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1 tal ya lngilte-reye t·\cavüzde 
hulunmıyacağını temin etmiyor 
...____ (Yazısı 4 üncüde) 

Soldan sağa doğTu: 

İngiliz, Japon Vt> 

Japonlar deniz 
k onferaosını bugilo 
resmen bozacaklar 

Sokak·iB çırpınır 
halde 'lulunan 

bir kadın 
Tıbbıadliye QO:ürülürken 
bekçilerin kucas.nda öldü 

Fatihte Kırçeşme mahallesinin r 
bekçileri bu gece sabaha karıı IO· 

kakları dolaıırlarken taşlar üze · 

muayene "iilmiş, deli o1duğu an; 
latdını§tır. 

Bunun üzerh~ bir otomobil bu
lunmu§, kadın tı~ıadliye götürül
mek mere yola çı~lımştrr. 

Amerika, görülmemiş 
Bir d nannıa 

rinde bir kadının yattığını gör · 
müıler, yanına giderek kaldırmak 
iıtemiılerdir· 

Kırk bet yaşında tahmin edilen 
bu kadın kollarından tutulunca 
çırpınmıya ba§lamrş, kendisini 
gene yere atınııtır. 

Bekçiler hemen devriye gezen 
zabıta memurlarını haberdar et · 
mitlerdir. Memurlarla bekçiler 

Otomobil Divanyolundan iner. 
ken kadın birdenbire fena\aşmıı, 
bekçilerin kucağında ölmüştür. 

Cesedi morga kaldınlmışbr. 
Kadının, Kırçe§me mahallesin

de Şeyh Şükrünün 31 numaralı e

vinde oturan seyyar aabcı Vanlı 

Necatinin karısı Emine olduğu an
laşrlmqtxr. ya 

lngiltere .ve Amerika 
veni üssübahriler 

r .. Aim .. anya .. 
i Son lngillz • 
a Fransız 

kadınl kollarından tutar;tJç F tih 
merkezine götürmütler4 bir oda · 
ya alarak istirahat ettirmiılerdir. 

Nöbetçi bulunan belediye dok· 
toru merkeze çağınlmış, kadm 

F.mine geceyarısı evde birden • 
bire fenalapnıf, kimsenin haberi 
yokken sokağa çıkmışbr. Neden 
öldüğü morgun raporu ile anlaşı· 
lacaktır. 

J inşa ediyorlar 
lıı . ~l>on delegeleri Amerikan ve rar vermelerinden dolayı Japoıı-

5 anlaşmasını Doktor Nadire Sadi'ye göre : 
: .. · b·ır tu·· rıu·-

aılız dona .. . d d . k f d k·ı k 
.. ,_.,, ..._.. .-. ..... =->zwwwa.-Z=-ez~ ,,-,, ~.-.zwwws ,,_, ,,_., -.--........~ =-

l\\ nmasına musavı o- ya enız on eransın an çe ı me 
~ tınıa istemekte israr ettiklerin- neticesine varmışlardır. i hazmedemiyor Kısırlaştırnıadan evell 

- BerHn, 15 - Alman basım in- t erı \1e Aitıı 'k 1 ·ı· l tel . erı an ve ngı ız de e- İtalyan ve Fransız delegeleri 
'~de hu isteği reddetmeğe ka- (Devamı 2 incide) 

gilterenin Fransa ile Akdenizde C e rt1 İ Ye İn 1S18 h 1 

ltalyauların Şimal 
ltıe\izileri düşmek 

tehlikesinde 

mütekabil yardım için yapmış ol- yo 1 una g .• d ı· ı m e ı ı· d .• r 
duğu anlaımaya hücum etmekte-

dir. Mesela bir eroin müptelasını 
Nasyonal Sosyalistlerin organı 

olan Angriff gazetesi: kısırlaştırmadan önce eroin imal 
- İngiliz basını Almanyaya edeni ortadan kaldırmalı 

karıı tatlı dil kullanıyor. Belli ki -------------

'-.......:_ (Yazısı 4 üncüde) 
lıııııı....._~------

Almanyanın Fransız - İngiliz aıı· 2 o o o 
l~şması netice~i ~yanan endişele-
nni oyalamak ıslıyor. Fakat Al-
manya bu anlaşmayı Lokarno pak. Liralık b Ü y Ü k 
tının bir bozulması addediyor. m u·. sa b k 

Londra, ıs - Bir zamandan· a a m iZ 
beri Alman basmI İngiliz - Fran- N O : · 15 
sız anlatması neticesi Ren nehr~- ........................................................... . 

nin askerlikten tahdit edilmi§ o
lan mıntakasının Almanya tara
f mdan işgal edilmesi lazım gehH
ğini yazmaktaydı. Bu hususta 
Londra siyasal çevenleri Fransa 
ile İngiltere arasındaki anlaşmı
nm kat'iyyen Lokarno muahedesi
ni bozmadığı ve Alman hasmı
nın düşünmüş olduğu hareketi ia
tilzam ettirmediği fikrindedir. 

ş~tkt Diyarbekirde yeni parkın yüksekten bir görünüşü. Bu sabah 
~eşmiş bir lstanbulluya göre: şehrimize gelenler 

lstanb-uld_ a_ -ı·ş-s--ı•_z_ ki :..~::~:ii~;.:;i:.~~:~üb:·~:: 
k 

hah Ankaradan tehrımıze gelmış· t. 

al • ı !erdir. Cemal Hüsnü birkaç gün!~ Bu kimdir? .. . 
A an ) 0 sa fi ar sonra. memuriyetinin başına gide- li :········ ........................................ : 
fıı\I'\~ d Q ı d cektır. h i Tanıdmızsa adını buraya yauruz! 

•• U a ne USUiie Ve ne Tevfik Rüştü Aras da yarın ! ~ i .......................................................... : 
tu 1• • h • · ı k k ·· · I· : ı r U • b 1 b · ı · 1 ? te rımıze ge eec ve a şam uzen : .................................................. : 

iŞ U a 1 lf er Cenevreye gitmek üzere şehri_, ................................ (1'"~{;füt;""6";~~~d;)° 
(Yazısı 7 incide) mizden ayrılacaktır. j 

Operatör Dr. Noriire Sadi 
rrazısı 6 ıncıda) 

Bal tutan 
parnıak 
yalar 

Venice:erden çıkan 
ikramiyelerin bir 
kısmı tütüncülere 

çıktı 

{Yazısı 2 incide). 



~ABER - :Akşam posta11 

====== 
Amerika 

görülmemiş 
bil donanma 

yapıyor 

lzmirc!<J _şoygu_l)c_ulu~ tı__a~i!e_s~ 

Y akal8;tıll Hayritülı~ Dftvtd'in 
Çer.IPS Etem komitesine 
daJiJ olduğunu söylüyor 

( Baştarafı I incide) 
de Amerikan ve lngiliz noktai na
zarına taraftar olmuşlardır. 

İngiliz bahriye nezaretinin de 
teyit e~iği bir haberde, Japonya Dün, İzmirdtJlisle bir müu
konfennsta~ çekilir çekilmez, kon deme neticesi,: yakalandlğını 
feransa Sovyet Rusya ile Alman- yazdığlmız prettin ismindeki 
ya davet edilecektir. d•w••f d d b · 

ıahıs, polise t ~gı ı a e e u ~!-
Japon delegasyonunun konfe- le yalnız 0).ldıgını ve Ahmet 11-

r~_nıtan çekilme kararım bugün- minde birnin kendisini bu ite 
ku toplantıda komisyona bildire- tefvik et'ıni söylemiıtir. Hayrei:
ceğini ve çekilme ıebeolerini izah tinin vf'iği bu ifade üzerine Ah-
edeceği söylenmektedir. met y,-tlanmıttır. tik tahsil gör. 
Japon gazetelerinin nefrlyafl müf . bir zamanlar Boluda tahri-

T 01?'0, 14 (A.A.) ---Japon ga- rat ttipliği yapmı§ olan Hayret
zetelerı hususi nüshalar çıkara- tir erdiği ifadede ayrıca şunla
rak Jap<?nya deniz konferansm- r,.söylemiştir: 
dan çekildiği takdirde müzakere- - Ben evvelce deri tüccarı Y cı
lerin duracağım yazmaktadır. 'onun yanında çalışırken Dav!-

Deniz mahafilinde ıöylendiğ\. din vaziyetlerinden şüphelenmiş 
ne göre, konferans, İngiltere, J1 ve kendisini tarassuda başlamıt -
ponya ve Amerika arasındaki rk 

tım. Bir gece Davidin mağazası -
mn yanına bir Arap gelerek yeri 
kazmağa başladı ve toprağa bir 
kasa gömdü. Arap itini bitirince 
yanına giderek kendiıini sıklşhr
dıın. Kasada bomba ve tabanca 
bulunduğunu ve bunların Davide 
ait olduğunu söyledi. Bunun ü

zerine Davide bir mektup yazarak 
tehdit ettim. Bana 500 lira verdL 
Bu parayı kumarda ve kadınlarla 
yedim, bütün bu' itlerden Ahme
din de haberi vardır. 

Polis, Hayrettinin verdiği ih.
de üzerine kasanın römüldüğü ye
ri aranıı,ıa da bir ıey bulunama
mııtır. 

Hayrettinin Davide yazdığı 

mektupta: uSi:.t Çerkeı Etem k~

mitesine dahilsiniz, ben Türk o~

duğum için sizin düşündüklerinizi 

yaptırmıyacağım. Siz gizli kom~

tedenıiniz. Yanınızda 2000 lira 

bulundurun, aldırmak için adanı 

göndereceğim, saat altıda telefon 

batında bekleyin,, denmektedir. 

Mektubun altında imza yerine u· 

mum muıeviler birliği İzmir gizli 

tetkilatı ıırrı olan (H) yazılıdn. 

Hayrcttinin suç ortağı olarak yA

kalanan Ahmet bu işle olan ali

kasmı inkar etmektedir. 

tai ne.zar ihtilafını tebarüz ~;r
mittir. Beı devlet arasındaJr-Xon· 
feransa artık nihayet bulr1! na .. 
zariyle bakılabilir. Bu.r'an böy· 
le Japonya diğer dört .. evletin ne 
yapaca.ğr ile alakadrr olmıyacak· 
trr. 

B~lgar Slovo gazetesi Boğazlar hakkında diyor ki: 
.....__. ~._. ..... ~ ,_,ZWWW' ,_, _,_., p"p ........ ,..... .--. ...-.......,.... ........ - "?"' ,..., -- ._ 

Frattsadalf.' tesirleri 
Paris, 14 (A.A.) - Japonlarm 

deniz konf eransmdan çekilmeleri
nin bu konferanstan beklenilen 
muhtemel neticeler üzerinde hasıl 
edeceği tesirlerin vahameti bura
da hiç de gizlenmemektedir. En 
kuvvetli bir deniz devletiyle iti
laflar akti ihtimalini ortadan kal
dıran bu karara teessüf edilmek
tedir. 

Fransanm her sene tezgahlara 

konulan gemiler .miktarının bildi
rilmesine ve gemilerin keyfiyt?t 
bakımından tahdidine müteallik 
olarak yapmış olduğu teklifler;n 
uğruyacağı akıbetten endi~e edil
mektedir. 

Fransız teklifleri esas tutul -
mak tartile garp devletleri ara -
smda bir uzlatma derpiş edilip e -
dilmiyeceğini ıimdiden kestirme -
ğe imkan yoktur. 

lnglllere ve Amerika yeni 
U su bahrller kuracak 
Londra1 15 - Daily Telgraf 

gazetesi. Japonyanın deniz konf e
ransmdan çekilmesinin Aksayi 
Şarkta yeni bir vaziyet doğurac~
ğını yazıyor. Amerika yeni üsaü
bahriler kurduğu takdirde İngil
tere de bu tedbire müracaat et
mekte geri kalmıyacaktır. Bilhas
sa H&nkong limanını tekrar tah
kim edecektir. Japonyanın boz
guncu hareket etmeıi Ameri
kanın, dünyanın en büyük donan-
masını inta etmek hakkındaki 
projesine kuvvet verecektir. 

Japonlarm bozdu§u 
anlafma nedir ? 

Son telgrafların verdiği haber
ler cidden vahimdir. Zira, büyük 
devletler, kara ve hava kuvvetleri 
etrafında bir türlü mutabık kal:..
mamalarma rağmen, 1922 de, Ve..
!ingtonda, deniz kuvvetlerinin talı 
didinde kısmen mutabık kalmı~
lardr. Büyük harpten evvel, en 
yıkıcı rekabet donanmalarda ol -
duğu için, beteriyet azıcık rahat 
nefes almıftı. Fakat 13 seneden
beri hüküm süren bu anlatma ar
tık bozuldu. Müthit rekabetler, 
harpten evvel olduğu gibi, tekrar 
alıp yürüyecektir. 

Va§İngton muahedesi, beı dev
leti, hem umum donanmalarının, 
hem kemiyeti, hem de keyfiyeti 
etrafında anlattırmış bulunuyor • 

"Acaba lngiltere - ltalya ihtilafı Boğazlar 
meselesinde lngiltereye fedakarhk yaptıracak 

kadar bu devlet için tehlikeli mi ? ,, 
Sofyada çıkan Slovo gazetesi 

Boğazlar meselesi etrafında dik· 
kate de~er bir başmakale neşret . 
mittir. 

Makale, Türkiyenin Boğazları 
tah~<im etmek için yaptığı temas. 
Iar ve çalışmalardan bahsettikten 
ıonra bu i~in lngilterenin elinde 
olduğunu söylüyor· 

Makale fÖy)e bitmektedir: 

"Mazide, Rusya Boğazları ele 
geçiremeyince ve geçimıek ihti • 
mali de olmadığını anlayınca Bo· 
ğ.1.zlnrın yalnız kendi donanma . 

unanistan 
Cemiyeti Akvam 
paktına sadık 

Atina, 14 - Baıvekil Demir
cis, Avala ajansına verdiği bir 
beyanatta dem ittir ki: 

- Yunanistan, cemiyeti akvam 
paktından mütevellit bütün teah
hüdatını ifa ve Balkan antantına 
dahil devletlerle teır:ki mesaisi
ne devam edecektir. 

Maarff Veklll çeklldl 
Atina, 13 - Maarif Vekili Ba· 

lanus istifa etmittir. Yerine Ad
liye Vekili Novositis v!kalet ede
cektir. 
Mu,ıerek manavr• tekzip 

ediliyor 
Atina, 13 - Yunan donanma-

sının, lngiliz donanmasiyle müş
terek manevra yapacakları hak
kmdaki havadic aıılıızdır. 

du. Yani Amerika ve lngiltereni.-ıl 
5, Japonyanın 3, Fransa ve hal -
yanın ise 1,75 nisbetinde kuvvet -
leri olacaktı. Kimse 35 bin ton -
luktan yukarı dritnot yaptıramı -
yacaktı. Topların 40,5 dan ziya -
de olmaması da tespit edilmiıti.. 
Keza, kruvazörlerin de hacimleri 
ve top çapları bir karar altma a -
lınmı,tı. 

Fakat, malum olduğu üzere, 
Japonya, uzak farkı istila emelin
anlaımayı ancak müsavi ,artlar 
de olduğu için, müddeti biten bu 
dahilinde yeniliyeceğini ıöylemek 
leydi. Yai, o da, İngiltere ve Ame
rikanın donanması kadar donan
ma istiyor. Diğer cihetlen de, b:j. 
yük zırhlılara aleyhtar. 

Coğrafi vaziyet dolayıaiyle, bü-

sına açık ve diğer bütün donan · 
malara kapalı kalması düsturunu 
ta~<İp ediyordu. Bu ıuretle Kara . 
denizde tehlikesiz kalan Rus do • 
nanması günün birinde, Akdeniz. 
de mühim roller oymyabilecekti. 
Rusyanın bu imtiyazlı vaziyeti t· 
çin iki şart elzemdi: Sıkı bir Türk· 
Rus ittifakı ile Boğazlar üzerinde 
tam bir Türk hakimiyetinin mev • 
cudiyeti. Busrün a.lnız ilk ıart 
mevcuttur. Şimdiki iki müttefik 
devlet bütün kuvvetleriyle ikinci 
şartı da ele geçirıneğe çalı§ıyor · 
lar. Bütün mesele ıuradadır: A · 

Suikast 
Maznunlarının . 
muhakemesi 
Ankara, 14 - Bazı Suriye ga · 

zeteleri Halepte yakalanıp Berut 
yoluyla Türkiyeye sevkedilen ıu· 
ikastla alakadar bir Kürtten bah
sediyorlardı. Haber verildiğine 

göre bu havadisin aslı ve esası 
yoktur. 

Suikast davasına pertembe gÜ· 

caba f ngiltere . ltalya ihtil&f ı, Bo· 
ğazlar me!elesinde lngiltereye 
fedakarlık yaptıracak kadar, bu 
devlet için tehlike arzediyor mu? 
lngilterenin Türkiye ve Rusya ile 
olan münasebatı o kadar samimi 

oldu mu ki İngiltere ı:tık Boğaz. 

lar hakkında takip etti 

değiştirmek lüzumunu 
yor? 

u su ere cevap verebılmek 

için 1nııilterenin ne düşündüğünü 
bilmek lazımdır ki bunun için de 

ortada henüz hiçbir delil yoktur. 

Misafirimiz 
Dün öğleden 
sonrasını 

gezmekle geçirdi 
Efgan hariciye vezıri Serdar 

Feyzi Muhammed Han dün öğle. 
den sonra ıehirde bir gezinti Y•f>· 
mıı, müzeleri ziyarot etmiş; ak
şam üzeri de beraberinde mihman 
darları ve maiyeti olduğu halde 
Arnavutköyijne giderek Akıntı

burnundaki Safa gazinosunda bir 
müddet istirahat etmi!lİr. 

nü saat 14 ten itibaren devam edi- --------------
lecektir. Evvelce haber verildiği Lava 1 
gibi önce gizli bir celsede emni · P b Ü O d . . . erşem e g n ış 
yetı umumıye aJanlarından lzze · politika hakkında 
tin raporu okunacak ve kendisi l ti mat lst.. yecek 
de tahit olarak dinlenecek, bwı -
dan sonraki muhakeme aleni ola· 
caktır. 

tün harp ihtimalleri Japonyanın 
civarındadır. Çünkü müstemle -
keler, Amerikadan da, İngiltere -
den de uzaktır. Eğer muharebe 
çıkana, beyaz ırk devletlerinin 
donanması, Ummanlar atarak, 11· 

zak fark sularına gelecektir. Bü-

ParLCJ, 14 - Söylendiğine göre LA· 
val bugün mecliste 9 ve 22 mart tarihle 
ı-inde yapılma.'!ı lbımgelen meb'uean 
ve Ayan intihnbatının daha evvel ya
pdmnsını teklif edecektir. 

Perşembe günkü toplantıda dı§ 

politika hakkında Lavale ba:ıı sorgu. 
lar sorulacağından o günkü toplantı· 
nın çok hararetli olacafı ''e U\·ıtlin 
hu takrirlerin geri alınmasını ve mec
liı:.ten itimat istiyeceği söylenme\te. 
dir. 

yük hacimde gemiler olmayınc~, _____ F_a_l_l.-h-----
bunlar, uzun yolculuktan sonaa 

harp kıymetlerini kaybedecekler- kaymakamının 
dir. Kendi ana vatanına yakm 
bulunan Japonlar, kemiyet eşliıji MüşavlrliAe tayini 
sayeıinde mutlak bir zafere eri9e- doOru değil 
ceklerdir. Fatih Kaymakamı Haluk Niha· 

lıte, Japon planı budur. dın dördüncü umumi müfettiılik 
İngiliz ve Amerikalılar ise, tel- müıavirliğine tayin edildiğini bir 

graflardan anlatıldığı üzere, Ja.- sabah gazetesi yazmıttır. Aldığı· 
ponyanın yakınında ü11übahril .. r mız malumata göre böyle bir ta· 
kurmak ıuretiyle Japonyaya kar- ıavvur mevcuttu. Fakat billhare 
tı koymak istiyorlar. bundan vazgeçilmittir. 
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Sömestr tatfıtoded 
istifade edllerek 

Talebe grup 
grup seyahata 

çıkıyor 
Üniversite kış sömestri bu· 

günden itibaren ba9lamı1br. 20 
gün sürecek olan bu tatilden bili•• 
tifade birçok talebe ve profe.ör • 
ler memleket iç ve dıtında ıeY• • 
hatJere çıkacaklardır. Dün bun!J• 
rın ilk kısmı 100 ki9ilik bir gruP 
halinde lzmire gitrnitlerdir· Hu.' 
kuk talebesinin bir kra.nn da bıt 
profesörün batkanhğı altınd• 
Bükret e gitmek için. vekalette1' 
müsaade iıtemitlerdir. Profet01• 

doçent ve aıiıtaularla talobedeJJ 
mürekkep 30 kitilik bir rruP d• 
Uludağa rideceklerdir. 

Bundan ha,ka Ekonomi Ordi ' 
naryüı Profeaörü Neumark Bük' 
rete ve Budapctteye, Profe,Öf 
Röpke Viyana, Budapeıte ve Pr" 
ga, Profeıör Ni11en Mıaıra, Profl' 
sör Sjiçer Viyanaya, Profeaör S•· 
vard Bükreıe giderek konferanf' 
lar vereceklerdir. 

Aynca, Hukuk Fakültesi Dek•' 
nı Sıddık Sami Ankara ve lzmir~• 
konferanılar verecektir. Profea6t 
Hil'f iıe ııtma mücadeleıi hakktll' 
da tetkiklerde bulunmak üzere /.• 
dana ve Menine gidecektir. 

Fen ve Edebiyat F akültelerinİlt 
bulunduğu Zeynep han!m kon" • 
ğmdaki ç.ölcüntüler de bu 20 gi.ir1' 
lük tatil~en istifade edilerek y•· 
pılacaktır. 

Balkan antantı 
Toplantıya davet 

ediliyor 

re Bükreşteki Yunan .... içiş : . BeJ' 
kan Antantının ekonomik kon..,.. 
yinde, Akdenizdeki ihtilaf büyiİ' 
düğü takdirde Balkan devletleri· 
nin takip edecekleri hattı hareke· 
ti tespit için antant konseyiniıı 
toplanmasını iıtiyeceğini bildir ' 
mittir. 

Romanya hükUmeti iıe Rom.atı' 
yanın bir Akdeniz devleti ohnıa ' 
dığını ileri ıürerek bu itte müte ' 
§ebbiı rolünü oynamak iıteınedİ' 
ği, ve 9 Jubata yani şimdiki hald' 
antant başkanı olan Titüleskontl" 
batkanlık müddetinin bitmesiJ11 

kadar bu isteği nazan itibara si· 
mıyacağı cevabını venni!~ 

Bal tutan 
parmak yalar . 

lnhiaarlar Umum dircktörJUğil ti 
rafından Yenice paketlerine korıu1•11 

ikramiyelerin 745 lira.eı tehriıntsd' 
~tdan Y~nice p~ketlerlnd• çıkmıft (I 
tevzi edilmiştir. 

Bunlar araınnda: 
Kadıköy Muvakkithane caddttf~; 

de 38 numarada B. Haydar tsnı"jd' 
100 lira, Aınavuryan mektebi do"d• 
zuncu sınıf talebesinden Vlrjirtt. t 
100 lira çıkmıştır. Galata lnhisa.ıı:
sah~ mağazasından ismini vernı11rt' 
bir mil~teriye de 100 liralık bir i" 
miye çıkmıftTr. . S• 

Tramvay tirkett Nakliye ınuri ı~1 
mile ve EminönUnde tütUncil nı• ıf 
Cemale :>O şer liralık ikramiye çı1't1'1 
tır. 4• 

20 liralık ikramiyeler IatikJAI_ t'#lf't 
de.sinde Aatiye, Emtnönünde Yenıc" (I 
sokağında tütüncü Seyfi Rrzaf'ıfl,t 
Ankara caddesinde tütüncü M:elı 
Temele çıkmıştır. ·ıe< 

Bundan ba§ka muhtelif bnr1 0e 
tarafından 76 tane 5 liralık lkrıt"1 
dağıtılmıştır. rfı' 

Dikkat 9deneniz fkramireJeıı1'' 
büyük bir kLc;mı tütüncülcre çık7 -~· 
tadır. Bu da şlipheııir. ki ht.an'b•• rı'ı'" 
tüncülerinin çok ,şansh 0Jdukl3 

delalet eder. 
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~ - q.öı:iifi;fft: 
~1•aar ta~ı;;;

mQzesı 

·it..~a.::.=: Veremle Bankalarda kalan ve 
bel llhdı ve bizdeki tür. mücadele h b k l 
~- ~Ld Kızllayın çahşma sa i i Çl m111an para ar 

iı."1.... ~ AA eniz kıyılanna, '-..ailrten meçldll aaker me• programına girdi lfaA n üzer.~ne de sahibi çıkmazsa 
'- kadar, mekin ve pmanı Kısılay kurumunun Ankarada 
__ ,,...İz, İlllanlıim ölülere kıy- toplanan IOD umumi heyet toplan- hazineye ma~edilecek 
,~•ek batlarma anıt dik • tpında Kızılayın memleketimizde 
,...._.__ - •• berlerine de yazılar mülhit bir afet olan veremle mü- Mevduatı koruma kanunu mu-ı sah:plerini aramafa, bugün gaze-
~.' .. ' tekiller çizdiklerini cadele etmeıine ve bu ite cemi- cibince bankalar ve mali müe11e- temizde görüldüiü gibi ilinin 
-~ yetin an aafta yer vermesine ka- seler elinde bulunan ve sahibi meç venneie baılamıttır. 

