?. 

Anna, korku ve ıstırabla nişanlısın• 
baktı. Ona teminat vermek istedi.: 

- Edvar, bilirsin ki seni çok se~~ 
rim. Yeminimde duruyorum. Gözlerl 
me bak. Yalancılık izleri var mı? pııl'• 

e· 
seni kucaklıyayım, sonra da başıma g 
len bir şeyi anlatacağım. 