11 
• cleTirlerin birer hitıra- rar verilmitti. Bu karar üzerine bul olan paraların cumuriyet mer- Mevduatı koruma kanunuııa 

·~kalıyor. Tetkik için ve- veremle mücadele iti cemiyetin kez bankaıına devri lazımdır. Bu göre Merkez bankası bu paraları 
w~-: letkil ediyor.•. Bir mezar nizamnamesine konulmuttur. arada muhtelif heıabattan müt,.- iki yd gene meçhul ı•hipleri na
i~ ekseriya bir define ket· Fakat kongredenberi geçen vellit kuıurat da merkez bankası- mına ıakhyacaktır. Bu müddet 
it -..ıen mühim bir manevi bat- müddet arfmda Kızılay vere'11 na devredilecektir. Osmanlı ban- zarfında paranın aabipleri veya 

'-ddt la,met tetkil ediyor... mücadelesi itine baflıyamamıtbr. kaıiyle it banka11, Eliaıka mah- sahiplerinin varisleri müracaat e-
• :v. • Buna da sebep almacak tedbir'e-· tamları müe11esesi de ellerinde derlerse bu paraları Merkez ban-

8ir ·1cm 1 d"l • J d kalmıt ve sahibi meçhul olan v~ kasından alabileceklerdir. Yalnız 
la..a.a...... aeae enel ıeçtiiim bir me- rin 1 a e ı emennt o maıı ır 
. ---.ıaa ba 1e11e tekrar geçtim: Kızılay, verem mücadelesine ya göıterdikleri adreslerde bulu hunun için evrak göıtermek tart-

...... Ne olm1lf bu? memleketin bi.iyiik ihtiyacmı Vf" namıyan kimselerin para1ariy1e hr. iki yıl ıonunda ıahibi çıkmr-

...... .,..-:.d d bu kabil heıap kuıuratını Merkez yan para!arı Merkez banka11, ki\· .,._,.awa ınhyor. Yerine aparb - memleketimizin verem en en ~ pıl k 1 d bankasına teı1im ebnitlerdir. Şim- nun mucibince, Hazineye devre-
il._, Ja acak... çok kurban veren memle et er f"n k d 
~ bir mezarlıktan ıeçtim. olmakla beraber mücadele t~kilô- diye adar alınan paralann en ecektir. 
~dalri tatlar azalmq.. tr itibariyle de en geri kalan yeT- 'yükıek yekünu 2000 kUsur lirs· Bankalarda kalmıt paralar a-

tlı. ~'i::;~tpartıman infaatın- terden biri olduianu ık önünde dır. raaında ölen Habamhaıı Becero· 
için .aküp söküp tutarak bir an evvel faaliyete Merkez bankas1 elde mevcut no'nun da on alb lira kadar bir 

llHL... ~~ müphem adreslerle bu paralarm paraıı vardır. 
~-r\IJOrlar ••. Demin ıördüiü . geçmek karannı vermittir. -------

,•ezartıtın tatlan da bu te · Esasen timdiJ'• kadar Kızıla ır hı· • •d esi b 1 te • t 
t kullanıldı ... Bakın•.. ym bilha11a lıtanbul tefkilltı ve- a ısıye 1 ar u yı sısa ını 
lt "1d&ftım. rem müca~ele cemiye~ine yardımı kuvvet'endı·rm·ıye karar verd·ı 

ı. ~lia OJID&lı ve 250 ıene ene- ebnekteych. Verem mücadele ce- ~ 
~ lrir lcitabe... miyetinin 1ubeleri bul11nmadıi1 İ· Tahlisiye ıenel direktörlüğü 

aa. -.t.ı. bilir, bu mezarlıkta aaha çin Kızılay tubeleri her yerde ay- yeni yılın çalı~ma programını ha-
~eri, ne kıymetlileri var... ni z•manda verem mücadelesiy- zulamıttır. Genel diıektör Nec-

• • • le de ... ..,.., tıbn•'-- ve veremJ:. mettin buıünlerde Ankaraya si· 

ulra_.. olmamak lere verlle•aıcla itini idare etnı.~ derek programı götürecektir. 
m 77w• 1 d. 

l~ • apartnnan basamaiı ha- _ ~e ır. ~u. program hakkıncla-- aldılı-
'ttnlmasma vol açmak. mrz mal\\mata göre btt yd yeni-

) n ıekerd 1iUliJiı 
an tarklı rBidfr"? "'"' den bir radyo far, bir Jens ve iki 

llkl tahlisiye iıtasyonu kurulacaktır. 
~._. ar, bozuluyor ••• Ebe-
~,,. 'kadar muhafaza edilm~ı: Yeni radyofar Çanakkale boiazı 

~1 detUd· ax....nda Kumkale mevkiinde kı1-~ ır ••• Amenna ••• Fakat M"""'to•lklet çarptı .... 
'- • ve kıymetli tatlan dev - Kantarcılardan geç~n Y orgi iı· 
'~ belediyeler vasrtaıivle minde bir çocuia Balnrköyde o
Sİ bunlardan bir mezartaıı turan Anaıtaım bindiği motoıik 
~( llleydana ıetirme~ niçin let çarpmıt, yaralamıtbr. 

11..-:.~hıaaiın? :-:~ 30 llrayı a11nca 
~ ~dr, tercümei hal, tezyi • Çorumda manifaturacı oldu· S,:: bilir daha ne türlü ba- imiu ve Karabiga otelinde yattı • 
~ bu müze, en kıymetli imı alyliyen Ömer iuninde bir 
..:'."'11-.ıt_lerimizden biri haline adam Mercanda bakır tüccarı 

el • Abdinin matazaama ıirmit, 
• Jak bahasına... - Yanımda bin liralık var. 
~ (VI- NO) Bozduramam. Alacalım bakırla-

Türk 
apçllığında 
Yenilik 

r& •ereceiim para ite birlikte ö . 
denmek üzere hana otuz lira ye -
rin ! demittir. 

rulacaktır. Fener ise Çanakkale 
boğazı haricindeki Bababurunda 
yapılacaktır. 

in hl~ar perakende 
tuz da satacak 

lnhiıarlar idareıi ambarlannda 
timdiye kadar tuz ıalıfl da top • 
tan yapdmaktaydL idare, halka 
kolaylık olması ye mutavuııta 

lüzum kalmadan ucuz tuz tedarik 
edilmesi için her isteyene bir çu . 
valdan az olmamak tartiyle tuz 
aatılmaama karar vermiftir. Bu 
satqlar perakende fiyattan kilo 
bqına iki kurut atalı, yani kilo
ıu dört kuruttan yapılacaktır. 

Otuz lira ....Uince Omer iamin
deki adam dükkindan fırlamıtsa 
da yakalanarak poliae teılim edil-

~ dW b1U1or mu.sunu? mittir. Topkapı • B~yazıt 
~A·~::,:;::'~ D~vü•tüler yolu tamir edilecek 
~ """'.., .tlrinde t-hlr edil•• Kemeraltıada o1uraD Salmle Geçen yıl Floryanm iman ..,.. 

.~~lerde yeni eaeri;r aiıi mu-j NiJUi it yüzünden biribirlerini ımda Topkapı • Florya asfalt fO-

Bu yıl kurulacak tahlisiye iı -
tuyonlarınm ikiıi de Karadeniz -
de olacaktır. lıtuyonlardaa bi..; 
Samsun limanında, diieri Zon • 
auldak limanı alzmda kurulacak -
tır. Bu iki limanda fırtınalı a -
man'lard~ birc--.0k kazalar olduiun
dan böyle iki iılal7on kurulması
na lüzum ıörülm{iftür. Gelecek 
yıllar diler ~radenis limanlann • 
da da tahliıiye iıtasyonlan 1nmı • 
lacaktır. Bu ıene kanıJacak iki 
tahlisine iıtaıyonu timdiye kadar 
kurulmut o!anlardan daha kunet
li olacaktır. 

Çuvalcı Halltle 
Vahldln katilleri 
bulunamadı 

Bundan birkaç gün evvel ceset
leri Oıküdarın Bulgurlu kiiyünde 
bulunan Çuvalcı Hali• Baba ile 
Kadıköyde kahveci çıralı Vaht
din katilleri poliıin bütün arqbr· 
malanna raimen bir türlü buluna
mamaktadır. 

Bunlardan Çuvalcı Halit Bul
aurluda tat ocaklarında üzeri ta~
larla örtülmüt olduiu halde, Va
hit iıe Kadıköy kumaallıiında bo
pzı bir kemerle ııkılmıt olarak 
bulunmUflu. 

Kıy'ııarın 
••ıklanması ~'-adar edecektir! dönlilfler ye yaral&mlflan:br. sesi de tamir edilmit, fakat Top. 

-~• 41111 bilmiyor masuaaz? Her ikiıi de yakalanmqtır- kapıdan Beyaz~da kadar olan par- Ankar•, 14 - Kıyıların ıtık· 
ıı '11ı.l7enanız ab de mu- ç k il d im 
1 

' kllttlara bir llere bakınız! a 1 • ke kııım tamir e i eden kalmıt· lanmuı ve ipretlenmesi hmuaun· 
:. ........ ~,hali sizde de bu kitap. Tarlabqında oturan Markoyu tı. Bu yolun tamiri Tramvay Soı· da Lizbonda toplanan konferanı 
~ .:--.& mMrakını u)'&nclıraeak Albnbakkalda oturan Ahmet iı · yeteıine ait oldujwıdan soıyete kararlarmm tasdiki için hazırla-
~ ~ede bir ecnebi dili öfren~ illinde biri çakı ile sol bacaiından yapılan tebligat üzerine, tamir nan kanun liyihuı meclise veril-
"-~41Qr •ra11p bulacakaınrz.I Y&ralam•flır· hazırlıklarına bqlamııtır. mittir. 
fıt-....laed Kltabm,, ha senenin ha- ----------------- --------- ------- ---

~~::,=:~::::;'!: (.,.__Ş_E_H_Rmllll!!·ı~N--D-E_"'_Dlllllllİlı.-L-~-R-1. ---.1 
.. ~ ~-••r •Unevveria, hatt.'l 1 ~ ~ 
ı dtı ~.,. bilenin muhakkak ali 
'•4 -·-- .__ -~ ~ ~ ._., eden deierli wr- 1 w 1 1 

"l\J ~ 1(1 ept1r. T k • • ı:o...t·-.~ kı~bevt,, bunlardan başka a Sim Peşm esı 
._,::ı.. dseı b~~lllc,, adıyla on beş Y 
~,;~tır. ki~ ınccmua neşretmeğe 
-~~ P •lnaak isteyip de 
ll~t ~ar :den kitabı bulmak 

llt '-la •n etin bu mecmua 
~:'"""_,-....-:_· -~ Y•tf mr• · .. ifr. 
"'lnııee ~ a1nt~~· ;e ta'flllv•ye 

"-rdan L. ranaısc:a •• 
11eltf81 

Taksimde bir çeşme var, Taksim çc~ntesi.Mermer
den yapdmıt. cUzet ve ba meydan için bir süs olabilecek 
bir Ç9fllle-

Pakat maalesef ba mermer çeşmenin Ust t:ıraf, ta 
ıaamile bir llln tabtua laallnl almıştır. Her hafta yapış 
tmlaa alb morla afifler ve lll• yaftalan burasını gıayef 
çirkin bir telde aokmaktadır. 

lerin yapıştınldıklan )erler dzel seçflmlş Mğildfr. Bu 
nu tashih etmekJlAn n afişlerin asılması lazımgelen 

yerleri yeniden ve esaslı bir şekilde teebit etmek lizım
dır. 

Ba suretle hem hu afişler ,ehrl çlrkJnle .. tirmHler 
hem de daha toplu ve muntazam bir "kilden yer!erdP 
asılmalanndan dolayı nazan dikkati daha fazla eel~
derek hl terine menfaat etlrlrler. 

• C31:r kalfanın 

mektubu 
Peyami Safa mimarrlarıa ndf• 

ferine kalf aJann 7aptıklanna dah bil' 
yazı yazmııtı. Bunu nakletmlttik. S.. 
dn devam ediyor: 

Bu lıkrllllU okrtgt111 nrlUaendWlA 
tahaU eımlf bir kalla, diba bana yapı. 
ların güzel wga .ağlam olmalllfl md 
ullyetinl galnız kallalara llillde,_. 
IMk icap ettilfnl anlattı. Çün/dJ f 
tMtreden yukanya cat:delnde bimı 
flGpmıllfl hl~ bir kallanın ıaldhlyeti al
nuıdılı llbl daha ıqalı eaddelerd• 
de onlar ancak lld katlı bina gapabf. 
llrlermlf. Bu zat dlyor ld: •Fakat, IHl
kuıu ne oluyor1 Ucuz 6üıa gaptırm!lt 
latlynı bir mal ıahlbl geliyor. Mi
marlarımız uaslı bir 111"' l1flPllltl/c ı. 
çüa fazla lleret latedlklerlıukn brı pld
nı yapmaya ınııkWlr 1talf a daha cu .,. 
mliaalt bir fiyata razı olu110r w .,,,,_ 
tılı plt1nı bir ınlmara tetkik ettlrrrf'I 
imzamı attınyor. Bu Uctlaatll ~ 
zarurettir. Müruırlanmız bnzalallıkı. 
n ba pUinuı ıatbUc edilfp edilmHI,,. 
nl (liJrnuJk lffn lnfaata bir def acılt ol· 
run nezaret etreln, bugün flktlr:d 
ettikleri u"k wga teknUc 1cuaurlanm11 
önlJne gr~blllrln. A111l bir mnf'l4r 
daha 11ardır kl o da halkın iollalar 
cernl!}etlne meruap olmıgan elıUrıetı.. 
rl f#Jpheli bir ta/tun wtalara ı; WJ ıı• 
sftllr. ln,aatın llıll26a w emnl~ Ul
barlle bunlara ruhMlt verllmnnnl ili 
leJMnnl edll~k ,egdir. l' elhad 
mlmarlanmuın pldnlan kendileri l'tlll 
maltın w110 kalfalara rtfl'lhrrn ıa 
bnza ettirdikleri pldnlann ttttbll._,_ 
nezaret etmeleri, bir ü Kalfalar c .. 
mlyetiM menau'1 olmr .. 1111 atalara lf 
wrilmemal ft11'ıl11le 6cı mnele laal
ledlleblllr._ 

* TQrk mlmartsı 
yok m'c'? 

Bqlln, Akpmcı mı.arbkfaa ı.ı.. 
M.11or: 

llünarlannıuui elzteri ~ • 
~dikkate deler nokta ddeta bir ada 
Ulralının tMocudllletldlr. Bir Turt 
mlmaıiainin lıenib mevcut olmtDna
aından onlar da fİkdl/et ediyorlar. 
Şu halde, lıtanbulun genl blnalaT d· 
zinden firkinlefllle•intte bitiJn -"" 
uliget bu mimarinin ademi mncudl
getlne teocih edUmek zaruri drğll 

mldlr1 
lstanbula gelen eoıebl ~ 

r:ıe mlmarlar burada 6akayauun gir. 
diikkrl eıld TIJrk eolerine N ,,,,Warı

na bayılıyorlar. 81Jfka t.arallarda ,,,,_ 
mari örnekleri araliUJla lılç lllllldaf 
olnuuhğınuzı röyllJyorlar. Bu ııoldal• 
n mlmarlanmız elbett. bizlndeıe ı,ı 
takdlr ederler. Yanı 6tqlaruula 6111M 
feyizli bfr kaynak varken, ahfflll ... 
mart Brlubunu devrin demlr r:ıe çime .. 
ta Nvabı lfintle tekrar tazelnn,.Jr ,,.. 
lunda t;alışmalan acaba MU bir ,... 
ilce doğurmaz mı 1 

* KeprO 
Zaman bafnuıharrfri Vellt E,.,,_ 

zl11azadenln gaztJılı hlJewn lllGltaWm 
budn de cevapau kolınıı*r. B. YelU. 

buglln SGl/G1'bıır1111 köpriJdıMle• a..ıu. 
balıaedlgor. Faht, Wprlnlln Bola
tlakl en dar Nerü 11apclınaruıa taraf. 
tardır. 

* l:>lkkat edalım 
Yakanda sörtlldtlttt Sfbl, bugita

kU e&a1b makaleler, lstanbuldald bi
na ve köprtl intutına dair ... 

Bu gibi yapdar bir devrin m•d .. 
niyet, kUltUr, zevk aynamdır, dikkat. 

Tilrk ham derken. ön p1Anda ak· 
la mimari geliyor. Bb, o babalana 
çoeuldan mıyız? .. Bir •llfclan kala• 
lara bakm bir de yeni binalara_ &. 
mana ilah .. 

BugUn Cihangiri n dlter yan~ 
veTlt!rl"I ,.n11furan bf"R'ara 1-p'·"rak 
bfzf m tfeTn dair istikbalde hllkl• 
nrecekler ... 

Bu hflklm ne olacak? .. ... .. ·--
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ltalyan 
esi i 111 ol 

Ş i 111 a ı rn ev z i ı e r i 
r--t1ak tehlikesinde 

Batakhklar, ge~iden. yardın:' Petrol ambargosu tatbik edilirse 
almalarına ve gerı çekılmelerıne ---- - - -- - - - -- - --- --- - -

imkan vermiyor Italya, Cenevreyi teırketmiye' 
Cibuti 0 Adisababa ceğine velngiliz donaıımasıns 

demiryolu . • taarruzda bulunmıyacağın~ 
bombardıman edıldı teminat vermiyor Siıµı.sa: 

Habeşler 4 ltalyan uçağı Eden bugün lngiliz kabinesi Yunan 
düşürdüler ve 12 motosiklet toplantısında 

elegeçirdiler Kollekllf Enmlyet Tezinin galebesi yolunda 

işleri 

Yunan kralı ikinci Jorjun tahtııt~ 
tekrar çıktıktan 11onra takip ettiği sı
yasa gün geçtikçe daha iyi anlaşıtn·ot· 
DahiJde barış havası yaratmağ.a çs· 
hşan, dışarıda ise lngiltereye dafll' 
nan, onun Akdenizdeki ınenfaatıerirt' 
uygun o1an bu siyasa bir kaç ay 1,Sf' 

fında mühim neticeler vermiştir. 

Habeş kuvvetleri, Bali mıntakasında 
İtalyanlara galip .•. 

çalışmak için mezuniyet tstiyecek 
Deyli Telgraf gazetesi, ltalya ltalya, Milletler Cemiyetinin 

Dış itleri Müsteşarı Suviçin İngil. gelecek hafta yapacağı toplantr . 
terenin Romadaki işgüderine Mu- ya iştirak etmemeğe karar veııniş
solininin Milletler Cemiyeti ta • tir. Paristeki İtalyan Elçisinin La. 
rafından Habeşistana bir tahkik vali ziyaret ederek petrol ambar. 
komiıyonu gönderilmesini arzu gosu tatbik edildiği takdirde 1taJ. 
etmekte bulunduğunu bildirmit yanın Cenevreyi terketmiyeceği . 
olduğunu haber vermektedir. ne, ve İngiliz donanmasına taar . 

Yeni gelen haberler her iki ta-{ 
raf m bir taarruz için hazırlıklar 
yaptıklarını bildiriyor. Yalnı:z bu 
liaberler araıında Habeşlerin ta
arruz için bütün kuvvetlerini cep
ileye yolladıklarına dair dolaıan 
rivayetleri kaydi ihtiyatla kar~ıla
mak lazımdır. Zira dünyanın hiç 
bir tarafında hiç bir ordu yapaca
ğı taarruzu haber vermek değil, 

bunu mümkün olduğu kadar sak
hyabilmek için elinden gelen her 
şeyi yapar. Bu hususta gelen ha
berleri sırasiyle yazryoruz: 

Habef taaruzu ba,ıadı mı? 

Pek yakında Habeşlerin Ma
kalleye kar§I bir taarruz hareke!i 
yapacakları haber verilmektedir. 
Hatta bu taarruzun bu saatte ba~
lamış olması ihtimali bile vardır. 

Decaz Kadedeye yeni takviye 
kıtaları ile Aussa mıntakasını ter
kederk Tigre cephesine gitmek 
emri verilmiştir. 

Habeşlerin Aksum yakınında 

dört İtalyan uçağı düşürdükleri ve 
12 motosiklet zaptetmiş oldukları 
haber verilmektedir. 

imparator cepheye gidiyor 

Kıbti kilisesi reisi Necaşiden 

a§ağıdaki telgrafı almıştır: 

"Bütün kıtaları cepheye sev -
kettim. Kendim de yarın Dessie -
den hareket etmek niyetindeyim. 
J\:skerlerimiz için dua ediniz.,, 

Adiaababada zannolunduğuna 
göre, İmparator yakında Tigre 
cephesine.ıı11idecektir. 

ltalyanlar l~•r Hah•• mUhlmmat 
koh!nu yakaladnar 

Roınadan gelen haberler, Erit
redeki vaziyeti şu şekilde hüla~a 
etmektedirler: 

Kesif bir karakol faaliyeti gö
rülmektedir. Ufak silahendaz müf 
rezeleri, beraberlerinde birkaç ka
tır olduğu halde hatların ilerisin
de kain mıntakalarda cevelanlar 
yapmaktadırlar. Bu karakollardan 
biri, Amba - Alaginin cenubun
dan gelen bir Habeş mühimmat 
kolunu yakalamıştır. ltalyanlar 
bu koldan bin kadar çuval buğday 
ve pirinç iğtinam etmişlerdir. 

eski çadırıar yerine birçok hare~· 
kalar yapılmıştır. Mühim miktat
da zahire toplanmış ve bunlar ml.i
him yollar boyunca inşa edilmiş 
olan depolara yerleştirilmiştir. 

ı tal yanlar boyuna 
yol yapıyormuf 

Doğu Afrikadaki vaziyet hak
kında mütalealar serdeden ltal
yan gazeteleri, Tigrenin her tara
fında yol inşası ve askeri harekit 
ile iştigal edilmekte olduğunu yaz
maktadırlar. 

Somalide İtalyan kuvvetleri 
Habeş kıtaatının harekatını taru
sut etmektedir. 

Habe~ ordusuna gelince Dem
begina ve Abbi - Addi muharE;h~
leri dolayısiyle Habeş kuvvetle•i 
şimdi daha büyük ihtiyatla hare· 
ket etmektedirler. 

Tayyare bombardımanları 

İtalyan tayyareleri 10 lkinci

Bu haber Romadan tekzip edil- ruzda bulunmıyacağına dair te . 
memekte, fakat bu hareketin 1 - minat verdiği Roma dan sureti 
talyanın sulh istediği şeklinde kat'iyyede tekzip edilmiştir. 
tefıir edilmemesi arzu edilmekte- Şimdiki halde bütün gözler in-
dir. giliz kabineıinin bugün yapacağı 

Nitekim aşağıdaki ajans telgra· toplantıya çevrilmiştir. 

fı da bunu iıpat etmektedir. Bu toplantıda Eden'in Millet . 
Roma, 14 (A. A.) - Yeni ta -

1 
•• )er Cemiyetinde bir ideal olarak 

vasaut te§ebbüslerinden veya ha- müdafaa ettiği kollektif emniyet 
rış planlarından l:>anıeden çayia · tezinin galebesi yolunda çahşmak 
larm tersine olarak; böyle teşeb- için mezuniyet istiyeceği söylen -
büs ve planların mevcut olmadığı mektedir. 
ve lt.alyanın yeni bir tavassut tek- Bundan başka toplantıda Akde. 
lifini sabırsızlıkla beklediği hak- niz ve Avrupadaki aıkeri vazi • 
kındaki haberlerin de doğru ol • yet gözden geçirilecek, petrol am. 
madığı burada resmen bildiril · I bargosu meseleıi de tetkik edile-
mektedir. 1 cektir. 

kanunda Makallenin yüz kilomet- talyanlar şimal cephesinde birçok kilemedikleri gibi takviye kuvvet
re cenubunda Sakotaya ateş ver- noktaları terketmek mecburiyetin- leri de alamamaktadırlar. Bütün 
mitlerdir. Diğer taraftan atılan de kalmışlardır. Habeş kuvvetle- yollar batak haline gelmiştir. A
gazlr bombalardan on kişi kör ol- ri Aksuma doğru olan ileri hare- rabalar çamurlara saplanıp kalı
muş ve beş kişi de yanmıştır. ketlerine bütün kuvvetleriyle de- yorlar. Bununla beraber İtalyan 

Saimte Marie kilisesi yıkıl~ış vam etmektedir. kuvvetleri topçu ve hava kuvve~-
ve on kişi enkaz altında kalarak Cenupta Bali mıntakasında t.ı- lerinin yardımiyle hulunduklan 
ölmüştür. arruza başlıyan Habeş kuvvetleri müşkül nıevkiden kurtulm1ya Ç;l· 

Demlryolu da bombalanmış İtalyanları mağlup etmişlerdir. lışıyorlar. 

Londradan bildirildiğine göre, ıtalyanlar Cenupta yakında Her şeye rağmen müsademeler 
ltalyan tayyareleri dün Adisaba- taarruza ba,ıryacaklarmı, şiddetle devam etmekte ve Maka?-
ba _ Cibuti demiryolunu bombar- Röyter ajansının ltalyan ce- lenin şimali garbisinde ve Aksum 

d ' l d' mıntakasında her iki taraf agv ir 
ıman etmış er ır. nup kuvvetleri nezdindeki muha-

zayiata uğramaktadır. 
Bir bombardıman daha birinin bildirdiğine göre, cenupta 

pek yakında mühim hadiseler o- Cenup cephesinde ltalyanbr 
ltalyan uçakları, bu sabah O- lacaktır. General Grazyani'nin Ogaden mıntakasım tahliye ettik-

gaden cephesinde kain amele su · d' B ı k büyük bir taarruz yapması bekle- ten sonra şım ı a e mınta asır:-
merkezini bombardıman etmişler- ·ı ') k h l h 

lçeride VenizeJos taraftarıarırt• 
dan komünistlere kadar herkesin nıct 
ruti şerait dahilinde fikir1erini ~er· 
bestçe müdafaa etmek hakkım tekrıtr 
iktisap etmesi yeni birhaleti ruf1İ• 
ye doğurmuştur. Daha iki a} e,.,·el 
Venizelist, komünist olmak bir cürilrıt· 
ken bu fırka mensuplarının bugil11 

her hakka malik olmaJarı, hatta ı;o· 
münist Jiderlerinin kral tarafındll11 

k.abuliyle bazı dileklerini kabul et· 
tirmeJcri Yunanistanda dü!iiinceferİ
nc kadar değiştiğini göstermektedif· 
Demircis hükumetinin tamamen hil~' 

raf kimselerden mürekkep olması, ı.-· 
binenin meşruti yo11ara tamamen si' 
drk kalarak hic bir parti farkı rrözeV 

.. • j f ..a..:.J 
........ 40 .... -.... •.)) ..... ..:11& .J ,., .. ., ....... ':i._ ••• 

Yunan milletinin pa tır'dıcıY:ı· 
ra yüz vermemesi de ~eneleı-denbe~ 
biribirlerini yiyen fırka başkanları1'1 

itidale sevketmiştir. 
intihabatın Yunanistanda scn<'ıcr 

clenberi görmeğe alışmadığı sakin ~ 
hava içinde yapılması ilk defa otar 
görülmektedir. Bugün ortada çarP~~ 
şan fırkaların esaslı hareketleri a.hl 
~·e kral partileridir. Ye asıl mücadelt' 
ele bunlar arasında olacaktır.. Bu11' 

larm etrafında Metaksas, Kafand.:ıriSı 
'fMotokis, Kondilisin idare ettiği pıı" 
tiler de vardır. 26 ikincikanunda. yııP: 
Jacak intihabın neticesini şimdidl!i 
kestirmek cidden güçtür. Çünkü irtt; 
hap ilk defa olarak tamamen ser~. 
bir şekilde ve bir çok mühim veka~ 1 
den sonra yapılmaktadır.Fakat Iibefl, 
ve ahali partilerinin yalnız başları~ t 

bir hiikfımet kurabilmeleri biraz güc:tilt' 
ve herhalde bunun için ikinci dert' 1 
deki fırkalardan birinin yardın11~i· 
ihtiyaç olacaktır. Her vakit iddia c~il• 
ğimiz gibi intihabatta fikirler d\,. 
~ahsiyetler çarpışacaktır. Fakat ,.e 
nizelosun Yunanistanda tekra.~ 1'11 
mühim bir rol oynaması kuvveth 
ihtimaldir. 

niyor. Taarruzun kat'i istikameti dan ı erı eme için araret e a-
dir. Nüfusca telef olup olmadığı 1 I K l 600 :,. ~ "' .. belli değilse de, Ciciga ve Harra- zır anıyor ar. uş uçutu yo u w 
belli cleğildir. ra giden en kestirme ve kolay yol kilometre olan Dolo - Adisababa Dış siyasaya gelince YunaıtiS d•'' 

B 'b' b b d 1 h' gittikçe lngiltereye yanaşmaktl' ... ,~ 
u gı ı om ar ıman arın .ç Fafan ve Jerrer nehirlerinin vad<· yolu evvela 250 kilometre genitH· dı& • 

bir tesiri olmayıp motör sesini iş\- lerı·dı·r. b kl k 111 lngiJiz filosunun Yunan suların ııı"' ğinde ata ı ve sususz çö er- nan deniz erkannun da hazır bU ııı~' 
ten halk ağaçlar altına sığınmak- den geçmekte ve sonra da yüksek duğu halde hanevralar yapması 
tadır. rtalyanlarm vazıyetl . kt d I 

tenalafıyormuf dağlık arazıye varma a ır. tte nidardır. ~I 

95 1 lt 1 160.000 Habeclinin mevzi aldıkla.- Daha ileriye gı·derek diyecetiı J• 
numara 1 a yan Habeıı. mahafilinden alınan h:ı· "S' d f :o-
resmT tebllil Y rı yer, bu dağlık arazidir. Habet Yunanistanda daha canlı bir 

1 
,-el 

berlere göre, her iki cephede de ·ıt·k J<ll' 
14 ık . •kA ·· ·· ·ııA a•kerlerı· gayet iyi teçhı·z edı.lmic. yasası cerayanları gı 1 ~~ .. _,-

ıncı anun gunu mı 1 ve vaziyet günden güne İtalyanlar 1· " :r oıt ,. 
Eritreli kuvvetlerimiz . Takka:.ı:c olup çok kuvvetli bir mukavem~t bulmaktadır. Yunan işlerinde s oıı'' 

çin daha müşkülleşmektedir. larrn en mUhim hadi.sesi de bU ı 
mıntakasmda ve Makallenin ce ~ göstermek kararmdadırlar. Daha •.;ti 

Şimal cephesinde şiddetli ve n k"l D · · · Yunaıt1 ~ 
b b• • d f 1 k şı'mdı'den Ras Destanın ordusu DQ- aşve 1 emırcısın ~ ı1 

nup ve cenu u gar ısın e aa e - sürekli yağmurlar, İtalyan kuvvet k I nın Balkan anlaşmasına bagl rJı'I' 
şif hareketlerinde bulunmuşlar - lerinin geri çekilmesi veya her lo mıntakasında sı sık mukabi tekrar tekid etmesi Türkiyede ııe 
d taarruzlar yapmaktadır. ktıl" O 

lt ... lyahlar tabiatla da ır. hangi bir harekette bulunması im- de memuniyetle karşılanaca · ttf 
.. Dı'gVer cephelerde kayda clegwer .,,., lf P mUcadele edlyorlar kanlarını tamamiyle ortadan kal- Yağmursuz geçen son iki gün Rif :/ 

Son gecelerde gerek Asmara· bir §ey yoktur. dırmıştır. Habeş kuvvetleri ağır içinde İtalyan keşif tayyareleri bü ------------

da ve gerek Eritre ovasında fırtı- Habeş'er Herledlklerlni zayiat vermek istemediklerinden yük bir faaliyet göstermiştir. p-tl Otomobil çar ~tt 
nalar çıkmıştır. Öğrenildiğine go- söylüyorlar İtalyanların müstahkem mevzi!e- Şimal cephesinde uçu§larmı rr. 

b b d d·1 A • h d h.. tm' l o . . k d h Ku·· r_ük· Muıtafap:t.Jı.ada _0tıı •• 1 re, Habeşistanda yağmurlar de- Adisa a a a neşre ı en resı.11 rıne cep e en ucum e ıyor ar. essıe ye a ar ve cenup cep F.-- ~ .., v-

ftm etmektedir. ltalyanlar ken- bir tebliğde, son yağmurlar yüzün- Askeri mahafilde mevcut kn- sinde de Sa&alanehe kadar götür- 11 yatında Şevket Vorrod• ,r'' 
dilerini yağmura k'1rşı müdafaa i- den ltalyanlann bütün cepheler- naate göre hı~ mevzilerde bulu- rnil;lerdir. desinden geçerken 1298 ~~~ıtıl'' 

~~~çin birtakım in~aatyap_m __ ı~~la_r_d_•_r~· ~d_e_ç_o_k_m_u_·ş_k_u_·ı_m_e_v_k_id_e_k_a_Id_~_k_l_a_rı_.__'_~_n_k_u_v_v_e_t_!_cr_e_r_g_eç~t-e_sl_im~-o-lm~~-ı ·..._~-D~iğ_,c_r~m-.ı-n~ta_k_a_J_a_r_~_a_eh_em_m_i _-.._ı~~-ş-o_f~ö-r_S_a_b_n_'_n~i~,__o_t_o_m ......... ob_ı _• _~ 
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O da ötekiler 
9ibi inıiş ..• 

ilua~Y•n Bedriye, mü ... eoenin 
ne, -·u·d·· ··d·· ... uru ur. 

,ı Cöılüğünü çıkara&, kaflannın 
ç~11ldaki ciddiyet düjümünü 
u· ."· dudaklarına bir tebe11üm •n, .. , · d h · d • ~ '~· e, kıy af etıne a a zıya e 
itil~ 

1 
·: .. ~- .... ~ .. 0 mnt J,. ı,A rıüzel 

'1/.0ı.~r arasına geçecektir. 
-.ı, akat, kabil değil... Güzel ola-
" Yor Z1'r 'k' . ''d'' d'' u,· ... a, ı ıncı mu ur ur ... 
0 ~renin bütün zaptu raptından 

.. ~~•ul 1 ... 
~ele biraz geç kal... 
li erhal rnporunu verir ... 
[)ele sesini azıcık yükselt .• 

1'ı er!-ıal, ıert bir bakııla karıı
ırıın li ... 

~~•le havyar keı ... Gazete falan ... 
F~~· Burası kıraathane değil, e

P.t ını ... 
-.,td Ueaı~ede, bir de ıair Emced 

lf ı. ltı ıücü, §İİr yazmaktı. 
tı d ~ne kadar müdire ona kar'- :•illa biraz müıfik davranıyor
~it a, o ıün artık dayanamadı. 
~ ~ lllu~asebe defterinin üzer;
hler~erı koymu,, arkasına kafi-

....._ 
1 ••r•lıyordu. 

ıtau.._ '-ıııce_d bey... Zannedersem 
\o..._. 9le llze bunlar için aylık 
ile ı..1~or... Hem bu makbuzları 

""la • , ş,. zıyan ediyonunuz. 
il' .. L_•J d' 

......_ • '"'Ut en ı: 

'9 "1 llleaele sizi alakadar et
J.tıLı 

'CCIİte· ...... . 
......_ .. için? 

---ı 1_ tliııLu b •• • • d .. 'J • ~ "lıl "u u tnrı sıze eıı , gü-
....._ ara Yazıyorum ... . . . 
....... 1'1..1-1 
...... lr~!. •• 
lf "'l(kk! ... 

't)d~ taraftan kahkahalar yük
F' a)r 

tı .. lt, llltldi • 
Uıer· renın sert bir bakı-

iti •ne ille l I ~. 
111 

mur ar ıustu. Geue 
""· etaul 01mağa ba9ladı-
l - Si~i, ra 
~illQ !. Por etmeğe mecbur o-
- ı..: lbced bey «"'il ••• 
~ L ç tereddüt etm • z 4lt ."11l da l:,u eyın... a-

fa.ı- lrahaaterait altında bura
~e~ lrtı lr ietenıiyorum ... 

Selciıdi ~ • dııarı çıktı Od ,, • ~tnı .. · aaına 

-.. ~il\% 1 
j-uahütün ~ıh. 
Jıe Y&ptnn t; _ 

memezlikten gelmeliydim... Aca
ba ıahiden gider mi? ... Haylt', ha
yır ... Bunu yapmaz ... Zira, başka 
yerde iı bulamamaktan korkar ... ,, 
diye diifünüyordu. 

Fakat, biraz aonra, liademe, 
korka korka kapıyı vurdu. içeri 
girip masanın üzerine bir kiğıt bı
raktı. 

- Bir emriniz var mı? 
Bedriye bir ..söz atınca, facianın 

derecesini an adı: 
Emcedin istifanameai ..• 
Evveli. aojuk kanlılığını boz-

madı: 
- Peki! Dıtan çdrinız.., 
Hademe kapıyı kapadıktan ıon

ra, iıtif anamenin üzerine kapan
dı . 

Hüngür hüngür ağlamağa baı
ladı: 

- Ah, ne yaptım? ... Nasıl oldu 
da Emcedin buradan gitmesine 
sebebiyet verdim... Onsuz nasıl 
yaııyacağım? ... 

• • • • • • "i • • • 

- Müdire hanım ... Kapıyı vur
dum. .. ltitmediniz... içeriye gir
dim ... Affedersiniz .. Fakat, neniz 
var? Ne oluyonunuz? ... A ... Oka-
... t ? B · · 'f . ., gı ne . ... enım 1stı anamem mı : .. 

. . . 
- Demek ağlıyorsunuz? .... De· 

mek benim için ... 

lki genç, kendilerini birbirleri
nin kucağında buldular ..• .. . . 

Bir müddet sonra nikahları Jn. 
yıldı. 

Şimdi artık, bütün memurlar, 
müdire hanımın tabiatinde bir yu
mutaklık batlamıı olduğunu görü
yorlardı... Artık o, kendilerine 
kartı amirlik etmiyor, arkadatça 
davranıyordu. Çünkü kocaaı da 
alelade bir memurdu. 

Nakleden ı Hatice Sl?reyya 

aLAfUlll<A 
ALAFllANfiA 

YEl~IElk 
TATILll 
Ki TABI 

lal 125hru. 

"Hey gidi gençlik hey! Yemin ederimki sana 
bu delilikleri yaptıran şey aşktır. Haydi, bana 

kalbini aç delikanh ! Korkmadan söyle ! ,, 
4'eçan kısımların hUllsası yukarda, soldan beşinci pencerede\ 

Rodoa adaamda Kanlı Balta beyazlar giyinmiş bir vücut gö . 
nıeylıanesinde haydutlar, Oı- ründü. Ben daha ne olduğunu an
manlı padifahı llayeıidin Ro- hyamamıştım ki birdenbire kula-

tiyarın biricik luzı idi. A~k ara : 
rnızdald bu muazz:ım farkı t- ir 
anda biçe indirdi. Ona "Gel!,, de. 
diğim akşam her şeyi b:.raktı. Ve 
alqamm alaca karanlığında onu 
atımın aağrısmda kaçırdım· 

• 

dos şövalyesine gönderdiği al- ... ' . 
t l l l ·recekle · · gıma yumuşak, tatlı bır ses aktı. 
ın arı nası e e geçı nnı 

düşünürken meyhaneye iki ya- Jozefin §arkı söylüyordu. O anda 
bancı girmiş ve ortalığı altüst ben kendimi kaybettim. il Peşimize kırk atlı c!ütmüttü. 
ettikten sonra ortadan kaybol- Truvaclan dönen Ülis'in yolda Her biri dört tarafa n:ım aalm~, 

babayiğit silahşor olan bu kırk 
at'h ile tam iki ay dağlarda, yamaç. 

muşlardır. rastladığı güzel sesli fakat sesine 
1 Biraz ıonra bu iki yabancı 

Rodoı kalesi dibinde tekrar bu-
luşuyorlar~ Ve gizlice içeriye 
girmJ!ğe çalışıuorlar. . . . • • 

meftun olup yanlarına gelenleri 
parçalayıp yiyen perilerin sesine larmda vuruıtum. Sevgilimiıı ha • 
benzeyen bu ses ne söylüyordu? bası kızını ölü, yahut diri aetirene 
'.Anlamıyordum. Yal varıyor mu i- on katır altın vadetmişti. 

C:li? Zannetmem. O kadar güzel Para hırıile kuduran, sırtlan • 
olan bir ltız neye, ve ne için yal- laşan bu namlı silahşorlan birer, 
varahiHrdi? Şikayet mi ediyordu? ikiıer, muhtelif zamanlarda ve 
Buna ela ihtimal vermiyorum. O- yerlerde geberttim. Böylece otua 
na kim bir fenalık yapmağa kıyar, do~uzunu temizledim.. . 

Ayrı ayrı hiç bir fey ifade et· 
meyen bu üç hadise birlettirildi· 
ği takdiı·de çok korkunç ve deh· 
şetli bir mi.na ifade ediyordu ki, 
bu tüyler ürpertici ıım dediğimiz 
aibi ileride çözeceğiz. . cesaret edebilirdi ki, tikayet et . Ancello sustu. "Onun da rözl .. 

ı ein?· Fakat ses o k'adar tatlı idi, ıri yaşarmıştı. Kendisine yaılanan 
'Ancello ile Roberto glli uzak ve okadar acıklı bir ıarla söylü- ve kendisini büyük bir a1ika •• 

tan gizlenerek, aah yakından el- ~ordu ki.. hayretle dinleyen Robertoya bak
rile muaY.ene ve ;Y.oklayarak tek· Bu ilihi sesteki elemi tlmai an· madan bir göğüs geçirdi. Ve ma • 
mil kaleyi dolatmıtlar ve yine ea- ladım ve anlıyorum .• Korkma, ve cerasmı anlatmakta devam etti: 
ki yerlerine gelmiflerdi. Her iki· üzülme delikanlı. Sana yemin ede- - Kırkıncraı kanı bozuk bir 
si de hatlarını ayni zamanda aal- rim ki, o da seni seviyor. ":Ve dün- adamdı. Onu bir yere aıkıştırdı • 
layarak ayni cümlef.İ mırddand1- yada birbirini seven iki kalp geç ğım zaman kılıcını yere atarak teı 
lar: 

- Kaleye :CJqaridan gizlice 
airmenin imk$nı yokl 

·Bu hakikatti. Re>bertO,u bu lia
kikat çok müteeaair etmifti. Göz. 
leri dolmut, nerede iae ağlayacak
b. Ancello onun bu halini sey .. 
rettikten aonra kendiaini teselli et.. 

olsa da muhakka1C ıurette birbir - lim olduğunu söyledi· Ben de 
!erine kavuşurlar. kendisine inandım ve aerbe•t bı-

- Sahi mi .öylüyonun? raktım. Fakat o, bir anda beniın 
- Elbette .• Meseli ben.• Ben itimad gafletimden istifade etti. 

Cle bir zaman Aydm daha ak ten- Ve belinden evvelce ~oldurup ha. 
li ıaraptan daha kızıl dudaklı bir zırladığı tabançasını birdenbire 
laza gönlümü kaptırmı§bm. Ben çekerek üstüme ateş etti. 
onu seviyordum, o aa beni ıevi- Pis kurşun, mel'un kurıun he-

meğe lüzum gördü: yordu. Ben bileğinde kuvvetten defini f&f!rdı. Ve benim beynime 
- Canım, neden bu kadar mil- ve yüreğinde sevgiden ba§ka hiç saplanacağı yerde arkamda bulu • 

tee11ir oluyonun? bir ıeye sahip o1mayan bir deli • nan sevgiliminin beynine saplan • 
- Ka1eye giremiyeceğiz. kanlı idim. O, elli katır yükü aftı. dı. ' 
- Bunu da nereden çıkardın? na sahip ve haaia ve zaUm bir ih- '(Devamı var) 

Bu yolla giremezsek batka yollar -------------------------
yok delil ki .• 

- Onlardan peli ümitvar deği
lim. 

Delikanlı bu cümleyi aöyle"dik
ten aonra bir çocuk gibi hüngür 
hüngür ağlamağa batladı. Ancel-
lo: 

- Ah a§k ! Diye mrnldandı. Fa
kat bu cümle delikanlıya bir a
teı gibi tesir etti. Hemen batım 
kaldırdı. Yüzü aapaarı olmu§tu. 
Dikkali dikkatli arkadaımın yü • 
züne baktı: 

- Ne demek istiyorsun? 
Ancello delikanlının bu telitı 

kartısında gülmekten kendisini a
lamadı: 

- Hey gidi gençlik bey! D!ye 
devam etti. Yemin ederim ki sa
na bu delilikleri yaptıran §ey atk· 
tır. Haydi, kalbini bana aç deli • 
kanlı korkmadan, çekinmed~n 
söyle! Söyledikçe için açılır, ra • 
hatlanırsm. Şatodaki hangi genç 

kıza aşıkaın bakal!lD? Jozefine 
değil mi? Bu sarı§ın dilberin çok 
güzel olduğunu bana da aöylemit
lerdi. Uzun, dalgalı aan saçları 
vannıf, gözleri Akdenizin sulann
dan daha mai ve daha can alıcı i
mit, sesi bülbülleri bile çıldırta -
cak derecede imiş. 

Sana itiraf ederim delikanlı, 
ben onun ıesini duydum. Hem 
de iki gece evvel-.Yine l::öyle saba
ha kaJ'!ı ıatoyu gözlerken, tam §U 

ntikanietteki pençere açıldı. En 

Çıktıtz gündenberf, en bUyUk gayeat o. 

kuyuculanna elinden relen hizmeti yapbbil. 
mek olan (HABER) (Bize aonınuz, ıılze cc. 

vap vercllm) başlrfı altında yeni bir sUtun 

a~arak, muhterem okuyucularına yeni ve 
faydalı bir hizmet daha g~rmeği dO§ünclU. 

(Bize aonınuz, alze cevap \'erelim) IJ1ltu. 

nu, tam manasne okuyuculamnızm bir dert 

ortağı, bir akıl hocam olacaktır. 

Doktora gttıneğe lüzum kalmadan altı' 

danIŞm&k lstedlğfnlz haatalıklarınızda, sıkın 

tıya d~tUğünQz fakat bir mU~nvere için a . 
vukatıara avuç dolusu para vermek f.stemc. 

d!ğinl.z hukuk! ialer:lnlzde, merak etuğinl~ 

Okuyucumuza 
Okuyucularımızdnn S. T. soru

yor: 
"Dört ayJanberi baz.an başı· 

mın müteferrik kısımlarında dola
ıan tepe ağruınJan rahatsızım 

Jiyor ve birçok doktorların veı
Jikleri Üaçların bur.u gideremedi 
ğini ilave ediyor.,, 

CEVABIMIZ : I 
Hastalığınız hakkında fikirle i 

ni sorduğumuz mütehassıslar, ;}'İ 

bir muayeneden geçirilmeden h·1 
husus üzerinde bir §ey söylenemi
yeceğini bildiririm. Ve sizin, bü
yük teıkilatlr hastahanelerden bi
risine, mesela Cerrahpaşa hasta
nesine müracaat ederek, idrar vej1 

kan tahlili yaptırdıktan sonra çok 

hA.dlaelerde, a1a1 erdiremedilfnla llpOr' aa..._ 

lelerinde, '·crgiler, kanunlar, nlsanmunelel'
1 

vesaire hakkmda bir dercUnlz, bir ~ 

mu var?l-

Hcmen bize yazm:ız, ve sorunuz. • 

Suallerinlzc, her sahanın en ahlbl aaJUL, 
yet yüksek bllgtlJ §ahslyeUerlne dan~ 

bu stltunlarda derhal cevap verecegb '111 
mU§kUllerfnlzl halletmeye ı,;alııacatız. 

O. UN lÇtN BlÇ GEÇ KALMAYINl7. 

BUtUn mUşkWicnnlzl, 15.20 satırlık Jum 
ve düzgün bir yazı ile yazarak: 

(DİZE SORUNtrL ~tZE CEVAP. \'EBll.. 
ını.) . 

aıkı bir asabi ve dahili muayene. 
den geçirilmenizin, hastahğnuzm 
geçirilmesi için en doğru çarejt 
bulabileceğini ıöylediler . 

Biz d~ size bu makul yolu ta,.. 
siye ed:!rİ.:. 

Baştan yazınız 
Kadrl:öyünde, Rıhtım eaddetl. 

Misakımilli sokak (10) numaralı 
hanede Bay Rasım: 

Mektubunuzdan çok kantık olq 

davanız pek anlatılamıyor. L• 
fen, ya mektubunuzu daktilo ile 

ve daha sade bir tekilde yazmq, 

yahut da bir gün öğleden sonra .· 
matbaamıza kadar müracaat edip 

(Bize sorunuz, ıize cevap ....,. 
lim) muharriri ile ko.IU1fUmaa. · 
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Q;:ç,j.QtHjflENlfD(ğN 1 
~, • 1 --

f{urubezelye 
Kuru bezelye güzelce haılanır, 

pişirilir, ve ezilir. Sonra tabağa 
konur. Ortasına tencere kebabı 

dökülür ve bu suretle yenir. 
Tencere kebabı yerine rosto da 

konur ve bununla da yenir. Kışm 
çok iyi bir yemektir. 

' ' " rm~:r,p;f{ 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 t7,5 22 
FamJya ça.lı 2'2-12.35 15 2.3 
ıraaaı;ra horoz 15 18 20 
Faırulya ufak 10,5 14 15 
&lerclm"k 20 22 25 
Notuıı 9 12,5 17,5 
Sohot ıtatüttl 12 ıs 22 
Peynir B. yaflı 26 35 40 
Kaşar yatlı 50 60 80 
Kap.r lk1ııcl 40 50 7J 

Geytlnygğ ekı. rkll 47 . 50 55 6i 
Yemeklik 40 45 55 
Yağ Trabzon 70. 80 75 90 
Terey:ıf 120·200 140 22) 
'l'ağ ~emeklik 50. 60 75 90 
Ynt blrtnet tJrl• 70 ~5 100 
Pl.llnç 8. 35 15 48 
lUıık::ıms 15 .. 18 22 26 
Zeytin 15 • 29 il . 45 

!lhuu 24,5 23,5 30- 50 

SEB-ZELER 

tnce biber s . ıo 10 ~2,5 
Hnvuç 2 . 3 5 
l'rıı.sa 1 • 4 3 5 
Ub:ın.a 3,5 4 5 7 
Yapra.k 10 15 20 
Pnt.att'a 4-5. 6.5 7,5 l5 
soırııı 5-7 6 9 
trrrevlz 6·5 7,5 12.5 
1'1?311 domııtes 35 5 7,5 

YEMIŞTJER 

A 1''" ekıt. elttt. 6 .. 8 10 15 
Ayva blr1ncı 5 . 6 () 10 
Ayva lklMI . 3.5 5 7 
.Nar ekst, rltst. (i 7,5 lO 
:Nar ikinci 4 5 7,5 
Elma Karadr..nl~ 4 • 5"6 5 12,5 
Elma Sapılllc.'.ıı 5 7.5 10 
Elma linye 4 • 5-<J 5 l5 
l\lruıd:ıllna 0,5. 3 l . 5 
Portakal 0,5 • 5 l - 7 
oevi& ı 1 • 18 12,5 20 

Operatör Doktor Nadire Sadi'ye göre : 
- ıws ..., ~aws.-. ....... =-=swıs,_,, ,...._.~aw= - .._.---:ıı:ıwa.--:_.:: '- =--=""' .....-

Kısırlaştırmadan ev Te 
cemiyetin ıslahı yol na 

g · dilmelidir 
~e a 

•:a 

once 
b·r eroin müptelasını _kısırlaştırmadan 
eroin imal edeni ortadan kaldırmalt 

Şimdiye kadar kısırlaştırma an
ketinde yalnız erkeklerin fikirle
rini neşrettik, erkek doktor, içti · 
maiyatçı, hukukçu ve mütefekkir
lerin düşüncelerini yazdık. Bugün 
de tanınmış kadın doktor ve ope· 
ratörlerimizden Nadire Sadinin 
sözlerini neşrediyoruz. 

Nadire Sadi, aormak istediğim 
sualleri not etti. Ve ertesi gün ken 

disini ziyaret ettiğim vakit sual . 
lerin topuna birden hazırladığı 

cevabı bana verdi. 

Aynen neşrediyoruz: 
"Son zamanlarda Almanyada 

Hitler Fırka$ı iş haşma geçtikten 

sonra, ırkın keyfiyetçe ıslahı için 
birtakım çarelere ba§vurmağa 
batlamıştır. Evvela ortaya bir te

miz kan davan atıldı. Peti sıra da 
irsen intikal eden ve tedaviıi gay. 
ri kabil görülen hastalıklardan ır
kı kurtarmak için kıaırlaıtırmak 
işine giri~ildi . ' 

"Şimdi bizde de bir rivayet var. 
Gelecek sene Ankarada toplana • 
cak olan tıp kongresinde neslin 
ıslahı meselesi konuıulaeakmış. 
Bu vaziyete nazaran Türkiyede 
de nesli ıaaftı için böyle blr tedbir 
alınması muvafık mıdrr? 

"Böyle bir mesele hakkında ge
lişigüzel karar vermek fazla hir 
cüretkarhktır. Almanyada insan· ı 
1ar hangi esaslara dayanarak la-

Anketi yapan : Murad Sertoğlu 
sırlaştırılıyor? Bunu bilmiyorum. 
Gazete havadislerine bakılırsa a· 
sahi ve ruhi hastalıklar, kısırlaş . 
tınna işinde esaa letkil ediyor, ir
sen intikal eden malwiyetler de 
hu işte mühim bir rol oynuyor . 
muş. 

Asabi ve ruhi hastalıkların kö
kü içtiınai hastalıklara dayanır. 
ldiotları, Pıikop<>tları cemiyetin 
gelecek nesli için yararlı değildir 
diye kıaırla§tmnak bence kafi bir 
tedbir değildir. Bu, herhangi bir 
uyutturucu madde ile kökü baıka 
bir hastalıkta olan bir baş ağnıı· 
nı durdurmağa benzer· 

"Uyuşturucu maddenin teıiri 
geçtikten sonra ağn gen; başgös
terecektir. Bunun için hen, daha 
eıa.alı ve daha radikal tedbirlerin 
almmasına taraftarım. 

"Memleketimizde sosyal has . 
talıklar pek fazladır. Verem, fa . 
kir halk tabakaımt kemirir. Fren
gi, &lıoğukluğu birçok hastalık • 
larda eıu rol oynar. Sıtma çek· 
memiş adama nadiren tesadüf e

dilir. Morfin çekenler, kokain 
kullananlar, eroinciler de cab ! 

"Irkın ıalahı için kı:sırlaıtırına 
meselesi i.ızerinde yonıimaktansa 
bu meselenin kökünü teşkil eden 
içtimai hastalıkların kökünün ka. 

zr1maaı daha akıllıca bir iş olur. 
"ldiotlan, Psikopatları ve da. { 

ha bilmem ne gibi hastalıkları yok 

edeceğiz diye kısırlaştırmak cemi
yetin inkişaf şartlarma göz yum
mak demektir. 

"Irkı güzelleştirmek, ve keyfi · 
yetçe ıslah etmek için cemiyetin 
hayat şartlarını değiştirmek la . 
zımdır. Halk tabakasının yoksul
luk ve sefalet içinde olması içtl . 
mai hastalıkları artırır. içtimai 
hastalıklar, kısırlaştırılması dü • 
şünülen insanlardaki hastalıkla . 
rın ve arızaların temelini teşkil 
eder. 

"Geçenlerde bir lzmir gazete . 
sinde bir doktorun bu mesele et . 
rafında fikirlerini okudum. Bu 
doktor kıaırlaşbrılması lüzumu • 
nu ileri sürdüğü kimseleri: 

uPıikopatlar, keyif verici zehir 
mübtelaları, idiotlar, ıar'alılar, 
irsi frengililer, serseriler, ,yalan . 
crlar, kundakçılar, şantajcılar ve 
mücrimler diye sayıyor. 

"Bu meslekdat kısırlattırılma . 
larını ileri sürdüğü kimseleri sa . 
yarken hayat §artları ı e cemi • 
yeti liiç düşünmüyor. 

"Keyif verici zehir mübtelala
rını ortadan ..kaldırmak için1ru ze
Jiir1eri yapanları ortadan kaldır-
mak lazımdır. Para kazanmak, 
kapital yapmak için halkı zehir -
lemeyi düşüneni yok edecek yer
de bu alçaklığa kurban gideni kı. 
sırlaşhrmak manasızlık olur.,, 

200 
Liralık 

Hediyemizin 
tafsilatı 

Karşılitmda l2.000) liralık kıynıetJJ 

muhtellt hediyeler vereceğimiz bUyuk 

sbakamız dUn ba§lııdı. 

Neşrettiğimlz rcmmler, b!rlnci sayf 
gördUğUnUz gibi t.8.!ımması çok kolay ola 

ve bu yüzden bUtUn okuyucularımız g 

ıniziD ô tncl yıl hediyelerinden 
kolaylıkla kazanabileceklerdir. 

Yapılacıılc şey ~udur : 

Hergün böyle bir resimle onuıı 

bir kupon neşredeceğiz. Bu reatmle.rl a.i 

daki kuponla beraber, yani kuponu \•e r 

mi bir arada kcstnl.z. Koyacağrmız reslml 

gazete e>lru.}'an bir adamın tanımamasına 1 

kAn yolctur, siz tesadUfen tanımazııana: 

bir a.rkııdaşmız muhakkak tanıyacaktrr. 

resmin ktmJn resmt oldtığunu altmdakl ku 

na yazınız. Tanmuyorsanız "tanmıad 

diye kaydetmeyi ihmal etmeyiniz. 

Bu resimlerin yeko.nu kırk beş olac 

tır. Kırk beş resmJ tamamladığınız 

bunların hep.sini muntazam şekllde bir d 
tere yapıştırarak ..e defterin llzerine ad 

lerlnlzi açıkça yazarak bize göndereccksi 

tııte kıymetli e§Yalarımızı 

yapacağnuıı: kUl!et bundan ibarettir. 

Hediyelerlmlzden kazanmanız 

slmbrlD hepslnl tanımaya lüzum yokt 

45 resim arasında ~ resim tanmıasanız 

mUsabakamıza iştirak edeblllrslnl.z. 

MUsabakamrza taşra okuyucularun 

da iştirak edebilirler. Onların da l.cıti!ade ed 

bilmeleri için resimlet bittiktrn sonra -. 

bir z:ımıuı nırllecek ttr . 

Bir iddia 
Kurtuluşla Çeşme meydanı 

da oturan Vangel zabıtaya ba 
vurmu~, Perikli tarafmrlan 50 r 
ra parasiyle 40 lira ı:ıymetind 

dia etmiştir. 

Ayağı ezifdi 
Sirkecide Araba vr.purunda 

demir çıkaran Bulgarıstanlı 2 
yaşında Mustafanın aıağına de 
mir düşmüş, parmakla:ını ezmif 

Keltaııı 6-8-10 
t(qnmla 4-6 

MAHRUKAT 

10 15 
7,5 15 tir. Mustafa Cerrahpaşa hasta 

•Yann akşam SARAY sinemasının·~ hanesine kaldırılmıştır. 
vasi salonu Pierre Banoit:'nın mefhur romanı ~j-N_a_ş-it~-·-1:.-.. r_4_u_n_ı_u_ı_S;~i Odun (~eld) 300-425 2 5 

ırnmUr 3.4.5 5-ô 
ltok 

Söml !tok 21 

Keman hocası 
A vrupada tahıil etmİ§ bir san· 

atkar keman derai vermek istiyor. 
Ders almak iatiyenlerin her gün 

aabah ıaat 11 • 13 arasında 
:(41923) numaraya telefon ede -
rek (keman hoca11) nr istemeleri 
kafidir. 

Her 
Yer 
15 

D 
A 

Bugiln 
Bu· 

M Gece 

DAMPiNG 
Hlhil 

Sinema

sında 

• a 
N 
G 

Her 
Yer 
15 

Katip - Dakttlo 
İngilizce muhabereye muktedir \'C Dünyaya ölüm 
ticari işleri ehliyetle yürütebilecek, . saçan adam 
fransızcaya bihall,n vakıf. bir 
Türk k:ltip - D:ıktiloya ihtiyaç v İ r nı İ n C İ 
Yardır .. -«;o numaralı posu kutu-

suna tahriren müracaat •• __ ... as r 1 n a 11 a h 1 
çıktt, Satış yeri : Cemal Azmi 

Mltret Kitap ve Basım Evi 

K .. . · k 1 HAIJ IOfJ' 

Onıgsmar ( Şelızadebaşı TUIZAN 'f'ıuatrosundtJ 
Bu gtce saat 20,:10 <1~ 

şahane ve muhteşem filminin ilk iraesi 
şerefine verilecek Gala Mtisamereslne 
koşacak balkı istiaba kt\fl gelmiye
cektlr. 

oynıyanlar: ELiSSA LANDi 
ve PIERRE FRESNA y 

Fransız sinemacıllQının zaferidir. 
Yerlerinizi evvelden a . dırınız. 

ANNABELLA - JEAN MURAT • CHARLES VANEL 

SON UÇUŞ 
(L'Equipage) 

Gülme Kom1una 

Komedi 3 perde. 

Telefon: 2212 7 

Her taraf tramvay 

İuıınbul 8'lediqı.1i 

S2hirTiyatrosu 

11111111111111 

il .. .il 
111111111 

Bugün saat 
14 de 

Çocuk TiyatrosıJ 

Gülmeyen Çoculı 

Yazan: M. K~Ill 

Akşam saat 
20 de 

HULLECI 

HerkeaJn gtlrmeğe ko,tuju tnm • siz de g6rlinUz. 

!:===:···········~ ....... : ................ :;=· ·~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~ 
HIA * M 

Gece 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi • 

ıstanbul Ankara C8ddesı 
Posta kutusu : htanbul 214 fl 

Telgraf adresi: ıstanbul HA6E: 

.,:~ .. 5.57 1 2 23 HAD 17,4 18,39 !S,30 ~ 

,t:. 12,53 i ,:?O 0.46 1:?,00 1.37 12,36 

Koı,uştu 
Ah la kça sukut etmiş : genç çocuklann, düşmüş : 

kadınların rezilane yaşa . 
yışlannı canlandıran içti -

\ i mai bir roman: açlığın, tz 
GEÇEN SENE Bt.JGON NE OLDU? l trrabm romam; TUrk ede . 

Lnu l:ı.r I\urum•ı l;urılu~nnn l5 lnc1 ı h' } • t -
1 

ıyatmm en ren ı~ oı::en 
1 Jilını blUr.nlşUr. • 

:"eml<'tcct!n her t ar r.~da ~lddet' l so~k ı Hı:::u- kitapcıda 1 
lar b:ı,ııımr~trr. So~"t: l .tan bir ~k mclttep!cr ı • • r av 1 n J Z ~ 
tatil olmuştur. i sta.nbul cumhurl;-et llo.11< 1 ................ .......................................... ; J 

l':ır•ı 1 \il y t ~~ır.ıbrı- ı toplnnm: tır 

Fransız tiqatrosu 
llALH OPERI<;Tf 

Bu akşam saat 
20,30 da 

DENiZ HAVASJ 

Büyük Opcreı 
Yazan: Yusuf S· 

ruri. Müzik: K;ı 
lo Kapoçelli 

Gi1re gündnz açıkm li'iat~ar: :ıs ·- so 
ı 

- 60 - 7S - 101). Loca: 400 - iOOI 
Telefon: 41 819 

lrad almak 
isteyenlere 

Be yoğlunda Y enişehirde H ii · 
;eyin ağa ma halle5incle Yenişehir 
:addes~nde 92 numaralı kargir 
büyük kahve hane binası satılık · 
tır. Üzerinde iki odası, altında 
.--a.. .. ,,_ ; •. .,. , ,. ı ...... b-~· .--.. .:ı ... Vr.ı 
\,M.,.aaa.o""••• • ""' &. wııuaa& CA..>ı • -• -·• • - - 1 

ni yapıdır Almak isteyenlerin ga· ı 
zeterniz idare memurluğuna mü
racaat etmeleri. 

Yazı ısıerı teıofonu: 2:1sn 
idare ve ııan .• : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
TDrkiy11 Ecn11bı 

Senetlk 1400 Kr. 2700 t<r• 
6 aylık 730 ,. 1450 " 
3 aylık 400 .. 800 .. 
1 aylık ı so .. 300 •• 

iLAN TARİFESi 
0 Tıcaret ııanıarının eatırı 12.!S, 

~e•mt IU~nıarın 10 kuru•tu ' 

Sahibi ee Neıriga! Müdürü: 

Hasan Rasim U~ 
Basıldığı qer (YAKIT) matbaa'! 
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ıstanbul 
-------- . 

Bir cocuk dövme 
~ 

• 
iZ 

.,ıadisesi daha! 
Brınu görenler bize anlattı: 

d··Geçen akşam ıaat üç buçukla 
l ort arasında Y emitle Keresteci
er a.raımdaki Pandeli lokantası
rıın Önünde bir bekçi on iki on üç 
~~~la.rındaki cılız bir çocuğu ala
ıldiğine dövüyordu. Zavallı ço-

verilmediği çok acıklı bir lisanla 
yazılmaktadır. 

kalan • 
1 

~Uk tokatlar, yumruklar. tekme-
ttle yerdenyere vuruldukça ağla · 
Yıp bağırıyor, ahali de oraya bi
~kikiyordu. Hatta kadınlardan bir 
l •• 

ısı çocuğun bu haline dayana-
ttıayrp sinirli sinirli or::.dan kaçı
rlarken bu unturlu dayak f as
hnı seyreden haJnallar falan bu 
ale kartı gülüyorlardı. 

Nihayet bekçi çocı.eun kafa
•ttıa, beline, bacaklarına birkaç 
0kkalı yumruk ve tekme daha sa
l'ı.ırup onu büsbütün sersemlettik
t:n sonra yerdeki iki kiiçük küfe· 
}'ı Zorla çocuğun sırtına yükletti 
~e gene h~m tokatlıyarak hem ko-

Haklarını aramak için nereye 
müracaat etmek lazım geldiğini 
ıoran bu mektubu göstermek ve bu 
hususta izahat almak için Akay 
itletme müdürlüğüne gittik, di 
rektör yoktu, bunun üzerine 
müracaat ettiğimiz ifletme şefliği 
liu iıle alakası olmadığını bildi
rince Haliç tirketi müdürüne git
tik. Bu zat kendisinin bir hükfi· 
met memuru olduğunu ve binaen· 
aleyh hiç bir izahat veremiyeceği
n; söyledi. 

Bu suretle biz bu on altı vatan· 
da~ın derdini dinlivecek bir ma· 
kam bulamadık. Meae!eyi yl\Z· 

makla iktifa ediyoruz. 

Yenice ikramiyeleri 
Yenice paketlerinin ikramiye

leri hakkında okuyucularımızdan 
4 üncü Vakıf hanında 4 - 28 nu-

Anadoluda 
iş 

lstanbulda ö · 
tedenberi mü -
nevver ve yarı 

münevverler a . 
rasında - eıtki 
devirlerden kal . 
mış olsa gerek 
- Anadoluya 
gitmemek için 
tuhaf bir dütün· 
ce vardır. 

Onlarca Ana . 
dolu, bilhassa 

Bay Mehmet §ark, hattı üstü· 
lhsan va ormanlarından 

Undan sürükliyerek aldı, nereye 
ıt '· ıparada oturan Bay N. Cim yazı-
~0tUrdüyse götürdü. Çocuk gi-

daha korkunç, 
Robenıonun adasından daha ıs
sız bir yerdir· Orada münev • 
ver bir insan yaııyamaz, orada 
eğlence, hayat namına birteY yok
tur ( ! ) . Velhasıl orada bir insa 
nın barınamaması için ne laxun 1a 
vardır. 

derken dayaktan nrtık sesi kısıl
tnı,, bağıramıyordu. 
I Meğer çoçu!< oradaki dükkan
lrclan birinin önünden bu iki kü· 
~iik ve bo§ küf eyi a§ırıp kaçarken 

ekçi larafındr.n yaka1anmışmı§ ... 
d Çocuk kabahatli, bunu anla -
. 
1
1k. Cezayı h k etmi§ amma, on 

1 •• 
b •1 Ynıında pek cılız, ynlınayak, 

yor: 
''Yenice paketlerine para bo

nosu yerine meseli (iki pak~t Ye
nicc) (Bet paket ... ) (On paket) 
ve saire olmak üzere böyle bono
lar koysalar da bu veaileyle de ik
ramiye miktarını bozmadan adet
lerini çoğaltabilaeler ve bu ıure~
le de hokkabazlıim önüne, im
kan nisbetinde geçseler daha mü
layim gelmez mi?,, 

Bu diltüncenin maalesef hala 
yaıamakta olduğunu görüyoru7. 
lstanbulda herhangi bir memud.· 
yet için açılan müsabaka imti · 
hanları da bunu pekala gösterir. 

arı knba.k bir çocuğu o kalabalık 
~a.ddenin ortasında kaldırımdan 
a.ldırının çarparak bu kadar kı- G ö ri og 

Ya.sıva. dövmek olur mu? 
4 3 

b 

Uzun senelerdenberi Anadolu
nun muhtelif yerlerini dolatan. 
orada kendi te§ebbüıü ile geçinen 
arkadatımız Mehmet Ihsan, ıeh · 
rimizi son ziyaretinde bize çok iJ. 
gilendirici sözler söylemittir. 

Onun cezasını hakyeri vere· yaşına asma 
~eırni ki, bir mahalle bekçisi böy. şerefine 

Mehmet Ihsan aslen lıtanbultu 
ve Şelızadeba!ıhdır. Fakat, gaze
telerin umum muhabiri olarak 
,arkt Anadoluda cfolaııyor, hatta 
Yanda, kendi tetebbüıü ile bir de 
matbaa kuracaktır. 

ı!vkel\di clivle. kendi tekmeleriy- Misli görülmemiş 
- erı o 1 l':r. bir merasim yapıldı 

h ta ar dl'.ya 1ttan sonra çocuk Londr.:ı 13 - Bugün Almanya 
astnlcınmad ··• tl t h 1 

• rı "le mu u ona · ava nazırı ve Prusya baıvekili 

l<H~zuk bir yol General Görinı'in 43 üncü yaıına 
ta ~dırgad 17 numarada otu- basması münasebetiyle görülme • 
d n.bır okuyucumuz Piyerloti cad- mi§ büyük bir merasim yapılmış -
eaıne çıkan Kıitipçelebi sokağı- tır. 

Bu meslekdatımız, latanbulda
ki itsizlerin niçin Anadoluya git· 
mediklerine ıaıtığrnı fU suretle 
bize anlatnuıtır: tıın . . b 

Yırmı e§ senedenberi bir ke-
re tami .. .. .. d. . . h 
1 r yuzu gorme ısım ve e · 
~ ~on yapılan terkos boruları tef

t-ııın!] . en sonra sokağın tamamen 
eeçılmez bir hale geldiğini yaz
l'ftaktadır. 

ı Belediyenin bu İ§le alakadar oa.c ~ 11R'lnr umuyoruz. 

llallç şirketinden 
E çıkarılanlar 

ıs kit)~ Haliç §İrketi İ!çilerinden 
ta. tı namına gelen bir mektup 
lı ' •enelerdenberi bu §İrkette ça-

lan 16 k. . . . . b l . 
Ye •tının, tırketın e edı-

Ye dev . .. . h. . b 
)o}tı rı uzerıne ıç hır se ep 
lce,ı,~;en çıkarıldıkları ve buna mu
~ da olsa hiç bir ikramiye} 

Merasimde Almanyada bulu - Şarki Anadolu, 
nan bütün tanınmıı şahıiyet ve Habesistandan da 
diplomatlar hazır bulunmu§lardır. mı fena? 
Bunların arasmda eJki Bulgar - lstanbuldaki işsizliğe en bü-
Kralı F erdinar.d, eski Alman ve· yük misal geçenlerde bir gazete
liahtr, İtalya Kralının kıziyle koca nin yazdığı ıu havadistir: Bazı 
11, birçok Alm:ın ve ysbancı prens kimıeler 20() lira yol parası harcı· 
ler, Almanyada mevcut bütün ge· yarak Habeıistana gönüllü asker 
neraller ve yüksek ricai göze çar- ıitmeğe kalkmı,lar. Para için, ge· 
pıyordu. çim için canlarım Habeı dağların· 

Merasimde Göring de muhte· da, insanfsız kurıunlar karıısın · 
ıem bir elbise giymİf, ve nitan- da ölüme atanlar it için, kendile
ları bütün röğsünü kaplamıt bu- t'ini Anadoluya, bilhaasa tarka 
lunuyordu. çıkarmağa korkuyorlar. Ne gü · 

Bu görülmemit mı-rasime it· lünç kahramanlık. .. 
tirak etmiyenler yalnıı<:a Hitler "Bugün ıarkta bir lise mezunu 
ile doktor Göbbels' den ibaretti. veya yüksek tahsil ıörmüş bir İş 

adamı parmakla gösterilir. 
"Habeıistana gitmek için 200 

lira yol parasını göze alanlara 
tavsiye ederim: Ucuz biletlerden 
istifade etsinler. 17,5 liraya oaı 
beş günlük bir bilet alsınlar. Ve 
ceplerine 10 . 15 lira mikdarında 
biraz harçlık koyup §arka gide · 
rek 2 giin Malatyada, 2 gün El~· 
zizde, 2 gün Diyarbekirde kala · 
rak it arasınlar. Herhalde bula 
caklardır. 

iş nasıl bulunur? 
- Anadoluda i~ nasıl bulunur? 
- Büyük memleketlerde ken· 

dini tanıtmak, it bulmak, çok zor 
ve uzun bir zamana bağhdır. H!!I. 
buki dnr muhitlerde kendini gös
termek, yükselmek çok kolaydır. 
lıe çıkan bir adam yapacagı uı 

önceden kestirmi~ bulunursa hiç 
sıkıntı çekmez. lş aramak mesele· 
ıi iıe yapacağı i~e bağhdır. Me.se· 
la bir garson i,ini kendi bulur. 

ne usulle 
ulab.lirl 

Diyarbeldrde Istası 0 11 binası 11apılırken 

Lokantaları, gazinoları, krraatha · 
neleri bir günde dolaııp ucuz p:ı
halı demeden birkaç gün çalı,ır. 
Terbiye ve çalı,kanhkla kendini 
gösterirse birkaç gün sonra yev · 
miyesini artıran ve arayan 
it sahipleri kendiliğinden çoğa · 
lır. 

Anadoluda 
yaşanır mı? •• 

- Anadoluya gidenler lstan · 
bula ahttıklarmdan duramıyor . 
lar, kaçıyorlar. Buna ne dersiniz 7 

- Benim de aııl memleketim 
İstanbuldur. Şehzadeba,ında do~
mu~um. Anadoluda ha.yata atıl . 
dım ve muvaffak oldum. Burach· 
ki arkadatlardan birkaçına "sizi 
Anadoluya götüreyim ,, dediğim 
zamana bana ıualinizi tekrarladı· 
lar: "Oral rd la nbulun hay21b 
var mıdır? ... Siz bir kere buraya 
alıımıtız, duramayız.,, 

· 'Sözlerine hayret ettim. Ana -
doluda yahut ıarkta hayat yok da 
oradakiler hep ölü müdür?. 

KAfi kazanç 
olur mu? 

- Ki.fi mikdar para kazana · 
bilecekler mi bakalım? 

- İstanbul Anadoluya bilhaJ 
sa şarka nazaran çok pahalıdır. 

lstanbulda bir bardak su bir 

kuru§tur. Şarkta ise bir kilo yo ~ 
ğurt bir kuruf. Orada 10 • 15 li.-a 

bir parayla bet nüfuslu bir aile 
her gün et ve yağ yiyerek mü .. 
kemmel geçindiği gibi birkaç ıe-. 

ne içinde de bir toprak veya ev 
satın alabilir. lstanbulda iyi bir 
odanın kirası 15 lira, şarkta ise 
en büyük bahçeli, bağlı mükem • 
mel bir konağın aylığı 5 liradır. 

"Yurdun bir parçası değil her 
parçası bizim içindir. htanbul so
kaklarında bet parasız, itsiz gez· 
mek, Anadolunun kara sabanla 

itlenmit topraklarında mes'ut ola
rak yafamaktan daha mı iyidir? 

- Bugün Anadolunun birçok 
yerlerinde günlerce değil aylarc.a 
arandığı halde bir gazete müvez. 
zii veya münasip bir bekçi, Bir 
garson bulunamaz. Bir müsaba • 
ka imtihanı açılsa layık ve ehH 
bir memur bulmak için sıkıntı ç~
kilir.,, 

Hisse aımall 
Mehmet ihsanın söylediği söı: 

leri, fazla bir~ey ilave etmeden 
buraya yazıyoruz. Anadoluya git
mek için tereddüt eden birçok Is. 
tanbulluların bu sözlerden az da 
olsa bir hisse alacaklarını ümit ~ 
deriz. 

lnglltere - Almanya arasında 

yaklaşma teşebbüsleri 
. 

Berlin, 14 (A.A.) - İngiliz· { 
Alman cemiyetinin ilk toplantısı, 
dün öğle vakti B. Rib".Jcntrop ta
rafından verilen bir re1mi kabulle 
bitmiıtir. 

Söz alan büyük elçi, Jngiliz • 
Alman it birliğinin, Avrupamn 
sulh ve müsalemetini temin için 
oynıyacağı mühim rol~ kaydet
miştir. 

"Anglo . Cerman Fel!ovşip,. bat· 
kanı Lord Munt T emt;le, büyük 
elçiye te§ekkür ederel< bütün ln
gi:terenin yeni Almanyanın ~alış

malarını büyük alaka ve anlayış
la takip ettiğini söylemiş ve de
mittir ki: 

"Anglo - Ccrman Fellovşip, 
cemiyeti bu idraki artırmak için 
elinden geldiği kadar çalışacak· 

lir. 
Berfin, 14 (A.A.) - Şimdi Beı 

linde bulunan Anglc - Cerman 

miyle idrak eder. Alman - İngiliz 
ıosyeteai ve Anglo Cerman F el· 
lovıip müessesesi her "1'.i memle-

ket arasındaki dostluğu beslemek. 
ten bagka bir maksat ~kip elm&

mektedirler. Memleketlerimizin 
müstakbel dostluğu, sonsuz ve mü. 
tekabil emniyetimizin esasına da
yanmaktadır. ,, 

Oiikün söylevine cevap veren 

Lord Uuntemple, Alman Aero • 

klübü erkanım Londraya davet et

miş ve lngilterede en dostane bir 

şekilde kabul edileceklerini söyli

ycrek şu sözleri ilave e~mi§tir: 

''lngiliz efkarı umumiyesi §Una 
tamamiylc kanidir ki, dünya sulh 
ve nizamının tesishıde büyül< bir 
rol oynıyacllk olan keıin ve dost 

bir İng.liz . A!man n.nlaşmasına 

yakında crişilecektir.,, 

F ellov,ip azaları dün tkşam Al- ================ 
Yurttaş! man Aero - klübü tarafından veri· 

len bir resmi k..bulde bn.ır bulun
muşlardır. Bu resmi kabulde söz 
muşlardır. Bu resmi kabulde söz 
leri söy }emiştir: 

Alman milleti bir fogiliz Al
man anlatmaıının kıymetini tama-

Çocuğuna Bankada bir tasarruf 
hesabı açtır. Çocuğuna yapabile
ceğin en büyük iyilik budur.! 

Ulusal Ekonomi \"& 

Arttırma Kurumu 
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yaza,.,: 
" .. 

HALİDE EDİB 
95 (Nakil, tercü11U1 ve iktibas hakkı mahiuzu .. 1. Mühendis Ziya, gene Leylanın 

yüzünden tevkif edilmişti. Bütün gaze--
Gerçi t0kakta bir sürü kadın er- kız eski sevdiği kadınların birine 

kekle konU§uyor, evde Penbe ile benzemiyor. Hiç füphe .!'ok ki Ra- teler, Doktor Şahabın katilinden bahsediyordLI 
Rakımın hiç ağızları durmuyor, 

konakta Sabiha hanımla can dos

tu. Bütün bunlarda dostluk, sade
lik var, hayata tuhaf bir taraf m

dan bakıt var. Kendilerine göre 

bir halk felsefesi var. Hepsi pek 

hoı, pek cazip. Fakat bunların bi

ri Osmanla fikri bir münakaıa ya

pamaz. Bu ihtiyacını ancak V eh

bi efendi dolduruyor. O da bir 

zaman için Konyaya, evlendik

lerinin haf tası gitmiı, henüz dön-

memif ... 

Rabia konuımayı pek sevmı

yorda. Gerçi söylediği zaman can

lı söylüyor, zekiaı bir elektrik fe

neri gibi, insana en ummadığı, en 

zengiın hayat tasvirleri gösteriyor. 

Fakat belli ki kız metafizik, karı

trk münakaıalardan sıkılıyor. Os

man öyle bir mevzua girdiği za

man anlamak için büyük bir kuv

vet sa:rf ettiği alnında hasıl olan 

buruıuklardan belli. 

Osman terliklerini sinirli sinir

li sallıyor, bilhassa bu akşam Ra

biayı böyle çetin bir mevzua sü

rüklemenin imkanı olmadığım his

sediyordu. Demek piyano çalmak

tan ba~ka çare yok. Rabia, yem 

vakti gelmi~ genç tay gibi yerde 

küçük kulaklarını kabartmış bek-

liyor. Osman kalktı, 

kem!esine oturdu. 

piyano is-

çaldıkl:ırını hep 

kendi icat ederdi. Ve bu havalar 

Rabiaya göre, kocasının Sinekli 

Bakkalda aldığı yolun birer ni

şan taşı, mesafe ölçüsüydü. Mi

neur perdelerin, şark r.ıelodileri

nin artması onun yeni hayatım 

ne dereceye kadar benimsediğini 

gösteren alametler. O semtte ge

ce gündüz ititilen aıina sesler a

zalınca Rabia edişeye dü§üyordu. 

bia ona çok merbut. Hiç bir ka-

dm Osmana, Rabianın dikkatile, 

itinasiyle bakmamıştı. Adeta süt 

ninesini, annesini hatır!atacak bir 

itina. Eğer kız onu seviyorsa bu 

sevgide en hakim ceı:he şefkat 

cephesi. Halbuki o şar!~ kadınla

rını daha ne kadar ba~ko. tahayyül 

etmişti. Rabia belki daha ziyade 

ıimalli bir kadına benziyor. Se

rin mizaçlı. Ona rağme.ı san'atkar 

ruhlu da. O ketum ve o hür ruh 

Osman hakikat iyi bir sey çalar

sa birdenbire Osmanm ellerinde 

balmumu halini alıyor. insan ka
rısında heyecan uyandırmak için 

mütemadiyen yeni havalar yara

tıp piyanoda çalamaz ya! Piyano 

bitip de Osman azıcık taşkın bir 

sevgi gösterse derhal dudakların

da o çarpık tebessüm hasıl olu

yor. Acaba kızda bu mizaç serin

liğini yapan yaı farkları mı? Os

man piyona iskemlesini çevirdi. 

Rabianın yüzünü aradl. 

Hila eski yerinde. Ne vaziyeti 

değitmif, ne de dikişine el sür

müı. Mütekallis bir yiiz, kaşları

nın, dudaklarının etrafında adeta 

hatin çizgiler var. 

Osman yerinden kalktı. Karısı 

nın yanına, arkasını mindere ver

di, bacaklarını uzattı, oturdu. Kız 

usul usul, yanyan ona yaklaştı, u

zanan kolu belini daha rahat sar

sın diye öne eğildi. Bu sırf itaatli 

müsaa.dek5.r bir kadının hareket= 

mi, yoksa Osmanın ya!unhğından 

haz duyan, seven bir kadının ha

reketi mi? 

"Burada bu akşam yeni ve ya

bancı bir şey var, Rabia.u 
Osmanın parmakla:-ı kızın al

nındaki buruıuklarm üstünde do

laştı. 

(Devamı varı 

Leyla başını iki elinin içine a
larak, yerde yatan Ziyaya baktı: 

- Haydi, beni gene tahkir ~t 
bakalım! 

Ziya yerden batını kaldırdı: 

- Alçak kadın! Beni böyl :: 
saçma iftiralarla yakmak mı isti
yorsun! Fakat ikiniz de iyi bilin 
ki, bu faciamn son perdesi sizin 
aleyhinizde olarak kapanacaktır. 

Y ı1maz derhal çıkardığı kelep
çeleri Ziyamn koluna taktı.. Ve 
geni! bir nefes alarak, Leyla ya 
döndü: 

- Mert kadın .. Nihayet sözün
de durdun! Bu iyiliği ölünceye ka
dar unutmıyacağıım ! Haydi pen -

cereyi aç da §U geçen bekçiyi bu· 
raya çağır ... Karakoldan bir kaç 
polis istiyelim. 

biraz da etrafındakilerle alay e -
der gibi görünüyordu. 

Yılmaz Bey: 
- Leyla Hanıma cinayetinizi 

itiraf etmişsiniz .. Bize neden an -
latmıyorsunuz? 

Dediği zaman, Ziya omuzunu 
silkerek şu cevabı vermişti: 

- O insanı söyletmenin yolu
nu sizden iyi biliyordu. Ona na -

sılsa açılmışım .. Fakat, size ha -
kikati söylemeğe ml!cbur muyum? 

Aleyhimde ıahit, vesaik toplayın .. 
Beni mahkemeye verin!.. Orada 
görüşürüz· 

Yılmaz: 

- Amma da tuhaf 
çattık! 

bir adama 

Diye söyleniyordu; Artık za -
bıtaca yapılacak bir ıey kalma -
mııtı. Bütün cinayet füphelerini 

üzerinJe toplıyan böyle bir ma-z -
nunu adliyeye teslim etmek~en 

başka ne yapılabilirdi? 

Ziyayı ertesi gün polis müdü -
riyetinden tevkifhaneye ve evra -
kını da adliyeye teslim ettiler. 

Mühendis Ziya soğukkanlılı -
ğını muhafaza ediyo.r7 fakat Ley
Janın kendisinden hu kadar ağır 
ve bayağı bir ıekilde öç alacağı
nı hiç de wıımuyordu. 

- Bir kadın ne kadar çamur -
lanmı,, kirlenmiş olursa olsun, 
insana bu derece ağır ve iğrenç bir 
iftira atmaz .• 

Diyordu. 
Mühendis Ziya üç ay ön~e ha

pishaneden çıkmı§tı. O zaman ge
ne Leyli.nın yüzünden hapsedil -
memiş miydi? 

Şimdi de bu kadının yüzünden 
• hem de çok ağır bir töhmetle -
tevkifhaneye atılmıştı. 

O gün bütün İstanbul gazete -
leri kalın yazılarla: 

"Doktor Şahabm katili nihayet 
ele geçti. Meğer zavallı doktom 
öldüren, bir kadın değilmiş. Ka • 

dm kıyafetine giren Ziya adlı bi~ 
• • 1 
ımış .,, 

Diyerek, sütun siih.!n tafıilil 
veriyor'ardı· Herkes ga:.ıetelerf 
tehaliilde sarıiıyor, bu heyecanl1 

vak'anm nasıl cereyan ettiğini ısı" 
rakla okuyor~u. 

Bütün hu tafsilat arasında, 9ÜP" 
he yok ki, hakikat namma hiç bit 
şey yaLılmıyordu. Verilen malil' 
matın hepsi de Ley lanın ifadele• 
rine atfen yazılmıştı. 

""~ ~ 
Şakirin birşeyden haberi yolc

tu. Zabıta LeylJ.nın adını gazeli' 
lere vermeğe mecbur kalmı§tı. f r 
kat, hüviyet!ni bildirmemişti. 

Ahşam üstü .. Şakir o cece i:cİJI" 
liydi. lzmitten yeni dönmüştü. 

- Haydi ha~ırla şu çilipgİf 
sofrasını·. 

Diye haykırarak elini yüz~il 
yıkadı . 

Sonra birden masanın kena' 
rmda duran bir gazeteye gczü i 4 

lişti. 

- Ne o? Hayrola .. ?! Son güO
lerde sen de gazete oh.""Umak me..-' 
kı artmış ... Ma~alla 01. Peh, peb. 
peh .. ·! 

- Sc.ı gidince canım sıkılıyor 
da .ıza2Ptıı:> ok ........ ı.ı- -----
rum ... Ne yapayım? ,..ı .. ı 

Şakirin gözüne doktor Şahı.b 
cinayeti tafsilatı il işti: 

- O ne? Doktor Şahabm kati-
lini bulmı.şlar mı? 

- Evet ... 
- Kimmit bu kadın? 
- Kadın değitm:ş.. Kadın k,. 

yafetinde bir erhek~İŞ· 

- Vay canına. Zabıtayı ıatırt• 
mak istemiş ha .. ? ! 

-Türk polisi aldanır mı biç? 
Nihı-.yet yakayı ele vermif. 

Şakir yüzünü sildikten ıoor' 
gazeteyi gözden geçinneğe bati•'" 
dı. 

(Devamı oar) 

Bir akıam evvel Osman çalarken ======================================================================================================::-::. 
aokak satıcılarını ititiy:m.mı, zan-

)letmiıti. Fakat bu akşam o fanta

zilere &ir tek atina melodi girmi

yor. Çaprıyık, karışık bir armoni ! 
Oımanm batında yabancı bir rüz

gar esiyor. Belki Sinekli Bakkalı 

yadırgayor, belki içine gariplik 

çöktü. Dikiti tekrar dizine bırak

tı. Bofazına bir ıey tıkanır gibi 

oldu. Mutlak, mutlak Osman Ra

hianın ruh - iklimine alışmalı, Si

nekli Bakkala bağlanmalı. Ammn 

nasıl? 

Onnan, ·Rabiaya endi~e veren 

yabancı makamlarda parmakları 

dolatırken, dimağı evlilik hayatı

nın iki haftalık blançosunu yapı

yor. Büyük hadise. Fakat bekledi

ği gibi değil. Hatta Rakım bir sir

ki hatırlatan cüceliği ile, Penbe 

panayır yerleri kokusu veren es

mer yüzüyle bile hayatlarına bir 

ı.natl.d.lk ... em;,or. v~k'a

llZ, gilnG gününe benziyen bir ha

yat. Buna rağmen o, Rabiaya eski 

datkünlüğü ile hala itık. Yalnız, 

Arkamdaki çok temiz olmakla be:nber havı döl:ül
müş, §U demode elbise büyük blr ı:efalet modeli giti 
görünüyordu. Uzun aylardo.nberi tn§ıdığım şu soluk 
şapka, pençe vurulmal: için iki d~fa kunduracıyı boy
lıyan şu sağlam. kaba pabuçlar, ;;u yün eldivcn1,r, 
bazı yerleri cielinmij şu şemsiye, saatimin kararmış 
maden kordonu, boynumc:ıl:i maclalye, bütün bunlu 
çok az kazançl: kü:;iik köy hocasını hatırlatıyordu. 

Aynr.ya vuran bu hakirane aksimle gözyaşları :nn 

yanaklarıma yuvarl:ı.ndığmı hissediyordum. Nasıl cı

lurdu benim bu sefil kıyafetim o azametli Arif Nedre
tin gözlerinden kaçard:? ... Sefalet ve fokir!iğimin bü
yüklü~ünü bu akşam olduğu gibi lıis bir gün anlama
mıştım. 

Jstanbuldan n.bone olduğum Lir r,azeted: her~Hn 
okuduğum bir çok ~eyler birdenbire bütün fikrimi 
sardı: 

Hergün bir hırsızlık, bir dolımdmcılık vak::.sı c
kuyordum. Bu büyük şehirde çok defalar bir serseri 
bir kaç isim birden ~~"la:-:.!: ?:ir çok dclapl:r çevi· 
.! ... ıt!?: ?lam tf? ~ıucam ~stanouıaa yüzıerce kişinin 
sabahleyin kalktıkları vakit o günlük yiyecrklerirıf 
ve yatacak yerlerini nasıl temin edebileceklerini bile
mediklerini söylememi~ miydi? 

Benim bu sefil; bu düşkün kıyafetimi gördükten 

sonra Arif Nedretin sözlerime inanmad·ğına na..,ıl 

olur da hayret ederdim! ... 
Herhangi bir vasıtayla olursa olsun başkalarının 

cebindeki parayı kendi cebine çekmekten başl::ı 1 ir 
düşüncesi, bir işi olmıyan, ve her adım başında r;nt
lanan yüzlerce adamlarla dolu İstanbul gibi bir şehir
de nasıl olurdu da benim görünüşüm, beniır. bu ~r.!i 
kıyafetjm ona emniyet verebilirdi? ..• 

·~~ 
:Ce;ıi h:ı.rap eden bütün bu mütalealnr 1-fr sinema 

şeridi gibi aklımdan geçiyordu. Bunları daha evvd 
c!üşiinmediğim için yanıyordum. 

Duyduğum bu hacalet yetişmlyormuş gıbi, bir de 
Adana otelcisinin yola çıkacağım sırada bana Eöylediği 
şu tavsiyeler hat rıma geldi: 

"Kab~l edileceğinizden evvelce iyice emin olma
dığınız hicbir yere pitmeyiniz .. Yanınızda c:l::ıima hir 
tav~iye bulunmalı. Size verdiğim bu mektupla ı:ok 
temi"' ve c:cldi bir ctcle g-ideceksiniz. Fakat bıı hiç bir 
şey değildir. Şurasını aklınızdan çıkarmayın'z ki fs
tanbul sosyetesine srirrıek icin mutlaka p:-a .. ;mte ~ 
dilmek lazımdır. Biiyük bir etiket orada yalnız salon
larda değil, en samimi. en mahrem toplamşlarda b:lc 
vardır. Her kontl'şac<'.ğımz, tanışacağınız kim~cıe .. i 
iyi ıccini!. Eütüı· ~~rek~tmudc t~y!k hir iliti~t 
gösterini?: . ., 

Ah! Bu b:ıbıcan ?.da mm tavs;yeleriııi de-~ n•s·ı ne 
de piizel yerine r,etirmisttm? 

Konuşacağım kimseleri ivi r,eçmc!c? Ben daha ilk 
günde her ~eyi berbat etmiştim. 

Bu yaptığım: tstanbulda bulunduğum c.!aha '~ 
günde yapmak değil, Anadolunun en küçük köyit' 
rinden birisinde, tanıdıklarımla dolu adamlar arasırı" 
da bile yapmıyacaktım. Ali Bey, lana ihsan beye f~ 
zılmış bir tavsiye mektubu vermişti. Eğer böyle af{e4 

dilemiyecek bir ihtiyatsızlık gösteımeseydim her~ 
uygun bir şekilde cereyan edecek ve ATif Nedreti" 
evinden kapı dışarı edilmiyecektim. 

Uğradığım bu zillet ve hakaretin acısı y~ 
kıpkırmızı yapıyor, olanca kanını: beynime toplu~ 
du. Ben, şayanı hürmet bir genç kız, kovulmUf, 1'• 

dışarı edi~m.~ştim: . . . v • • • -' 

Bu duşuncenın zehır gıbı acılıgı benı bütün g 
uyutmad•. ts' 

Sabahleyin erkenden sokağa fırladım. İatanbu!_, 
mağazalarında dolaşmağa başladım. Akşam o~eb 0-
döndüğüm vkit odam sabahtanlıeri taşınan bır ç f' 
irili ufklt, her çeşitten kutularla, paketlerle dotııı~ 
Şimdi zengindim. Bir çok elbiselerim ve şapka;ı. ~ 
vardır. Ne çamaşır takımı ve ne de iskarpin ~·!..
§ey unutmamıştım. Fakat para çantam da ~s 
Yüz liradan fazla harcam·ştım. '1' 

Bütün bu kutulan. paketleri aça:-ak dotabloe"' 
yerleştirirken kendi kendime hi•Jdetle mmlJaf\l~ 

dunu . • c - • ,... ilı. 1• __.. c:rıJ: 
- .M.iı i i:stdnouı ucyıcn ... i:>ı:.ı.~ cı a al'.... drt• 

Pudralanmı sizin suratınıza saçacağım. Arif fıle ~ 
beyefendi. ... Mademki hoşunuza böyle gidiyorf .. ·bt='l 
rmız güzeldi, şıktı, zarifti öyle mi?. P~raların:ıZ f)llJ 

.(De&Jam• 



Bayanlar! güzelliğiniz için 
işte size on yedi tavsiye! 

Bunlar uzun müddet tecrübe edilip 
iyi netice alınmış usullerdir. 

Saçların, yüzün, vücudun, ellerin ve ayakların 
güzel olması için neler yapmahsınız? 

Cildin taze.iği ve yumuşakhğı için Bacak blleklerlnl inceltmek için 

İç bademleri soyduktan sonra kii
çük küçük kesiniz. Yamn litre süt içine 
atarak kaynatmız. İster bu mahhilü PZe· 
rek merhem haline getirerek, ister bir 
tülbentten süzerek suyunu yüzünüze, 
ellerinize sürünüz. 

Memelerin dik durması için 

Bayanlar göğüslerinizi dik tut~?ak 
isterseniz her sabah ve akşam bir limon 
sıkıp suyu ile göğüslerinizi oğunuz 
Ve silmeden kurutunuz. 

Ayağınızı ileri doğru gergin bir 
şekilde uzatınız, burnunu yere egınız. 
Sonra, yukarı doğru kaldırınız. 

ikinci bir hareket olarak da: Ayak 
burunları üzerinde vücudu yükseltiniz 
ve yavaş yavaş topuklarınız üzerine ini
niz. Bu hareketleri bir gün zarfında 

12 defa tekrarlayın? 

Yağlanan saçlar fç~n 

Saçlar asgari sekiz günde bir mu
hakkak yıkanmalıdır. Her akşam 70 de· 
recelik kolonya ile oğulmalıdır. İki gün
de bir de saçları boy boy ayırıp kökJeri-

25 g. Tinture Jaborandi 

15 g. Alcoolade de Metisse 

65 g. Kolonya 

Kepek için 

Eau de quinine ile firiksiyon 7:;:.=::.: 
yapmalıdır. Bulunmazsa benzjnle de o

ğuşturmak kabildir. Fakat bu çok teh

likelidir. Çünkü yanlışlıkla ateşe yak· 

taşırsanız parlar. 

Kepek olmaması için, bol su ile başı 

yıkamak, kötü sabun kullanmamak ve 

başta sabun bırakmamak lizımdrr. 

Bel ve midedeki yajjları 

eritmek usulU 

İodure de Potassium 10 gr. 
Vinaigre scillitique 200 gr. 

ni acetosulfol ile çabuk çabuk oğmaJ~~ oı,ıerlnlzln çok be 1 
d B dd b k 1 ld 

~ . . yaz o masını 

Eczanelerden tedarik edeceğiniz bu 
madde ile ıslatacağmız bir kese ile her
gün bel ve midenizi oğunuz. 

ır. u ma e ça u a ev a ıgı ıçın 

kat'iyen sigara ve kibrit yakrrıamalı ister misiniz ? 

Seyahatte hamam 

bulamıyanlar için 

Bir nıiktar suyun içine iri tuz atılarak 
eritnıelidir. Eczanelerde satılan vücut 
keselerin bu suya batırarak iyice oğun 
tnahdır, Ayakları keza ... 

Kızaran eller için 
.. () •r· 

. :lJir avuç ceviz yaprağı bir litre su 
~i~dc .~arım saat kadar kaynatılacak. 

umkun ınertebe sıcağa day<>narak 
on dakika ellerinizi bu su icinde fotu
?uz. Çıkardcktan sonra bir-miktar sirk~ 
ıle oğunuz. 

lften bozulan ellerin yumuşa'k 

olmasına çare 

İşten veya soğuktan elleriniz bo
zulmuşsa her sabah tatlı badem yağma 
beş dakika kadar ellerinizi batmmz. 1 

ateşe yaklaşmamalıdır. Bunu tercihen 
yatmadan evvel yapmalıdır. 

Saçlarmıza arzu ettiğiniz şekil 

vermek isterseniz ... 

Bir bardak su içine üç adet kesme 
şeker atıp erittikten sonra şekil vermek 
istediğiniz kısma sürünüz. 

İspanyollar saçlarının çok parlak 
olmasını temin için biliyor musunuz ne 
yapıyorlar? Gece yatmadan evvel saç
larına boka un silrüp başlarını sarar 
Jar ve sabahleyin kalktıkları zaman u
zun müddet epeyce fırçalamak sayesin
de hiç bir şeyle kabili kıyas olmıyan bir 
parlaklık temin ederler. 

Saçlarımz d8kUIUyorsa 

Eczanede yaptrracağıruz bu 
hergün saçlanmzm dibini oğun. 

5 g. Tinture Cantharite 

ilaçla 

Modar ı ı garip bir tecellisi 

Saray ı kadınların 

Ceviz yapraklarını toplayın. Or.tan 

topak şeklinde büküp dişlerinizi bezle 

oğar gibi temizleyin. 

Sojuklan burnu kızaranlar 

Eve geldiğiniz zaman derhal iki kap 

içine biri sıcak ve biri soğuk su hazırla
yımz; bir pamukla biribirini müteakip 

bir sıcak bir soğuk su ile P.ansmıan ya
pınız~ 

Çillerden kurtulmanın çaresi 

Yumurtanın akrnı iyice dövünüz. 

Dövmekte devam ederken bir limonun 
suyunu içine dökünüz. 250 gram adi 

su, 1 O gram toz şeker ilbe edin, her 

gece yatmadan evvel bu merhemi yilzü

nüze silrüniiz •. 
~ 1 • .. •' " • ~. ' 

Clldlnde sarı lekeler olanfara: 

Ya yüzünüzde veya elinizde çil tar

zında san lekeler hasıl olduğu takdirde 

günde iki kere binde bir siibliime mah

M@<dla auemnn©Ie bDır ftlfi11}(oO<!ı~ v 
Kostünı tayyörlerle 
baloya gidilebilecek 
Relim.ele aağcla gördüğünüz elbise siyah parlak setend en yapıl
mqhr. Bu tayyör istenüirse m ..... to altına giyüir. Çaya, akşam 

yemeğine giyilebüir resmi bir elbi.eclir. Hatta ceketin içine la· 
me bir kumCJ§tan arka8ı bele ka:lar açık bir bluz yaparsanız ta
mamen bir balo elbisen olur. Hem idareli, hem ele en ıon mo-

daya uygun bir elbise •ahibi olursunuz. 
Soldaki resimde ise mavi •etenclen güzel bir balo elbisesi gö
rülüyor. Bu elbiaenin ceketi çıkarılınca altı tuvalet oluyor. M aa· 

malih istenir•<: ceketle dahi oturulabilir. 

kulakları çınlasın! 
~~otozu olanlar giyip 

lfilü ile leke düşen yerler yıkanacaktır. -------------------------------

Gece yatarken ya vigo yakısı veya Vi- J 

so a~a çıkabilirler! 

Şq Bördü· .. ·· . 
lınrttt§ftr gŞm.~:.. lkl g.z.:e şapka~~ Parisin en son modelle,.:~,den a-
1hi kadi/ d apk~ar. •aç tuvalet!~rine ve başın biçimimıı göre ki
tcıc11,,.. Be ;n, kırnı tülden, kimi sırmalı kumCZ§lardan yapılmak 

aı; arının •iisii önel.! o.mak üzere tüydür. Diğerlerinin 
~'ek Yahut rengarenk tatlardır. 

dalin yakısı bağlanacak! 

OBz altı torbacıklarının 

kaybolması için: 

' Yatmadan evvel her gece zeytinya· 

ğını lakolin ile karıştırarak hafif hafif 

şiş yerleri oğunuz. Ayni maddeye pa- • 

muğu batırarak gözzlerinizin altına 

koyar, bir bağ ile gözlerinizi hafifçe bağ 

layarak yatarsınız. 

Uykudan kalktıOı zaman gBzlerl 

şiş olanlara ••• 

Bir bardak ılık gülsuyunun içine 

bir tutam borate de saude atınız. Pa

mukla gözlerinizi pansrman yapınız. Ve 

ondan sonra kaynatılmış soğuk su ile 

yıkayınız. 

Ensesi •lşmanlamaja 

istidadı olanlar 

Ayakta dimdik durarak ellerinizi 

ensenize kavuşturun. Mümkün mertebe 

başınızı göğsünüze eğmeğe gayret euin. 

Sonra ayni şekilde arkaya doğru kalJır. 

mağa çalışarak bu hareketi günde on iki 
1 

kere tekrarlayınız. Gene ayni vaziyf'tteı 
aağa ve sola on iki kere çeviriniz. Az 

müddet zarfında ensenizdeki iazla yağ

lar erir, 

Bu model eteği 

ve ceketei siyah dan 
telden ve astarlı o 
larak yapdmıştn . 
jilesi beyaz kı- 1 
rep satendendir . ı 
Bu elbise akşam zi 

1 

yafetlerinde, bar 1 

larda, evlerdeki bü 
yük akşam yemek 
!erinde, hatta balo 
larda giyilebi1ir. 

Bu sene balo ve 
suvare tuvaleti o
, arak dantel tay· 

irler de moda oı .
1 ıuştur. Bu g5r-
ı 

düğünüz modelin 
eteği krep saten- ' 

den üstü dantel
den yaprlmıştır .1 
Dantelanın şaffaf 

lığına mani olmak 

için içine ince bir 
1 

ipek astar konul- ' 

muştur. Her renk. 

ten yapılabilir. 
Şayet elişi biliyorsanız. !şte in. 

ce açık renk yünle örebileceğiniz 
güzel bir sabahlık 



• 

10 ffABER - Akşam postası 

Cümhuriyet Merkez Bankası Umum 
Ataiıda dökümü yazılı paralar Mevduatı Koruma kanunu mu- isim 

cibince muhtelif müeueseler tarafından bankamıza devredilmittir. 
1 Sahiplerinin veya varislerinin ellerindeki evrakı müsbiteleriyle bir

likte idarei merkeziye ve ıubelerimize müracaatla bu paraları alm ... 

!arı aksi takdirde bu paraların mleaaeıemize tevdi tarihinden itiba· 

ren iki ıene sonra Hazineye intikal edeceti ilin olunur. (165) 

OSMANLI BANKASI GALATA ŞUBESlNIN TEVDiATI 

Def ense Loar• Hesabı 

Mahsusu 
Ahmed Naim Kehale 
Oğlu 

Ali Münif 
Luigi Agustini Ve
resesi: 
Bareillea 

Meıhur ue mı:.JZ:am aınema yıl-
Muıtafa Mehmed 

Juı Mey Veat'in vücuduna ~öre 
Meçhul 

Tevdi T. 

22/1/ 1934 
Meblağ H. Bejerano 

2,50 

banyo aradığının reamidir! 

// 

Dem Vlandis 
Kambornakis 
Konıt Dugas 
Sokrat Alyanakis 
Jorj Abacıoilu 
Y. Jorjiu Mentanalides 
Mehitar Der Gazaryan 

Voskian Kevorkyan 

,, ,, 
,, " ,, ,, 

" 
,, 

" 
,, 

,, ,, 
Savua Oteli ,, 
Perıembe pazarı, 22/ 1/1934 
Ticaret Hanı İstanbul 

o, so Sara Cohen Veresesi 
0,50 (Aneta ,.e Allegra hir 

1,- sesi 
2 50 Huhert Louis Kranen 
2.50 G. D. Zervoudakis 

45,34 Reginald Herbert Len· 
191.SS damar Verestsi 

90,90 Madam Zarifopoulo 
Flora 

15 SONKANUN - 1936 

Müdürlüğünden : 
Adra TcCJdi T. Mcblaf 

Meçhul 

" 

" Yazm okak No: 74 

Meçlıul 

Halıamba~ı, Beyoğlu 

yemenici 1<>kak 
Meçhul 

., 
,. 

Mrçhul 

" 

8/ 4/ 934 

,, 

'• 
,, 

" ., 

" 

" ,, 

,, 

~-

14,80 

35,30 

18,5-4 
60,20 

13,38: 
16,23 

39,35 

8,38 
4,90 

12,39 

3,29 

Artin T opikyan 
Dimiıtis Anıelis 

Gürün 
Kapı Çeıme caddesi 
No: 3 Eyüb 

,, 
1.000,-- OSMANLI BANKASI YENi CAMI ŞUBESiNiN TEVDiATI 

102,50 

Emanüel KaıapyaD ,, 
Cemal Bin Mustafa 

205.- (Molla Oğlu) 

Hubert Kranen 

Kemli l\lağua11, 
Keser Kariyesi 
Tokathyan Oteli No: 92 

317 /1934 995,-

" 
Konstantin Pavlos 
Orphanides 

Ihlamur, Aziziye so
kak No. 9 Haydarpata 
Neytehir ,, 1.025,-

SEl..ANIK BAN KASININ TEVDiATI 

Ki.!ın ( clüıerken) - Balı benim 
yeni elbiıemin ren6inJe bir çi
s-ek! 

Kadın - Hizmetçi kı:z. hamur 
.1uğuruyordu galiba! 

Halil bin Salih zevcesi 
Fatma Remziye 
İbrahim Etem bin Hasan 

Miralay Hamdi 

Meçhul 

Bayazıd Divanyolu, 
lıtanbul 

Çemberlitat İstanbul 

,, 

,, 

,, 
Muaullu Hazır bin Mecid Cezayirli Hacı Mahmud ,, 

Hanı Tabtakale, lıtanbul 
Yozıadlı Saadettin bin Sivas 
Hacı Mehmed 

,, 

Bahriıefid oteli. Mustafa 
Seyfettin bin Mehmed 
Carlo Capoblanco 

Yani Elya Kaza 

Ali Zi1a bin Mahmud 

. . 
Kosntantin Skolaropulo 

Bahriıefid oteli, Sirkeci ,, 
lıtanbul 

Aquila Neva oteli, 
Galata 

Kumbaracı Yakutu 
No. 93 İstanbul 
Samatya Dühani1e 
mahalleli Melimed 
yuıtulyle 

,, 

,, 

,, 

Kör Bakkal, Oıküdar, ,, 
letanbal 

İtkodralı İbrahim 
mud bin Mahmud 
Sarkiı Mabdesyan 

Mah- lıtanbul Yıldız aaratm- ,, 
da babçıyu 

Aıob Keçalyan 
Minaı Korkoyan 
Abdurrahim Muslihattin 

Matmazel Mari T. Beı· 
yan 

Sincan ktiyü Divrik b. ,, 
aabuıSİTU 

,, ,, ,, " ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
Tıb Fakültesinden Nu- ,, 
man Abdurrahim vuıta- .' 
ıiyle · 
Amerikan Kız mektebi, ,, 
Adapazarı 

205,--
Giorgiou Tcliaralanoff 25/8/1934 

60(),- Selinik Bankası 
Huan Hüınü 

lskeçe 
Cavalla 
Meçhul 3/3/34 

515,-
636,-

749.84 ' . 

773,36 

I 
1 2()6,....-

93,57 

104,-

Banca ttaliana di 
Sconto 
Bangue Generale de 
Commerce et de 
"C~dit,, 
Jaop Skapı 
Ali Şamil 
K01to Yorgyadea 
Fatma 
lmıet 
Hayn Cevdet 
Kuab Abdurrahman 
Muzaffer Sabri 

" 
,. 

" 
•' " 
" •• 

" 
., 

Meçho1 3/8/ 34 

" 
,, 

" 
,, 
.. 
,, 

.. 

.. •' 
Refiha Ane 

102,50 R'ef~a 
'• 
" " 

34.-

100,-
113,-
85,-

132,50 

Ruhi V aııu~ 
Salih " 

,, 

Gib;ide ,, ,, 

Jiilide ReceJ,; ,, •' 
Refik Recep ,, •• 

OSMANLI BANKASI YENICA lll ŞUBESi TEVDiATI 

Abdülhilmi Bin Hasan Meçhul 1813/ 1934 

Karabet Aynakyan 

Ayte Sadıka 
" 
•' .. 

,, 
,, 
., 

35,60 
~.1 

28,34 

26.43 

6,87 
59,57 
2,15 
0,07 

l:!,58 

19,15 
3,2~ 

1.18 
1,42 
1,21 

1,62 
6,96 
0,11 

26,40 
74,53 
43,39 

4,67 
4,67 . 
2.:H 
1.ıs 

4,09 

Ali Cemil veresesi Meçhul 8/~/1934 12,63 
34,53 

Agob Apely111 
Alııned Bin Arif 
AH Haydar bin Melimed 
S. '.Andoni 

,. ,. 
70,49 

:?,75 
]Q9,61 

cJ ~ 
'.J c. ·.ı;ı - Bu e! biıe ıize lıolt/ta 

gibi tıpatıp Keldi! 

Paris'te Biollay Hanri ve
resesi 
Commandant Leon 
Berger 

Sultan Abdülhamidin Ser 
Müsahibi Cevher Ağa ve
resesi 
Hobart Pata veresesi 

Mustafa Nazım Paıa vere
sesi 
Dul Madam Th. Pitariı 

Rüstem Paıa veresesi 
ıabık Londra Sefiri 
Hacı Sadık 

Bnron Ch. T es ta Ve
resesi, Düyunu Umu· 
miye Alman Delegesi 
Hollanda Konsolos 
Vekili G. Keun Ve. 
reıesi (Varisi Augüata 
M. Keun) 
Oıman Bin Fa:k Ve
reaesı 

Basrada İbrahim Cha. 
....... .._ __ _.. ____ _. .. -... P.ııiıı.r ı oul veresesi varisleri 

- Bir huhuki meıele lıaltkında Parıegh Haladjian 
likrini:zi tilmak istiyorum. Bu mal 
bir ücrete tabi midir? 

Avukat - Hayır, mal ücrete 
tabi değildir, yalmz eeuabı ... 

veresesi 

P. Kambourian ve
resesı 

,, ,, 

Mumaileyhin ~etruka- ,, 
tını tesviyeye memur No
ter Gutoldi Pariıte Dro· 
uot sokağı No. S 
Meçhul ,, 

/ 

,, ,, 

" " 
,, ,, 

" 
,, 

" " 

21,26 

.95,56 

1,65 
22,19 

31,47 
15,25 

1\1. Damgulas 
Emin Ömer 
Civan Epremyan 
L. Glistakis 
Mahmud Aziz Bin Ömer 
M. N. Mayer 
N. N eradimgiyan 
Dr. Panayot;diı · 
Charleıı !furhawllea 
Yusuf Bin Mahmud 
A. K. Arılanyan 
G. Apostolidiı 
Mehmed Emin 

Meçhul 8/4/1934 
35.-
28,80 

Ali Risa Bin Muıtafa 
Ali Bin Halil 
Miilkiye Tele Sandığı 

Beyoğlu Yemenici So
kak No: 31 mükerrer 

Meçhul 

,, 

M. Hrant Vekili Aram 
Haladjian Yemenici so-
kak No: 9 • 
Meçhul 

" 

,, " " 
6,40 

İstinaf Mahkemeei 
.Mehmed Tevfik 
J andanna Kumandanlığı 

" " E. Tekyan 
63,33 

" 
Lenzımatr Umumiye 

'' 12,06 Khorr Rufli 
N. Ventura 

" Zl,12 J. Ahuaf 
G. Nahabetyan 
,, ,, 

,, . 70,69 ,, 
" .... 

" 
tt 

,, 
,, 

" ,. 
.. 
" 
•' .. 
•' 
" 

" 

•' 
" 
•' 

. " .. .. 
,. 
" 
•' 
" 
" 
" ,, 
,, 
" .. .. 

.,. 

•• 
" ,, 

" 
,. .. 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" ,. .. 
" .. .. 
" .. .. 

4,53 

6.22 
1.11 

11,30 
:l,20 
5,91 

60,50 
3,7, 

2,69 
3,31 
6,11 

60.0S 
ıo,97 
ıs.21 
2,60 

]3,93 
s,--

• 4,1ıı 

o,06 
~ 
2,--
0,69 
4,9" 
ıoP ,, .... 
St'"""" 

JO,...,... 
" 
" 

10. ...... 
10, ....... 

" 20 ....... ,, o ..... 
' 2 ,•.ı ·' 

'( Deoamı İ 1 irrd•'' 

t" 

h 



Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden : 
(BGf taralı ııı uncuda) isim AJra Te11di 1 · 

Mebıa;I ._ _ş_aka 
G. Nahabetyan 
~llld1rrııa Kumandanlığı 
7taın 18Dd .. J ıgı 
111danna Kuman-
~ı · 
l«see Ahmed Hiza 

~elııned Arif bin Arif 
."lllled Afif 
ltfeJuned Kizmı 
b. Pattaras 

II11111 Rıfkı 
~tun Alacarclyan 

"'11( Ziyaettin 

~eral HUseyin 
l °Mendikyan 
l.ekii 
ll.ıuni 
~ ..... Sahir 
E. Zannis 
.\rkııiropulu 
laıı Zahariyadiıı 
~l'lak Kar~zyan 
l.. karavanlia 
1tf. Y oeııaron 
it Dimitiyadis Mah· 
ltunıan :ehti M elırned Vereseııi 

eytftlmal V cznedan Ali 
1.f. Şiikrü Bin Hafiz 
ltftıstaf a Ye~ ·: 

BeYfliJmale nid hisse 
~ehmed Kimil Vere
'eai: 

lJGııireye isabet eden 
C. Y okimidia 
tt\'zi Bin Cemal 

~ Euxine Co. Ldt. 
• l>anon 

~loğlu Biraderler 
tl. Baltaa 
t'·~ Kooperatif 
Yll' • 

~otch1r Stepkoviç 
Jleıediye Birinci Da· 
~i emrile zirdekile· 
l"İQ emrine amide 
L.ı111ıdunılma111 Jiznn 
itlen meblağ: 
Selban Oğlu Ali ,.e ·-L R' H" . -eu• ın useym 
Selban Oğlu Ali ve 
~ Bin Hüseyin 
~a Zehra Bin 
~ender 

~ZehraBin 
S. er 
'lf.ı U. Guleeeryan 

O.-dJ Bin Mehmed 
l> 111 Raif 
" 11 .... larnbidit 

~Sevker 
..._:1' Zflhtil Bin f r 
--..ı 

~ E. Vartanyan 
~Merciment 
~veresesi 
~Riza s:t..r...ayan 
't Oila 'ft°!'- Şeraf ettin 
Jı~ Daire1i 
İL.~ Nesareti 

~Etem 
~rdaftidea 

~'-ta, Mtılknn Taiz 
. ''trlmoı 
~ İbrahim Oğlu ...... 
~~eııM.,·e 

i!i; baldtçıyan 
il Stueymanof 

..... lfn- . 
ıı -no Bın 
-.ı. 

it M:-_ 
.-~:ın ....... 

~. R ......... ::. 
Si~IM"' 
lle~~di,ran 
0...-. Said B. Naci 

AJru. 

Meçhul 
,. 

Kütahya 

Trabrron 

Aktehir 
Meçhul 

" 

Çanakkale 

Meçhul 

" 
Bafra 

Me<;hul 
,,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 

,, 

" 

T eutli T. Meblôj Mehmed Agah B. 

18/8/934 

" 
" •• 

20,-
17,97 

187,2i\ 
1,91 l 

Osman 
l\f elımed S3id B. 
İbahim 
Osman Nuri B. Ah· 

dullah 
18/3/1934 10,- J. T. Altın Oğlu 

,, 3,75 Ferik Neş .. ~t Pa~a 

" 5,30 Mehmed Sami 

" 
" ,. 

" 
" ,. 

2,67 İzarael J. Amram 
14,- Ali Kemil B. l\lehmed 

15,04 A· Lagudaki& 
3,- Abdullah Z. Mehmed 

9,- Atıf 
15,- Rer.ai Bin Cemal 

,, 75,51 Vorvenl Mazmanvan 

., 5,- İbrahim Etem Bin 
,. 495.- Ahmed 
,, 15,- İpekçi Kini 
., 2,- Akif Bin İsmail 
,, 25,- Asagoı ve Ş11i. 

" 7,50 Mustafa Rıdvan Nür 
,, 29,- not 
,. 5,- Etem Oğlu Şükrii 

.. 
" 

89,-
14,-

S,65 

Konsol Oğlu Birader

ler 
M. Ekıerciyan ve 

ŞOrt!kııı 

F. Bati Petir 

Tanuılu Niyazi B. 
Hamza 

17,50 Suad B. fıırnail HakliT 
Buyurk Riyaz 

Büyük Mahmudiye ııokak 

No: 12 

Beykoz Sulh Mahkemesi 
Şehzade Bafı Kalender Han 

Altı pannak Han 
Üsküdar Nuh Kuyı• 

Meçhul 
Türkiye Han No: 19 

Asma altı No: 71 
l\feçhul 
Asma altı No: 39 

Muııu1Han1 

KöprülO Han 
Tq Mekteb No: 162 

Bahçekapı No: 3 
Abut Ef. Sokak No: 30 
Y osifides Han 

Nafıa Vekaleti 

Edremid Gfireköy 

Tütihı Gümrük No: 13 

Kameılar No: 74 

Yenihan 11/12 
Meııiret Oteli 

Dfyarbekir Sokak No: 19 
Yddm Ban 

" 
" 
,.. 
" 
,, 

., 

,. 

,. 

" 
" 

" 
" ,, 
" 

,, 
.. 

,. 

,. 

" 

" 
" 

21,70 

10,70 
4,68 

5,19 

6.20 
2.31 

18.54 
6,55 

10.74 

5,19 

2,01 
5,19 

20,48 

)6,32 
35,79 
25,2fl 
5,H' 

1 
10,29 

28,651 

12,23 

14.35 
10,29 

1,70 
1,86 

,. 
" 

5.31 OSMANLI BANKASI YENi CAMI ŞUBESi TEVDiATI 
,. 

" ,, 
,, .. 
,. 

" 

" 

" 

,. 
•' 

., 

" 

., 
,. 

" 

" ,, 

" 19.38 

" 298,SI 
.. 11.20 

Ali Haydar B. Mustafa 
Jan. Kulul Oğlu · · 
fi. Topakyan .. .. Pol Yordi 

2,15 
M,92 
l.30 Menahem \foze Aııa 

il3 
82 

Ali Bin Ad•I Paıa 
' . J.'W. vı."atstın 

Ali buçuk Zade Meli· 
med 
Tata Oğlu Rftııeyin 
B. Hacı Ali 
Hanri Levi 

513
,
25 

Ali Buçuk Oğlu 

" Illlsnn 

... 
"' " 2,566,24 

" 446,96 

" 
I ., . , 
... 

89,39 

Karabet Şahinyan 

Hüseyin Hüsnü B. 

Mustafa 

Ovağim Hovağimyan 

F. Ga1en1ta 

Sinan, Sinan Oğlu 
Hacı Baha Mehmedof 

Kevork fzabelyan 
Ahmed Muhtar 

" 
~' 

61,27 
n.02 
8,13 

24,41 

9,22 P. T. T. M«-morlan 
tekaild andığı 

" 5,08 
Mehmed Habib 

l\faarif Nezareti f ane 

" 24,61 
21,82 sand,ğr 

H:ıfız Süleyman B. " 
Erzurum 
Meçhul 
İzmir 

18/3/1934 34,84 1\fustnfn 

Erzurum 

'Meç'hul 

" 

,, 
,. 
" 

Valide Han No: 39,f&· 
tanbul 
Meçhul 

Ayazmakapı No: 142 
'\? ef a ikinci yeni yol No: 12 
Meymenet Han 3-5 

Fındıkhyan Han No: 34 

Birinci Vakıf ll.w 23 • 29 
Meçhul 

" 
~ahrnudiye Han No: 30 

•• 
" 
" .. 
" 

.. 
., 
,. 
.. 

,, 

,. 

" 

" 
" 
" .. 
,, 

13.2i \.n, ide B. Hüseyin 

3,87 
3,- S. Faliyero 

17,04 Mehmrd Nuri R. Ş.,kir 
24,48 Ali Zeynel Ahdi Bin 

6,22 Hnsan 
6,2J Osman Nuri Hin 
5.- O&man 

45,- Dr. Cemil. Kolası 

6.49 Ha~an Pehlh·an B. 
21,53 Hfücyin 

\f«-hrned Ahtiiil Hayri 

13, 76 H am:r.a Oğlu H:t('I 

Ahmed 
3.41 Or. Ml"hmed Ct'nıil 
5,- ffa,.an Tahı;;in 

5,- 1\lehmed Te"rik Bin 
Oeman 

149.02 'frhmed -. 
83.- 011ınan 

9.9 7 '5e' ki Rin Ra1i1 
5,40 

"' 

Pirap Serkis Pintiyan 
6,47 l 

Y ai lekelml No: 4 
Kayamca U..No: 12 
Meçhul 

18/3/1934 1.09 
8,73 

21,68 
10,67 
5,31 

Pera Palll 
Baltua Han 
Fener yolu Sµ Tera,;f11i 

Valter-Seager ve Şüre
khı aesdinde 
Kocamen Oğlu BUi No: 3 

Yeni Hm No: 13 

Topalyan Han No: 45 
Kocaman Oğlu Han No: 3 

Çuhacı Han No: 50 
Peynirci Sokak No: 5 

Kurka Ban k&f1111mda 
No: 12 
Timur kapı Sokak 1/11 
Ksantopulo Han No: 4 
Meçhul 
Mahmudiye Caddesi No: 
Meçhul 

,. 

Saray Meydnnt Cnddesi 

Çoran~ı Han Kar§ııımdıa 

No: 250 
l\fe~hul 

" 
Şar1 :.;ü:7.el GUJili Çe§me 
f.ad.97 
Selimiye kı§lasmda 

Yeşilköy 17 Alay 2 tabur 
Cenhirci, Gümiilcüne 

Reyoğlu Kanıtlıf ırm No: l 1 
Tnra1.;cı1Rrda Bolulu Ah· 
rli 0-:.111 M"'ımed ne~·l:·· clc , 
Ş:lmcla Jandarma Tabibi 

l\f eç1ml 
Alay Müftüsü. Krrkkilise 

" 
,. ,, 

9 Snrı-1hadiı Mahall~i 

,. 
,. 
" ,, 
,, 
•' 

" 
,, 

" 
., 

" 

" 

" ,. 
.. 

207 ,, 

" ,, 

,. 

" 

5,19 
1,13 

6,76 

4,58 

11.22 
24,12 

ı.12 

2,93 

1,28 

3,90 
3,39 

38. lfı 

6,67 
50,68 

1,64 

76.30 

75,74 

41.26 

20,49 

,. 7<>.75 

" 209,48 
,. 1,034,75 

" 299,:::8 

" 247,71 

" 

,, 

246.67 

247.8'' 
913,0' 

,, 1 • O'>O,:l 
,. 51,5 

32,91 

1 

1 

1 
,, 177,00 

" 
56,-

,, 8,-Methal 
(Deoamı 12 nciJ•) 

AO~ -
"'"rnOf - fılanl hrıreHet eae • 

)'im, otomobilin 11olamna '"'IRlf • 
larl 

- Kocamın berberi hnca .... 
obnat •ali6a/ 

- Netlfltl anlaJın1 
- Kocamın -1ıalına bahana. 

... 6lpm iamif! 

... 

- Pek memnan •ônınuyonıun, 
JJİ7a11Soda mı lıaan4an1 

- Hayır, Huineİm bundan'• 
fil, iomfQma 6ir al&Wı,..,,,. 
larlaet/qeettil 

UW!lı1ı .. 

Operatör ( aUıanltmlan 6a+ 
ne) - Sq ..Wuna luımwal 
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-Alleder•iniz dokt'Jr, •izi bey
hude yere rahatsız ettik, gelmeni
ze maaleıel hacet kalmadı, kay
nanam iyilefti ! 

Kadın - Bu aözü bir daha tek
rar ederıen kendimi pencereden 
atarım. 

Erkek - O halde üıt kata fıka
lım! 

Pantalonumun beli dar ol.-
sun! 

Erkek - Paran olsa eğer bir 
aptalla erJlenir misiniz? 
Kadın - Servetiniz. ne kadar, 

evvela onu ıöyleyin! 

Erkek - Çof.z merhametsizsi
niz. Kalbiniz. sanki sert bir cam ... 
Kadın - O halde· bir elmasla 

tecrübe ediniz! 

Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 
/.im 

İbrahim Bin f dris 

Safiye B. Mustafa 
Şevki zevcesi 
İffet Bin Rıfat 

Hasan Fehmi Bin 
Sadık 

Fatma 

Dilaver Binti Abdullah 
Kadri Bin Salih 

)foJia Hüse\ in G. 
İbrahim • 

FratelJi HaJkusi 
General Kanıil Mm. 
General Said 

Ad re• 
/sim (8"§ taralı 11 incide) \ 

Tevdi T. M ebltif 
Hasmonay Yeru· 

18/3/193,ı 824,- $a1mi Yemiş iskelesi Hacı Be
kir Oğlu 

Ayasof ya İsakpaşa Ma

hallesi Saraç hane Caddesi 
Süleymaniye 

Rilsürnat Muhafaza l\1e-
muru 

Kunıkapı Kadırga 

Çamlıca Millet Bağc;esi 
ÜskUdar 

,. 

" 
" 

" 

" 

" ,, 
,, 

"'' 

" ,. 

Beyelian ,.e Cie· 

200,- N. Trakopulos 
\Y. Braun 

90.73 

307,50 

185,40 
64,20 

136,36 
84,-

75,-

32,87 

Romano 
Lous l\ronnier 

Max Bornstein 
Moiz Sorigus 

Antoin ve Mile Şu 
zan ne 
Nihad Rauf 

D. d. Andria 

SELAN1K BAN KASININ TEVDİATI A Jbcrt Pardo 

o. Zaho 

Phosti Ropoulos Bi· 
raderler 

Selanik Bankası 

Plıostiropoulos Bira
derler 

G. D. Protopapas 
G. Fuat ,.e Cie 
Fred Bont 

G. D. Protopapas 
Saul Amar 
N. ve J. Semite1os 
Plıostiropoulos Bira
derler 

Larakcİyan Haçik 

M. Motikian 

A. Homııy 
N. ve J. Senıitelos 
Banque Nationalc 
de Bulgarie 

SelAnik Ba.nlian 

Tat Oğlu Hacı Eşref 

SelAnik Bankası 
Selanik Bankasr 
Sel§.nlk Bankası 
Banque Nationale de 
Bulgarie 

Banque N ationale de 
Buigarİe 

Banque Nationale de . 

Bulgarie 
Selanik Bankası 
Banque Nationale de 
BuJgarie 

Banque N ationale de 
Bu1garie 

Selanik Bankası 
Selanik Bankası 
D. on der Diskonto 
Gesellchaf t 

Selanik Bankası 
Fostiropoulos 
İzmir Şubesi 
Trablus Şubesi 
Mustafa Şahri 

Mnı. Rejim Zelma 

Hodıeiddah Sanaa Ku
ponlarının tediye pro
vızyonu 

ŞelimAhmed, Vergi 
ihtiyat? olarak 

Şelim Ahmed, Yergi 
ihtiyatı olarak 

Merkez Belediyesi 

Samsunda Salomo 
:5etluski 

J. Naıun 
.Tak Bcnhasat 

J. Czerni 

Mm. A De\•eaux 

Richard K.irclıner 

Guiseppe Siracm:ıano 
Di Fernand, Tüccar 

P. Vlachopulos 
G. Lemi 

Anam Farhi 

Agop Koridu 

J. M. Graooff 

ÜBkiib 
Datum 

Manaı;tır. 

Batum 

Kavala 
Beyrut 
Londra 
Kan]a 
Selanik 
Ksanti 
Batum 

'.Ada pazar 

Nev • Yorli 

Halep 
Ksanti 
Burgu 

KıklareU 

Rize 
Beyoğlu 
Ksantl 

" Vama 

" 

" 
Kavala 

Varna 

,. 

İzmir 
n 

Berlin 

Manastır 

Meçhul 

,. 
" 

Beyoğlu Parapalas, Tü
tün Tiiccarı 

1916/ 1934 
,, 

,, 

" 

" 
" .. 
" ,, 
,, 
" 

" 
" ,, 
,, 

" 
,, 

" 
" 
,. 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
19/ 6/1934 

,, 

Jaccob ls. Konna 10,-
10,- nasky 

Viktorya 1\Iolho 

1,16 
3,- Piyerre G. Marketto 

::\fehmed Mesucl Bin 3.88 
Ahmed 38,-

4,- Ludwig Krieg 
Marsel B. Menase 7,04 

1 Andre Menasche ,11 
1,-
5,- l\felimed s~zai 

30,-

2,-

Valentine Magaram 

Şofi Koen 

Kadri Kasab Oğlu 
Bin Ali 
Aron KostakoWski 
J ean Rompitopulos 

0,60 Dr. Şükrü Osman 

10,-
87,- Helene Zapolskaya 

VaJena·Rus 

8,-
2,-

10,-

40.-
0sman Tevfik 

100,
Ste Mueicale de Cons ple 

2,- J ames Ste w ard 

7,- s. Petridie 

5,-
Van Tysk'a 

l,- A. Şchlic1' 
16,-

10,-

1.-
2,-
2,-

3,89 

Hr· Puyliauhcrt 
Receb Remzi Bin 

Pristinali İlyas 
Refik Bin Tevfik 

Kadastro Müdüriyet 
Umumiyesi 
Gerch Sirman 

3,- Paul Peloıtr " 

1,- A. Gensollen 

1,- . \ rtin Az aryan 
45,80 

Galata Hacı Ali Sokak No: 13 ,. 11,50 
Oh'anes Aroyan 

" 406142 David N. BaruJi 

Meçhul 

" 
Drama, Şelanik Bankası 
Samsun . ~ 

" 
MeçlıuJ 

Ga1ata HaYiar Han No: 14/ 2/ 1934 
22 1'.lemur 

Sofiyada, meçhul 

Yemenici Sokak N o : 35 
Fransız Lisesi )1üdürü 

Paris 
llmenau 

. 
" 

Banker, meçhul 

Orcln. Karadeniz Banker 
Meçhul 

,, 
,. 

,, 

" 
" 
" 
•t 

,. 

" 

25,-

,,272,73 

ıoo.-

63,15 

Belımoiras ve ::\fos· 

kovitz 
Mme. Marie Bradley 

Dr. Louis Dreyfus 
H. Danon 

Bond de Cie 

11,90 Oskaki Arlas 

4,- Dca di Commeno 

3,-
84,13 

Raim Acıman 

Agence tnternationale 
ale et d'imporation 
The. Caramarian İron 

4,75 Corp. 
Sa1tie1 Garasso a Fils 

48,15 ·~rrne:- Gent<'hein. B. 
1,- Fle~ger Ye N. ~clerf. 

2, 17 H iiı:;eyin Y eıı;en 

l Q.80 Andreas Georges 

4,60 
4,04 

Adreı Tevdi 1. 

Galata Ahut Han No: 13, 

Hububat 

Meçhul 

Havyarhan numara 69 
İ!öltikHil Caddesi No: 493, 

Moda ve Şapka Tüccarı 
Meçhul 

,, 

Heybeli Ada Kiliı;e 

o kak 

Beyoğlunda Fansız Pos· 

tahanede 
Boğaziçi Yeni Raif Paşa 

Köşkiinde 

Beyoğlu Ağa Camimu· 
zika Mağazası 
fstanhnl Rüyük Çarşıda 
Kavafcı No: 65 
Kule <lihi Petraki Han 

'!\{o: 8, Tüccar 

Kule Kapu Yazıcı sokaK 
No: 16 
Galata, Karakösede No: 
l 5, ip ve yelken Tüccarı 

Meçhul 

Karabunar, Meçhul 
Memur 

J. M. l\lemase Assicura· 
zioni Generalli nezdinde 

" 

,, 
" 

,. 

" 
,, 

" 

•' 

" 

,. 

,, 

" 
,, 

" 

" 

,, 

" 
" 

5, 
8,4 
5, 

)l,' 

3,l 

8, 
5, ... 

6,i 

4. 

9,4 

84,3 

191 

6. 

ıı. 

9. 
3·· 

Meçhul ,, 239, 

Beyoğlu "Gercle 1\fosco- H / 2/ 193 ı 1, 
vite,, nezdinde 
Meçhul 

Kadınlar Çalışdrrma Ce
miyeti "Sa1onda 1\Iodes,. 

Kabristan sokak No: 20 
Em· Kiryakopulo, l\Iemur 

Gümüş§suyu Hastahane· 
sinde Askeri Operatör 

Kadıköyde OteJde Lon<l· 
res. No: 4 
Meçhul 

" 
Beyoğlunda Bristol Ote 

1inde Mühendis 

Galata Nuradungyan 

Han No: 4 

Beyoğlu Junal Sokak' 
Nikits Han No. 10114 
Beyoğlu Tekke sokak 

No : 508 Tüccar 

Meçhul 

Omer Abid Han No: 2/ 3 
tüccar 
Kuzkunçukta Paşa Limanı 
Meçhul 

Meçhul, Beyoğlu ~ofyalı 
Sokak No: 10 
1\Ieçhul, Apte da Tüccar 

... , 1. 

İstanbul anarsan Han 

No: 12 

Tarlahnşı No: 46. Beyoğlu 

tüccar 

Ortaköy Papasoğlu So· 
kak No: 14 
İstanbul, Agohyan Han 
3üncü kat 

Hoddesfield. Castonsts 

at ~[elinsbri<l~e No :8 
Par::::te, 4 ı-..ıe de laBr..nque 
Varna, İhracat Ye İthalat 

Kireç Kapu Mühendis 

Beyoğlu Sincmk.'y 
Tokathyan Otelinde 

Avukat 

Ortaköy Dere Bo) u ~o: 20 
Odessa 

Paris 

Gümülcine 
Şehirde 

,. 
,, 

" 
il 

" 

" 
,, 

" ,, 

,. 
,. 

" 

" 
., 

" 

" 

" 

,, 

n 

., 

" 
" 

,. 

•' 

•' 
" 

2,5 
79.ı 

55,, 

s, 

106·~ 
•• 4.fr 

Miihendi,, Yiikııek Kal· ,, , 

dırını No: 14 cÜJI) 
(Deuamı 13 iitt 
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Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden . : 
(Bcq taralı 12 ncide) Isim Adres Tevdi T. Meblağ 

0,82 

Şaka 1 
ı.ı .. 

Plı. A. Himminhoff en 
Dr. liaUer Viyana 
Halil Assa{ 

Harı Hüseyin Oslu 
:\lelımed Nuri 

liacr Mustafa Sabri 

David Herıchherg 

JossuaHan 
The. İntemational 
Lancı Building Ltd. 
Mııe Saralı Golden 
hcrg • 

Franco.is Gallenka 

J. Anastasyades 
~1 mc. Serpuhi Asla· 
nian 

Banque Rus o Asi· 
atQuc 

D.-. Ccorgc Şotiri 
•dti; 

Şam Sarfati 
1 . G •0uıs runılıerg 

}(ıiznn Bin Hasan 
Alhert Tuhi 
Mclımed Aziz 

Aron AJhoukre 

Ahrncd Sabit 
Aite Sedika 

Ahdü1kadir 
Nigoghos Bayan 

N· ıssiın Bivaı 
l\t . 
h- aır S. Ch·re 
1llc Neama Nuri 
br. l\f ehmed Selim 

.... S:ıff eı II. inti E\ at 

llef ael ZuJanian 

Di~mante Hora 

llebeka A vigdor 
l\tne Hedife Behar 

" Anne Alf andari 

'" Eugenie Memer .; 

" Margeurite Namer 

'' Suzanne Menase 
'' Fani Baro('as 

" Öieni Helli 
'' Ester Morhaim 
'' Rebeka Koen 
•, Berta Kaplan 

" Lüsi Eskenazi 
Eme Kofman 

Adres t Tevdi Z 

Meçhul ,, 
,. 

Meçhul " 

l\f_,_.-;;': 
--·-o 
2,70 
5,35 

8,-

.Mile. E .. tcr Dclıar 

Ernest l\lamburi 

Komisyoncu. Fermeneci· 14/2/1934 

ler Yeni Han No: 22 Galata 

17,- 1\llle, Katcrin Ospiçi 

t ~ - Cli. E. VahYnkaz, 
Eshak Serrice l\Jchusu 

2,59 Nikola H:-istochılilts 

Tüccar Balık pazarı 1412/934 
Nafali han numara 10 
Beyoğlu Sofu Ali sokak 
numara 10 
İstanbul Fındıkhyan Han 
İstanbul 

,, 

Tüccar, Sirkeci Demir 
kapı No: 10 

Ömer Ahid Han No: 18 
Beyoğlu Aleon Şokak 
No: 3 
Batum 

,, 

" ,. 

" 

" 

" 
" 

" 

Ahmed Fc'uni 27,-
5,60 

Vitali Alf aniiari 
Ahmed Adem 2,30 

2,50 
Bogos Kaftandz 

5,60 Hatice Ferah 
30,12 

Aleksandr Vurlakas 
25,-

İstanbul Kalefides Han 
No: 14 Sultanhamam 

,. Madam Stefani Çak 
83
·- son 

Saidiye Han, 1stanbul 
Beyoğlu Stein Aryentalda 
Meçhul 
42 Rue Manheuge, Pariste 

Türkiye Han No: 21 Meh· 

med Niyazi nezdinde 
Loncafırmı, Balat Sela· 
nik İltisak Demiryolu 

Meçhul 
Kızta~ı Sofular Mahallesi 
Orta Çeşme No: 20 Saraç 
l\leçhul 

Kuyumcu, Tavukpazar 

Kurki Han 
B. E. Alfandarv nezdinde 
Tüccar Demotikada 
Kız mektebi Saraçhane 
Meçhul 

İstanbulda Fazıl pa~a Ec· 
zahane Sokak 

Y umacı General Şerif 

Han 

l\fose,·i Darüleytamı 

" ., 
,. " 

" " 
" " ,, ,, 
" ,, 
" " ,. ,, 
" ,, 
" " ,, ,, 
" " 
" " 

" 
Çiyakomo Antonio 

74,96 fmreBi 

,, 3,- l\ladam A. Dövo 
.• , 217,-

" 4,50 Vahran Eramiyan 
,, 266,70 

" 

Zeki Malıt. Cuncit 
37,- Jorj Papis 

,, 111,- Ahmed Sabit 
,. 90,-

" . ,, 
Ara Afker 

74,- İsmail 
68,-

Binha~ı Zeki 

" 100,- .. 
,, 54,50 l\flle Alis İhnelhaski 
,. 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

140,- Osman Lütfü 

38,-
100,- Haean alat 

E. Yani (Müteveffa)" 

86,-
Şerife İsmet 

1,20 
0,60 l\felımed Ali 

1,10 
l,-
1,13 ::\Idımed Adil 

1,10 General Atif Miite· 
1,85 kait Mirliva 
0.90 IIanıazaps Pnnosyan 

o.~3 
0,87 Franz Bradatsclı 

0,43 
61,38 

" Korin liego ,, 
" " 

0,43 François Pealty 
0,43 Krikor Hekimian 
0,43 l\Tarie Andonakis 

0,87 J ean G. Ruggieri 
0,43 Leon Gallerini 

0,43 l\f ehll'ecl Re§ad 

" Pelisi Karaıo ,, 
" Öjeni Toledo ,, 

l{ '' Resel Aciman ,, 
t~~eyda Sanaa ve Şubesih attı,, 

ıkraz~. Kuponları Proviz 
)onu R k.i . 
l\ a \'CSI 

" " ,, 
" ., ,, 

,, 
" 

ıu · 
e. Goteli Kof ınan Musevi Darülcytamı 14/2/1934 

,, Virjini Sun1jon 
•, Estea Koen 

" Rejin Babanı 
" Elda AJfandaki 
"' Sara Sara 
" Ester Kruıtro 
'' Ernm Supkof 

:\! ,. JUdit Natan 
ahtnud 

l\fllc 
At . Fenni Bahar 
chnıcd Adil 

Caı.r· 
•yet Misterciyan 

l>crikJ 
J\1· l\ C8 kore11i 
8 ı füliıırnaani 

""' 

,, 
" ., 
" 

" " ., 
" ., 
" 

•• " ,, 
" ,, 
" 

Divanı Muhasebat Mil· 
meyyizi evveli 

Körühaıı Balat 

Esbak Hazinei HaHa 
Katibi 

Osmanlı Hükfimcti l\liid· 
dei Umumisi Beyoğlu 
Galata Borsasında 

Geliboluda Topçu Alayı 
Eehak Dehre Mebusu 
Kuru Çt ~mede Kır So
kak No: 8 de 

Aynalı Çeıme No: 36 da 
Mr. '.A'postolideıı nezdinde 

" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 

,. 

" 

" ,, 

" 

340,- MI· l\Iari Josef Bcliar 

Joıef David Aıa 

0,43 
o,43 Sabatay Benbesat 
0,43 
0,43 

0,80 
0,43 
0,43 
0,40 
0,43 
1,45 

1\far<liros Hanisyan 

Alexan<lre A. Razu 

Jozef A'. Karako 

ı 1,35 Jorj Redvanli 
Mile. Alexandrene 7,64 

28,28 

1,39 
55,97 

Vafindeı 

tsaac Koen 

3,71 Mlle. Estrea Sarrati 
Alhert Ş. Roınano 

LouİI Packer 
10.28 

Galata Rus Bankası A . 
l\tizralıi nezdinde 
Galata Yeni No: 9 

Uzunhan 
Şişlide l\lr. Alfons Ospiçi 
Nezdinde "Tulacı,, 
Beyoğlu Sakız ağaç Sokak 

No: 28 
Galatadn Ayvnd Oğlu 
Biraderler nezdinde 
Kartal, Jandarma Yüz· 

haşısı 

Re§iktnş tram,·ay caddesi 
Samsun: Torpido muh· 
rihi Topcu zabiti. Kar

tal, l\f nltepc 

Beyoğlunda Tekke Cad· 
clesi No: 582 Sohar.ı 
İstanbul, Solo Meydanı 
Altımermer 

Galata Şarap İskelesi 
(Şarap Deposu} 
1stanbu 1 ve İzmirde 

Beyoğhında Hamalbaşı 

Cami Sokak N o: 8 
Beyoğlun<la Eski Kız 
Fransız Lisesi 
Galata .Abro Sadan nez· 
dinde 
Yeşilköy 

Beyoğlu l\Iuhtelif Ko· 
misyonu 
Esbak Bahriye Nazın 
Hususi Katibi 
Nukud \'e Esham Borsası 
Galata Posta Telgraf ·' 

Umum l\lüdilril 

" 

" 

" 

,. 

" 

., 

" 

" 

" 

" 

0,64 

1,51 

2.63 

0.19 

27,00 

51,82 
0,03 

1,50 Kadın - Kocacığım, eğer ild-
mizden biri ölecek olursa lıalaıt 

194
•
88 para Üe ben artık Avrupcula yct-

19,88 §ıyacağım! 

, 261,33 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

14,01 

o,se 

2,62 
0,60 

2,71 

1,53 
3,17 

İstanbul Ayasofya Ka· 14i'2/1934 1,1'.1 
- Demek beni mükemmel bir 

aptal yerine koyuyor.un? 
buakal Sokak 
l\leçhul 
İstanbul Villlyeti J\filhen· 
disi 

Maç1'a Cehhane Deposu 
Galata Sellinik Banka· 
ımda 

Şehzadebaşı Y averağa 
Babahasan Sokak N o: 9 

Yeniçeşme Fatih Polis 
Komiı. Faci Ömer l\lah-
dumu 
Galata Pak'et Gümrüğü 

Aksarayda Taşka!ap 
No: 102 
Galata 1\lertebani So
kak No: 16 
Elektrik Şirketi. :Mühen 
di i Şişli Niko Apartma· 
nı No: 6 
IJevant Herald nezdinde 
l\Ieçhnl 
Franıxz Kıraathanesi 

Pasaj d'Andria 

Galatada Sah Pnzan 

Pangaltı Sokak No : 21 l 
Galata Ernest Fernandez 

vaırtasile 

İstanbul Yeni Cami 
Sokak 
Fresko Benbasat nezcl. 

Hırdavatçı 

'(Talıtakalede Cedi Han 
yanında) 
Beyoğlu Balık pazarı. 

Ermeni Kilisesinde 
Beyoğlu Citee de Syrie 

No: 9 
Galatacla Victorya ele 

Berlin nez· 
l\IPnasa Kuzen nezdinde 
Si~lıane Karakol Cad. ... 
No: 2 François Frangilis 

nezd. 

Beyoğlu Karanfil Sokak 
Apergi Han No: 1 Aparlı· 

man No: 3 
Hasköy Peri Pa~a 
Galata Hnviar Han No: 22 

Ada Han No: 16 Mr. 

Packer nezd. 

" 
" 
,, 

" 

" 

" 

54,35 
24,99 

2.31 
8,81 

7,02 

11,51 

- Yok canım, dünyada miP 
kemmel olan hiç bir ıey yoktur! 

" • ' 7 ,12 
,. 

~· 

" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

,, 

,, 

" 
" 

., 

,, 
" 

" 
" 

" 

0.76 

2,95 

1,19 

1,16 
l,l~ 

0,69 
2,41 
0,56 Kadın - Komıumuz laer •abd 

8148 
İ§e giderken kı:ırııını öpüyor, ,.,. 
neden öyle yapmıyor.un! 

0,59 
Erkek - iyi amma kancıfım. 

1,54 ben o kadını tanımıyorum, ncucl 
öperim? 

8,60 

1,41 

0.07 

0,0'> 

53,88 
0,1~ 

2,26 
0,61 

0,49 

• - Mademki mobilyelm aıait
ya indirdin, niçin oturup rolaat r• 
hat ~alıımıyalım? 

.(Devamı 14 üncüde) 
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1 İstanbul Hari<~i As

Umum Müdürlüğünd~~.,=.,, ı.ı üncüde) ı..::-11ııtaatı Hilnlar1 . 

lcim Adre• Tevdi T. Mebltiğ Hepsine biçilen eder Otuz Bml 100 adet yüz avlusu beheri 3~ kuruş Teminatı 

13 Lira 
\Ille. :Uercedes Ko· Çukur Bostan St. Joscplı ,, O,lJ Lira olan Yedi ila On Bin tane ki· 70 " yün fanila ,, 200 
ıopulo. Eytamluınesi Jim kapalı zarfla eksiltmeye ko • 5000 metro amerikan bezi beher metrosu 26 kuruş 

" 

\ille. Levcotea Kos· Fener Bahçe Aznryaıı ,, l,ı19 nulmu§tur. ihalesi 27 - lkincika· 300 ,, şilte yüzü ,, ,, 50 1, 139 Ura 
tantini nezdinde. nun - 936 Pazartesi günü saat 150 ,, ahçı bezi ,, ,, 30 ,, 
Hii~cyin Hiisnü İstanbul Şehzadebnşı Ba· ,, l ,Sıj 15 dedir. İlk inanç parası 2250 Ji. I 000 ,, kefenlik bez ,, ,, 35 ,, ~ 

ha Ha~an Alemi mnlıal. ra ve farlnamesi 150 kuruşa M. M. 1ıv\ c! ... • h .. t b b h · 650 ·ku-------4-)-.--5-ku-... ,, - .. - 3 - • __ s a a ası c erı ruş 8 ıra 7 :.;::., 

İstanbul S<'petçiler Sokak ,. :\,53 V. ST. AL. KO. dan alınır. Eksilt- -300 adet camba dak 9 k 
r

0
: &ı meye girecekler kanuni ilk inanç r · uruş 

\Jil e. '\1'eama Bcnczrn 

Edgnrd Fnrn('İ Galata Şi~hnnc Karakol 
Fres Apartmanınrla 

,. 
parası mektub veya makbuzlarile 10!> ,, ,, surahi 55 " 

1 '31 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ma<l- 3o " '' ördek 50 ,, 7 lira 27 ku~ 
delerinde yazılı belgelerle birfü.. l 00 çift terlik beheri 120 kurıı~ tan 9 lira ___....,, 

0,6.~ de teklif mektublarmt ihale sacı- Cerrahprşa hastanesi için lazım olan e"-ya cinsleri itibarile ~ 
2•'.i6 . d b' A :r 

Me. E. R. Salcnı nezd. 1 t/ 2/ 1936 
Yiikı;:ek Knlclrrnn ro: 1 ı 

David Arav 
frne· Anclrce Ge-

'• 
orge..:; 

•' Haııinıe Binti 
1hrnhim 

İstanbul Fatihte 

tın en ır saat evvel nkara'dn bölüme ayrılarak ayrı ayrı paz-ırlığa konulmuıtur. Şa~tnamesi le' 
o.ı.rn M. M. V. ST. AL. KO. na verme- vazını müdürlüğünde görülür. Numuneleri de levazım anbarmda g!r 

" leri. (539) (136) rülür. Pazarlığa girmek isteyenler 2490 N. lı arttırma ve eksiltnıe 
* • * kanunun da yazılı vesika ve hbalarında gösterilen muvakkat teıııi· l\Illc. Ra~el Kunsld Galata .Asikuratsi Gc- . ,. 0.14 

l\frlımr,d f zzet Bin 
\hmed 

..nerali 

3üncü Kolordu Tci Fır- ,, 
Aşağıda yazı!ı iki kalem sabun nal makbuz veya mektubile beta her 21 - 1 - 936 salı günü ı&Jt 

O,Gl kapalı zarfla münakasaya konui- 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (37) ~ 
mu§ tur. Şartnamesi her gün T e - - - • 
kirdağmda Askeri Satınalma ko - A M E R 1 K A N 1 N 

Rasim bin Hafız Melı
mcd Tedik 

kaya menımb Nizamiye 

21 inci A· 3 üncü T. 
İnıamı 
J~dime Eshak ftılmemur

lnrmdan Dnvutpa~a N o: 39 
Yusuf Ziya Oğlu, Ahit Jfon ' 

No: 6 Mehmcd Fuad nez

dinde 

,, 
misyon~nda görüle~ilir. ~k,ilt - PORTABI-'E PERMUT"T WATER SOFTENEıt 

1 .02 meye gırecekler 93~ senesmde te- 1 
cim odaımdan aldıkları vesikayı 
ve vekil gönderenler bunlarla bc.-Thrcıhim Ziya 

Münire Ziya 

'.Arşe Ziya 

Nccih ltin 1\fustn(a 
Dr. Safettin bin 
Sah it 
1\f me. Nearna Toledo 

Emine Nnti binti AH 
Hii!eyin hin Talih 

Mile Anna Welleı 
Galib bin Mehmell 

'ime. Yiktiry·a lena5e 

Teodor Wimmer 
Mlle Sultann Konfino 
Hfüıeyin Fnlıi 

iodurus Kandias 
: Ielımed Osman hin 

Yusuf Kenan 
Ule. Viktorya Ojaho 

Nnzif hin Aguich" 

Mlle. Lfnda 

mı mı 

Hnim Dora 

nim Sıtmucl Ben· 
zonana 
Moh lıak Koen 

! '"uri İdris 
:MHe E,·tehia Vlak"o· 
pulo 
Matalon pcrez ''e Şsi 

J akop Habib 

Operatör Dr. 
SeJAb SUN 

Yusuf Ziya Krrimesi Ahit 
Han No: 6 
Yusuz Zh-a Kerime.si Ahit . . 
Han No: 6 
Ç.enbcrlitaş Han No: l 

Sultan Ahmed hayvan has· 

tahanesinde tahih, Binbaşı 
, Karanfil 11oknk No: 53 apaı
trman No; 2 O::manlr Pan· 
siyonn kar§ısmda 

Bc_ikta~ Valide çeşme No: 32 
:ti:rrıır, :Aesicurnzioni Ge· 

:: :.; . ıli Han N o : Şevket nez. 
Teİef ~n Şirketi nezdinde 
Tophane, elhhiye idare· 

inde kapıcı 
Galata Asik-uratsioni Han 
Loyd Otri§İyen nezdinde 
Hasköyde Pcripa§a 
Galata Sinanlı Han No: 8/9 
Galata Mndıkcılar No: 77 
Üsküdar Paşa Limanı No: 92 
Yusuf Kenan nc?.dinde 
Galata Raşelhanmda 
Nisim Behmoiras ne·zdfode 
Gcliholuda onuncu kol· 
ordu piyade yüzhaf ısı 
Sclin.ik Banka mda 1 . 
Nahmiynz nezdinde 

Kuleli Harbiye l\lektehi;-
'1e talebe 
Sa~ lnıle okak, Robcr 
Han No: 7 
'.A,·uknt, Asikurntsioni Han 
61/71 
Gnlnta Sinili Han 
"Erik sokak N'o:l, Tarla· 
l>a~ı Beyoğlu 
Dekranyan han •o :8 
İstanbul 
Hasköydc. Hasköy cad· 
desi No. 160 
İstnnbnl Ahud Ef. Han 

" 2.90 

., 2,•!8 

" 2,42 

" 80,56 

" 3,68 

,, 21,98 

--- ... . 
., 16.66 

" 60,90 

,. 9,62 
,ı l,44 

" s.ıs 

., 5,90 

" 2,45 

" 
? .., .. _, .. ;:> 

,, ~65,77 

,, 0,37 

" 0,59 

. , 138!58 

" 
0,59 

" 12,21 

,. 4.67 

,, 2,12 
' 
1 

0,9~ ,, 
Jl)t.91 

./ 

1,89 
" 
,, 0,82 

,. 2,67 

ır' 
1 Tarih 

, 
sevgisi 

Deniz hastanesi Cerrahi Sef i Yeni vesikalar 

Yazan: Dis Tabibi Kemal SUN 
istiklAI c a ddesi 

No: 3 2 2 
< BevoöJu Y erli 
Mallar Pazarı 

üstü > 

DOKTOR 

lıkcncler Fahrettin 

Bütiin tarih sever
lere tavsiye ederiz 

Bu kitabı 

okuyunuz 

. Kemal özsan D ... :1 ................................................... 

1 ....................................................... . 
rJrolo(1 - Opetotür • :: Diş hekimi hj' 

Be\lliye Mütehassısı •· ll 
l\ralöy - ebclsiyor mağaıası f~ Ratip Türkoğlu =ı' 

d 
•• ı.j 

yanın a. ilet 11ün öglcd~n ronra ii Ankara CEddcsı Mesarret H 

..... ., •"•c•n•8•· •e•A.·a•d•a•' M••r•rl•:•ı•t•23•5 .. ~ ;.::~:~~:~~~:::~::~:~~:::~;:::~~=~:::~ 

raber vekaletnamelerini komisyo-
na göstermeye mecburdurlar. Kr:
pah zarflar ihale saatinden bir u
at evvel komisyon başkanlığına 
verilecektir. (548) (233) 

Cinıi ıabun, miktarı 15.000 ki
lo, teslim yeri Tekirdağ, muham
men bedeli Kr. ' 31, ilk teminat.ı 
348 Li. 75 Ku. ihale T. 21 111936, 
saati 14,30. 

Cinsi ıabun, miktarı 10.000 k•
lo, teslim yeri Malkara, muham
men bedeli 32 Kr. " ilk teminatı 
240 Li. ihale T. 27 /1/936, 
16. 

Hurma sabunu 24 ,·eya 12 adetlik 
kutularda satılır 

Gayet mtlhlm 
Hurma sabununun kokulu bir 

sabun olmayıp tabil kokulu ve em
salsiz cinste her şey için kullanılan 
bir ev sabunu olduğunu bilhassa 
ev kadınlarının dikkat nazarlannıı 
arzederiz. Bir tecrübe sizi iknaa ha 
fidir. Hurma sabunu TURAN ma
mulAtındandır. 

lstanbul · Levazım Amir- . 
. ligi Satınalma · 

Komis,yonu ilanları 
Harbiye Okulu için 10500 kilo 

Bulgur 27/1/936 pazartesi günü 
saat 14 le Tophanede Satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 14 kuru§tur. llk teminatı 
110 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 

ve nümunesi komisyonda görüle -

bilir. İsteklilerin belli saatte ko • 
misyona gelmeleri. "376 "15. ,, .& ., 

iki No. lu dikim evi için 52 a . 
det terzi masası 28/ 1/936 salı gü
nü saat 14 de Tophanede Satmal
ma komisyonunda açık eksiltme 
ite almncaktır. Tahmin bedeli 
cem'an yekun 1737 liradır. tık te. 
minatı 130 lira 27 kuruştur. Nü • 
munesi Dikimevinde Şartnamesi 
Komiıyonda görülebilir. istekli • 
lerin betli saatte komisyona gel . 
meleri. "3781, "152,, 

leri evinizde~ 
her hangi bir •"' 
yun kirecini tt' 
mamen alır. 1e
min edeceğin;f 
bir taneaile )$ 

yu veya terk°' 
suyu ile her ilt-
tiyacınızı gört· 
b·ı· . . f ı1 ~ ı ırsınız. a 
malfunat al01V 
için~ 

TeşebbU8 
Evi 

B. . . v ı,f 
ırıncı &1'' 

han 47 -~;;< ,.,,.., 
caat ve:ya 23J' 
te!efon ediniz:. 

---;;;----:-::--:-:---:-'":':-'-:---::-::::--::-----------------~·--------__.., 
Beyoğlu 1 inci Noterliğinden: 

Adet: Cins: · 
2 Vitrin . 
1 
1 
6 
6 
7 
.ı 

3 
G 

Kukla, . 
Vitrin caml'kanlı dolap. 
Koltuk muşambalı. 

Enstclnsyonlu J:ivomancı. 
' Büyük ayna. 
. Ufak ayna. 

l\fanikiir masa!'ı . 
Komodin. 

İstanbul 7 inci kra daireı:;inden: 
•"" Bir borçtan dola~ ı Galata da ) u, 

sekkaldırımda Teke cadde.c:inde <:!3 

numaralı dükkanda haci'ı nltın!l ıılt' 
nnn bakkaliyl'yc ait erzakın açık ıırl· 
tırma suretile paraya çevrilrncsil11 

l•nrar ,·eritmiştir. Ifararın infazı W 
karrür eden 17-1-936 cuma günü sıı· 
at 12 den 13 e kadar mahallinuc s:ıt 1' 
lacaı';;'1ndan talip olanların nıuaysc" 

)~m~ f saatte memuruna müracaat edil111ecı 
l\fanikür koltuğu 2 

10 
1 

füm olunur. (1899,) 
Sandalye. ./. 
l\luşamb...1.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••• :::::= ............. ~ 

1 
3 
1 

lla,·ngazi sıcaksu makine~i. !!······-·· .. ···················.,.······· .. ··· .. ······ ft 
Portmanto ufak bronz. g Pardayanlarını 

1 Portmanto büyük bronz. g Cfldletmek 
'fa~~an ve duvar lrnntrplnk- ~~ isteyen.ler 

~ 
•I l\lasaj priz radyostatcr. ~~ Borjiya roman.arım cildlet· 

1 
l 
t 

Kapric; tarafındaki camlık. !~ mek isteyen okuyucularırnıı 
Man!.kür elek_trik l:"mıbası . ~! formalarını on he~ gün içincle,~ 
Atnturk re.smı. ~~ Ankara cadd · d (V k t) kii· 
11 

• y .ı esın e a ı 
vagazı ocagr. :ı .. . ~ 

Ha'·aga · 1 kt "k t :: tuphanesıne bırakmalıdırlar. • zı n~ e e · rı cns e- :: 
········-·· .. -ı. .. .J•ı•• ... r.•:ıs:ın•• Jasyonu, tavan bölmesi Ye ............... • .... ... .... ::::::,./ 

aşağısı. 

Heyoğhındn lstikJal cadde.sinde 203 
numaralı berber dükkfmınd.ı buh::~n 
Ye yul arda birer birer yazılı olan eş-

yaların hana :ıit olan fü;te bir hissesi
ni (:1:i0-iiç yüz elli) lira mulrnhiHnclc• 
Nilrnla oğlu Yorgi Portokali.rc sattım. 
Ye bedeli i.iç yliz elli lirayı tamaml'n 
aldım. Müşteri taraf bu satılan hisse
nin bir müddet için yedi cmanefündl• 

kalmasına mıl\'afaknt göstermiş olclu
ğunclan bundan sonra dahi murnkkat 
zaman için elimde bulunacak olan bt! 

his.seteri Yorgi Portokalinin talebi \'U· 

kuunda teslim etmeyi taahhüt eyle. I 
dim. Uu iiçtc lıir hissenin miilkiyet ''<' 
tasarruf hakkı lmgiinden itibaren 

Yorgi Portokaliyc geçmiş olup ht!nim 
hu e yalarda bir gunn alftlmm kal· !!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!~!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!# 
mamıştır. .,.sıı 

Heyoğlunda fsiikl~I en eldesinde kabul ve ikrar eyledikten sonra>~ ,ıg-
20:1 numarada berber Nfko Ynsnmfdi. da imzaladığını tasdik ederi111.H1

fl 1 • ııtı· 
Ilu satış senedi altındaki lnı1n, kuz yüz otuz altı ~ene~i ikind1':t 

şahsii hih iye ti maruf um, Niko Yasu
miclisin olup münderecahm tamamen 

nyının on ü~ündi günii. 
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l-lasan Sabunları Kuru, efis, Sıhhidir • 
... 
Jc.71\ ZeJtinyağından ve Hasan ıtriyatından ve Haıan kreminden yapılmı! ç~k ~ükemmel aahund~r. Tür~i~ede ~unu~ kadar güzel sabun yoktur. En. nazik .ci.ldli 

rnlarla çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan sabunu ile yıka nmahdır. GJııerınlı ve tuvalet ve tıbbı ve saç ıçın çeşıdlerı vardır . Mutlaka HASAN markasına dıkkat edınız. 
HASAN DEPOSU: ANKARA,ISTNBUL,BEYOGLU . 

Traı sabunla • 
rınm en mükem 

CksOrenıere • Katran Hakkı Ekrem 
melidir. Fazla 

köpürür. ve kö
püğü uzun ınüd 
det kalır. Cildi 
tahrif etmez, yu 

1( O L D muşatır ve gü • 
zelleştirir. Anti 

"lıııı. aepti hastasını 

.. ı 1 P. A 5 R BU N U haizdir. 
~a3 Cildin muhafa. f ip Bey Traı Sabunu ,..,. in eder. Her yerde bulunur. 

• Son· Sistem 

SOVVET 
•. "?c .... . • .... ' 4'*=t ' 

Dlklf , Nakıf ve Sanayi 

Deniz Fabrikaları Genel 
Direktör üğünden : 

A§ağıda yazılan şerait dahilinde dört i~çi alınacaktır. latek -
lilerin ilanın neşri tarihinden itil:aren bir hafta zarfında Bon
servis nüfus kağıdı ve hüsnühal veraknsını hamilen Gölcükte 
genel direktörlüğüne şahsen müracaatları. 

1 - Elektrik veya telsiz montaj İ§lerinde çalı§mı§ olmak • 
2 - Elektrikli devrelere ait 9amaları anlayıp bunları takip 
edebilmek, tesviyecilikte çalı§mış olmak. 
3 - Telsiz itlerinde çalıtmış olan ve telsizcilikten anlayanlar 
tercih olunacaktır. Gelip gitme masrafı kendilerine aittir . 
4 - Yapılacak imtihan neticesinde gündelik tayin edilecektir. 

''156,, ? 

BİÇKİ 
MAKİNALARI 

G. VE A. BAKER-LTD 
Gtlzelllğln,. gıdasıdır ıe 

DİKİŞ 

Anna Peçarapulo 
Se9çuk San•at 

Okul-undan 
kazanmıştır. ŞlRKETlNDE BULURSUNU 

SAGLAM - TEMINATLt 
UCUZ - EMSALSiZ 

Umum deposu: htanbul Tahtakale 
~ll ' Telefon sokak No. 62·1 Tel: 22813 

b karda görmen modelden istiklal caddesi No. 306 • 308 
••Jca muhtallf 12 zarif Baker büyük mağazalan Tel: 4 

Soğuk havaların cild üzerinde 
yaptığı teıiri izale eder cilde yu. 

mllfaklık, beyazlık o/"100 ınaddei 
müessireıinin tesirile güzellik ve
rir. Her eczahane, tuhafiye mağa· 
zalarında tüp ve Yazoları bulu -
nur. 

Okulu 
Lise okulundan mezunum. Çok senelerdenberi biçki ve di. 

kİ§te yüksek vukuf ve ihtisas sahibi oldum. Diplomam Yüksek 
Kültür direktörlüğün - sek Kültür direktör-
den musaddaktır. lüğünden tastik edilir. 

Pariıin son metodları Her gün saat 9 · 12 

modelimiz vardır Anadoluda acente aranıyor iyi bir terzi mi ile tedrisat yapmakta ve 13 - 1.7 ye kadar 

yım, Bu metod ve ki- mektebe kayıd ve ka-

lstanbul Mlllt Emlak MtidUrJOğttnden: 
anyorsunuz 
işte size bJr adres : taplar baıka bir Biçki )ul olunmaktadır. 

ve Dikit yurdunda yok- 20, 11 ci kanun, 36 
tur. Talebelere veri- derslere baılanacak • 

. l\fuİıterik Çıragan Sarayı rıhtımı üzerinde durmakta olan tah · 
~•rıen Krrk Ton Hurda Dokuz DemİT, Altı Şamandra ve Bir par
s~ Zincir parası peşin ve nakit verilmek, Gümrük, Oktrava re • 
~l?lıleriJe muamele vergisi vesair masarifi alıcısına ait olmak ıartİ· 
e heher tonu Altı Ura Muhammen tutar üzerinden açık arttırma 

IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek T erzfıJ 

lecek diplomalar Yük- tır· 

Adres: Beyoğlu Faik Paşa Bostanbaşı caddesi 
No : 23 Münip Bey aparbmam .daire: 3 

'llaıııu ile aatılncaktır. isteklilerin 30 - 1 - 936 perıembe günü aa
a.t ~Dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile müracaatları. (M.) (228) 
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•e Lun u ... omadan kendisinin gı:titdiğini 
Sen Piyer kilisesinden hususi surette 
aldığını söyledi. 

Dokuzuncu Şarl parmaklarım bu 
su ile ıslattı . Sonra Notrdam kilisesi
nin mukaddes suyuna tenezzül etmi
ror gibi bir düşünce uyandırmamak 
için kilisenin de mukaddes suyuna e
lini soktu. llanriye yıı.n gözle bakarak 
Yavaş yavaş istavroz çıkardı. 

Hügnoların kralr, berkesin kendi
•ine baktığını ve istavroz çıkarmasını 
beklediklerini anladı. Kısık bir sesle: 

- Muhterem amcazadem. tşte 
htirmete l!yık bir papaz heyetinin Ö· 

tıünde bulunuyorum. Bu mukaddes 
kilisede yapı1an evJenişimin bütün. 
hayatımca Macletle süre.'4!ğini umarım 
dedi. 

Bu sözleri söylerken elile de bir 
ta.kını işaretler yapıyordu. Bundan 1 
Jnaksadı herkesin kendisinin istavroz 
~•kardığını sanmasıydı. 

., Dokuzuncu Şarl gillümsiyerek tah 
"1na doğru ilerledi. 

· Kral alayı da yavaş yavaş, binler
~:. n\Umun ışığı kubbelerden mermer 
~ J-l'eme üzerine akseden geniş bir ziya 
: tı7.ınesl, çanlann velvelesi, ilahiler, 

ııı·u sesleri içinde eşi görülmemiş 
~- hte~em bir şekilde minberin etrafın 

a toplandı. 

Bn sırada dışarıda Hügnolar da-
ha korkun b' · Lir .. ç Lr şekıl almıştı, Fırtınalı 

gunde denizin g" "ltüsii .. d 
tan halkın bu g"rü~~~ ... d n~ anlar· 
~losnı • u usu e un rı 
ku or kesılerek dinliyen kral do-

ıuncıı Şarli titretiyordu. 
-Yas G' 11la d ~asın ız! Yaşasın başku-

n an! ... 

~:a~ıda ne oluyordu. 
dı Yiize Yakın Hiigno jantiyomu 

ouyi.k Lakın önünde yere inmişlerdi. 

Fakat bunlar kiliseye giı-ecekleri yer
de durarak sessizce bir takım gurup
lara ayrılmışlar ve halkın velvelesini 
duymamazlıktan gelip yavaş sesle bi
ribirJerile konuşmağa başlamışlardı. 

Pezu: 
- Katolik ayinine! Katolik ayini

ne!.. diye bağırdı. 
Kereviyer: 
- Mel'unlar ktıiseye girmek i3-

temiyorlar ! karşılığını verdf. 
Kruse gür bir sesle: 

- Şimdi zorla girecekler! diye ba
ğırdı : 

Bu açık tehdit, merdi\'enleri kap
lryan kudurmuşlar arasında büyük bir 
sevinç hasıl etti. Halbuki dışarıda 
bulunan halk ne geçtiğini anlayamı
yarak: 

- Dinsizler kiliseye giriyorlar% 
diye gülüşüyorlardı. 

Kiliseye yalnız üç Hügno girmiş
ti. Bunlardan birincisi Amiral Kolin
yi idi. İhtiyar Amiral herke.sin duya
bileceği bir sesle: 

- Korkanm burası da bir mu· 
harebe meydanına dönecek! demişti. 

Bu ihtiyar Amiral uzun boyunu 
doğrultarak içeriye girmiş \'C sanki 
hakikaten bir meydan muharebesine 
gidiyormuş gibi Na,·ar kralrnın yanın 
da yer almıştı. 

ikincisi de genç prens dö Konde 
idi: Kon de Kral Hanrinin kulağına 
eğilerek: 

- Kraliçe ölürken bana, orduda, 
sarayda, Şt"hirde, nerede olursa olsun 
sizden ayrllmamakhğımı söylemişti! 
diye fısıldadı. 

U çüncüsü M.ariyyaktı. 
Mariyyak, bir kiU.sede ve n:ı"ıl 

bir törende bulunduğunu unutmuştu. 

lıtuba:I • Y ınlpostue karşmada 
Foto Nur yan1ııda Letafet lıuıııcla Biçki ve Dikit öğrenmek isteyen Bayanların vakit geçirme

meleri ve kayıtlar kapanmadan müracaatleri tavsiye olunur . 
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hücumuna karşı bütün şehir halkı si
lihlanmıştr. 

Bununla beraber, ortada henüz 
bir şey yoktu. Toplanan halk, Bed:ıva 
bir eğlence seyredecekti. 

Çünkü o sabah Notrdam kilise
sinde, Hanri dö Bearn ile l<ral doku
zuncu Şarlin sarayda kraliçe Margo 
diye çağırdığı piç kız kardeşi Marıl,rit 
dö Fransın evlenme töreni yapılacak
tı. 

Her sokak, mırıltı ve homurtu ile 
akan bir nehir haHne gelmişti. BHtün 

·bu nehirler, dalgaları Notrdam ki
lisesinin avlısınd:ı çağhyan bir in~an 
denizine karışıyordu. 

Burada her a::ı hiddetli bağrışma
lar kopuyordu. 

• 
Dört bölük a.-.ker daha gece•ten 

avlıda yer alarak kilisenin btiyül' ırn
pısına çıkan merdivene halkrn yaklaş
masına engel oluyorlardı. Tüfekli ve 
kısa mızraklı iki sıra asker t.'e mfll·e
din dışından Sen Jermen Lokserrııva 
tarafından Luvrun kapuuna k:td:ı.ı

dizilmişlerdi. 

Avlıya kadar gelen ha Ik bmasının 
Pari!dn her tarafından gelen ahali ile 
dolmuş olduğunu görüyordu. 

Yeni gelenler, yer bulmak kin 
evvelkileri itiyorl<trdı . tık önce ıer 
alanlar ise bunlara karşı geldikletin
clen hasıl olan bağnşmalar, itişip lın
tuşmalar bundan doğuyordu. 

Saat dokuzda artık nvlıyn yaklac;;
mak imkan dışında olduğu gibi ch'ar 
sokaklar da ahali ile dolmuştu. 

Yalnız Notrtfıım kilisesinin k '.1 pı

ırndan Luvr sarıtyının a ·ma köprii ü
ne kadar dizilen ikf sıra nslu~rin un
aında uzun şerit g;i>i bir geçit kalmış
tı. Hatta bir çok yt.'rlerde bu geçit de 

tıkanmak tehlikesine uğradığı için os
kerler sivri nuzraklarile halkı dtil'te
rek dağıtmağa çalışıyorlardı. 

Ara sıra birdenbire bir sessiı.lik 

oluyor, sonra sebebi anlaşılmayan 

gürültliler tekrar baş gösteriyordu. 
Bütün halk arasında t~hdld dolu ko
nuşmalar geçiyor ve kadınlar kraliçe 
~'largonun tuvaletini görmek için ~a· 
bırsızlamyorlardı ... Fakat bu konuş

malar her yerde döne dolaşa iki nıık· 
tada toplanıyordu. 

Bunlardan biri, bir gün evvel na
sıl olan mucizeydi. Binlerce kişi k:ıt.a• 
nın kanla, lsanın kanile dolu olduğu. 
nu görmüştü. fçlerınden bazlları su 
kan olurl<en hazır bulunduklarını .;a
zıları aziz Lübene ellerile dokunduk· 
larrm yemin ederek anlatıyorlardı. 

Şiddetli küfürler savuı mak ' 'e 
istavroz çıkarmakla bahsediıtn iki•ıci 
nokta ise. Bearn kralı H htmpa ::ı rı 
olan Ilügnoların Notrdam kilis(' cı ıne 

girip giı-miyec.ekleriydi. 

Bir I.unm halk. evlenmek is tiyor
sa kralın muhakkak girmesi l :izınıgt>l

diği ve öbür kısım ise hu dinFıiı. in mu
kaddes bir yere gi:meğe ee~ı ret ı:. de

miyccei ini idd!...-ı. cd'iyordu, 
Niha}'et. Hanr: dö Bearnm tahkir 

etmeğc > rltendiği mukaddes yere tnr
ziye 'ermesi için kiliseye zorla ~o
kulmasına karar ,-erildi. 

Luvr sarayınm toplıırı gtir)emcğe 
başladı~ı zama n h:ıikın düşüncesi bu 
yoldaydı. 

O vakit, lıu İllfan denizin de bjr 
\.<dkunma oldu ve bu da kilise avlısın. 
un. .. c:l'ar soknh l-:. : k:ıdar ya31ld ı llo
ynr. la r uzadr.llemen bunalmAh d .ı r(>. 
~~ine gelt'n ka ciı.1:arın kudurmu~ bir 
kurt süriisü g·a,i vahşetf e karı~ık bir 



r 
{ 

H 

85 - Mühendis Los gökte parlıyan bir yıldızı 
gösterdi.: 

- İşte bu dünyadır. 

86 - lvanoviç sordu: 
- Ya bunlar nedir? 

s7 - Projektörleri çevirdikleri zaman bunların • 
bir takım iri örümceJe benzer mahluklar o!cluğunu 
gördüler. 

8- hano,iç bir kaç tabanca sıktı. örümcelder 
kaçtılar. 

. . 8!> - Los galiba geç knlfük:-Mcrihte tieşeriyet 
mahvolmuş yalnız örümcek gibi hayvanlar kalmış 
diye düşünüyordu. 

91) - lrnnociç ise U) umayı tercih etmiştL . . 
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gürültü i~nde boğulan çığlıkları yük
seldi. 

- Yaşasın katolik dini! Hügnolar 
katolik Ayinine! •.• 

Hemen, yeni tüf ekli ve mızraklı 
bölükler, askerlerin açtığı dar geçidi 
biraz genişleterek sağlamlattılar. 

Halk söylenmeğe başladı. Çünkü 
b11 suretle dört sıra olarak dizilen as
kerlerin arasından Hügnolara yetiş
mek mümkün olmıyacaktı. Fakat bu 
kadar coşmuş olan halk bir kere ser
best bırakılmış olsa kan gövdeyi götü
receği şüphesizdi. 

Acaba bunlar serbest bırakılacak
lar mıydı? Bu sabah böyle bir şey o
lacak mıydı. Bunu şimdilik henüz hiç 
kiınse bilmiyordu. 

Hügnolan halkın saldırışından 

kurtaracak olan askerlerin dizilişi 

bu cananr ruhlu kütleyi büsbütün çi
leden çıkardı. Bu hiddet de Hügnoları 
koruma n kazan mucizesinin emretti
ği katliama engel olma suçuyla doğ
rudan doğruya kralın itham olunma
sına sebep oldu. 

- Bize bir başkumandan lazım I 
Silahlı halkın düşünscesine urnn 

bu söz hemen ağızdan ağıza dolaşarak 
daha kuvvetlendi. 

- Giz! Giz başkumandan olmalı! 
- Yaşasın katolik dini! 

- Hügnolar darağacına!. .. 

Şimdi bu tehditler daha şiddetli 
bir surette gösteriliyor, çan ve top 
seslerinin ba.cıhramadığı müthiş bir 
vchele halinde ortalığı kaplıyordu. 

Birdenbire bir sessizlik oldu. Gö
füslerinde mavi ipekle kralın arma.•n 
1§11 bulunau sırma çoha elbise giyin
miş yirmi süvari, armalı bayraklarını 
&ıgalandırarak, boruları havaya 

kall•mış olduğu halde kral havasını 

çalarak askerlerin arasından geçtiler. 
- lşte geliyorlar! 
Bu se.", bir an için bütün gürültü

leri susturdu. 
Halkın kini şimdi merakla unutul

muştu. 

Şiddetli bir atkı~ tufanı karşıdan 
görünen düğün alayını karşıladı. 

Boruculardan sonra Mösyö dö 
Kossenin kumandasındaki kral muha
fız bölüğü geçti. Askerleri baştan ba
şa uzun boylu, büyük Norman atla
rına binmiş zırh ve sırmalara boğul

mus olan bu böliik halkın üzerinde 
:ı: 

büyük bir tesir yapmıştı. 

Sonra, Fransa kralının maiyeti o
lan senyörlerin önünde, atı ile uşak 

tarafından çekilen sarayın teşrifat 

nazırı geçti. 

Şıklıkları \'e Hügnolara karşı 

harplerde gösterdikleri kahramanlık
lardan dolayı halk tarafından son de
rece sevilen bu senyörler şiddetle al
kışlandılar. 

Fakat civar sokaklar hrlla gürültii 
içindeydi. Kilisenin avlısında büyük 
bir scs."izlik hükiim sürüyordu. 

Niha)·et kralın arabası göründü. 
Dokuzuncu Şart, süslü krallık man
tosunun içinde tirtir titriyordu. Yüzü 
fildişi gibi donuk sarı renkteydi. Ça
tılmış kaşlarının altından parlıyan 

gözlerile etrafına deli gibi bakınıyor
du. Yanında bulunan Hanri dö Bearn 
i.qe, kral gibi sapsarı kesilmiş olduğu 
halde hafifçe gülümsiyerek halka en
dişeli bakışlar fırlatıyor ve etrafında 
hain yüzlerden başka bir şey göremi
yordu. 

- Yaşasın kral!. .• 
Bundan sonra sekiz beyaz at ko· 

• 
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şutu yaldızlı bir araba ile Katt>rin 
dö Mediçi ve l\targrit dö Frans geçti
ler. Elmaslar içinde bulunan, ipekli 

ağır elbise içinde dimdik duran, mağ
rur ihtiyar kraliçe yapılacak evlenme 
töreninden memnun değilmiş gibi gö
rünüyordu. Güzellikte eşsiz olan kızı 
1\largonun ise dudaklarında kayıt.:;ız 
Ye biraz alaylı bir gülümseyiş göze 
çarpıyordu. 

Katerin sağ tarafta olduğu i~in 
o taraftan: 

- Yaşasın Katolik dini! Yaş:ı.<~ın 
Katolik krali~esi ! ... vehele.--ıi ortalığı 

inletti. 
l\fargrit Katerinin solundaydı. Bu 

taraftan da hiddetli gürültüler koptu. 
Bir kadın: 

- Bonjur madam. Acaba koca
nız günahlarını çıkarttı mı? diye ba
ğırdı. Araba alaylı kahkahaların ara
sından geçti. 

Fakat bunun arka.c;ından gelen 
Dük Danju, Dük J<'ransuva Dalanson. 

Katerinin ikinci kızı Düşes Dalanson 
gibi prens prensesleri taşıyan dört a
raba : 

- Yaşasın! sesleri ve alkışlar ara
sında geçtiler. 

Sonra Dük dö Giz, l\f.arşal dö Ta-
, van, Marşal dö Damvil, Dük dö Mal. 

Mösyö dö Birag, Dük dö Never ve bir 
alay Jantiyom süslü elbiseler ,.e l·al
dızlr arabalar içinde boy gösterdiler. 

Bunlar da şiddetle alkışlandılar. 
Sonra tekrar gürültü başladı. 

- Katolik ftyinine! Katolik ayini
ne! 

Geçiş srra~n Hügnolara gelmi~ti. 

Bunların elbiseleri de süslü olmakla! 
beraber daha erkekçe idi, 

Alayın bu suretle tertip edilmesi
ni kimin emrettiği bilinmiyordu. La
kin Kolinyi ve Konde gibi çok asil o. 
}anlardan başka protcstanların 

katoliklerden ayrılmasın Uügnola
rın sona konması halk arasında büyük 

bir dedikoduya sebebp olmuştu. Bun
dan dinsizlerin tahkir edilmek istendi· 
ği manası çıkarılıyordu. 

llügnolar, kaba şakalara, alayla
ra, hakaretlere cevap \'ermeğe tenez-

zül etmeden çok mağrur bir şekilde 
geçtiler. 

Kilise merdiveninin basamaklan 
üzerinde bu halkın en kudurmuşların
dan yüz yüz elli kadarı yer almıştı. 

Bunlar, öyle hftkim bir tavır al
mışlardı ki a."kerler bile onları oradan 
uzaklaştırmağı göze alnmadıla ... 

Alay yavaş ya\'aŞ gelerek her ara· 
hada bulunan senyörJer mfıbet kapısı· 
nın önündeki takın altına girdikçe o

. ı' rada hekliyen başpeskopos ile mua\'ın 
tarafından karşılanıyorlardı. 

1\ferdh·enin basamaklarında yer a• 
lan güruh ara.qında J\ruse, Peru ve 
Kereviyer bulunuyorlardı. 

Atlı olan kralın jantiyomları ta• 
kın etrafında, tüfekli ve kısa mızraklı 
askerlerin te.,.kil ettikleri safları kuv• 
vetlendirmek icin hir yarım daire ha• 
~ıl etmişlerdi. 

Kral dokuzuncu Şarl ile Hanrf 
dö Bearn önlerinde teşrifat naıırı 

\'e maiyeti, boru ~alan on iki yaya bo• 
rozancı hulunduğu halde ilk önce 
Notrdnm kilisesine girdiler. 

Pa9anın hu usi eiçisi olan p:ıpa't 
~oh·fynti krah lrnrşılama~a koş:ıralc 
dizlerini harif~e büküp altın hir :•.;i~ 
,içindeki mukaddes sudan takdim etu 


