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lngilizler ve Ruslar kOrkunç 
B i r d o n a n nı a Komisyoncu kasasmı 

arahk buldu 
h az 1 r l ı y o r 1 a r 15300 liranın yerinde 

Büyük Britanqa70kruvazör birden yeller esiyordu 
inşaqa karar verdi 1 Hava Hırsız kim ? 

Sovyetler, yeni harp bütçelerini gazından 
Uza kşark müdafaasını z:~~~:~·~.;~· 

kuvvetlendirmeğe Sarfedecek Hastahane yolunda 
a.lia, 17 (Radyo) - loailiz- Sincapur deniz iWerini lmnetlen Gidil 

• De,ti Herald pseteainin yaz • direcek, yeniden 70 kruftsÖr yap- Bu sabah, Kiiçükpuarda, Tah-
...... pre lnciltere hükiimeti tıracaktır. takalede TW'fUcu ıobk (Serkiza-
11didafa kunetlerini arttıracaiı - Diğer taraftan SoyYet Rusya da la) Demirtq handa oturan Zaf-
11& dair bir beyaz kitap netrede - ukert bütçeaini bazırlamıt, Uzak ranbohınun Akveren kviyeaniden 
ll:tldlr. lnsiJtere hava kuvvetleriy- ŞuldaW cleDis ~i arttır- Seyfi ve Hamdi imıinde iki ek· 
le beraber Malta, Cebelüttanlr, mata batlaWUfbr. mek pifiricbi, •ece sabaha kar-

tı paÜIJan _,. açık kalan haY.a 

LflıNl lluolini ile haaber lıtila eJecefi W... Hrilen Heeyo 

usoıını en büyük 
ostunu kaybediyor: 
La val kabin esi 
düşmek üzere 
Radlkallerın reısl Herrıot istifaya 

karar verdi 
(Yamı ı lndü) 

pa honuunclan çıkan •azlarla ze 
ldrlenmitlerdir. 

ltita farltina qrak bu sabah 
aat 9,30 da vanlnnr•• oradan ı•
çen toflr Melu·•'bı otomobiliyle 
baJlllli»İI .. ~ Hamdi· 
"Seyfi ~p.p hUtaaeaine 
'9'1'mlmıtlarcbr. Fakat Hamdi 
yohla 8laaiittUt. Seyfi tte aftr hia 

(198&) (•11•) 

Ras Destanın 
kuvvetleri 

Cenupta rıcat 
ediyor 

Cenupta Italyanlar 
70 kilometre 

ilerlemiş 
Hab••lerae 
muharebede 
gallblyetıerlnl 

blldlrlyor 
(Y tuuı 4 iılcllü) 

2000 
Llrahk büyük 
müsabakamız 

No: 17 

Gece bekçlsı Hall• 18 sanellk bakçl•lk 
hayatının temiz olduQunu •öylQyor 

Kasanın kapısı anahtarla açılmış 
yazıhane kapısı kırılmamıştır 

Karpit deposunun patıamasile iki 
usta vocutıannm· muhıeılf yerıerıneteh 

aQır surette yaT81Sndılar 
lnfllikın şiddetinden t f.>b:1a 

sarS1lmış kadın lşçilerden bir 
kısmı b~yılmıştır ~ . 

Tütfin inbiaar iclareaiDi11 Ciba- lnfillk çok tiddetli olmufr bJ. 
lideki tütiiıı f abribaında dün bir na· 1&r11linlf, deinirllaneye bititiJı 
infilik olmut, iki amele )'aralan- otan atelyede çalıtuı bdınlar bii-
mıttır: )'iik bir korku1a kapılmıfi&raır. 

Fabrikanın demirhane luamın-1 · SinO:~~ zayıf olan ~~dm da 
da çalıf&D ~ ve lbrahim u1- korkiidan bafJlmqbr. . . 

ltalyan 
eıçısı 

f'f GkQmetimize 
Sordu: 

_ .... __ _ talar kaynak yaparlarken karpit t;lir kiıım kadınl~r, ı,.11ıan ar
depoıu birdenbire patlamıtbr. Bu kaclaıiannı ayıltmaya uiraıırlaı-

• infilik kaynak bombaaını da pa•.· ken fabrikanuı doktoru da. yaralı• 
latmıf, etrafı kaplıyan alevlerle lan muayene etmq ve fabrikanın 
demir parçalanndan iki uıta ya· reYirine kaldll'tmqbr. Jlevirde ilk 
ralanmııtır. ledaTi japrldıktan eonra raraiı(,. 

lnglltereye 
verdlQlntz 

1 'l'lOsbet cevap 
9 <8 ltaıvan-Türk 
dostıugu ile 
b111 telif midir? 

C Vap verdik ; 
19 Muaoltnl " lanet IDliı 
t u Türklyenın beynelmllel 

1 

1 Ba lıimJir 1 ... 

ıb b. ta 
1 

b r.n· haıtahaneye lcaldıiılmalarmA 
ra ım us nın yara an ıı- · · ih lüzum ıörülmüı, çajn'ılan 11 hl 

tından ve yüzünden, Haaan Ult•· imc:la.t oto.-;aobili if e yaralılar Be-
nın yaraları iae kollarmdan, alnın- yoğlu hut&haneıine ~ölürüla'..üt
dan ye bacaklarmdandır. l.rdir. c·ıoo•) (1189\ 

Suik8St 
Mazn unlarının 
muhakemesi 

•• ıQ nf 1 Tamdmu .. adim buraya yuınu: A . f . k w 
,.!' &h h üt ı er ı n ı n b ı r ı c a b ı dır, ı ·' ·~ .... · ' ·-·--ı 
zıt de~ıı~.~~stluk muahedeıerıne i ·- -............ rı ' JŞ ence y~plld .. gı_na dair . 

~~~~~-~~~~<~~~·~~,J1~~-~··~·-~·~.":·, •• "1·~ahke~e heyetıne ı~ı~a ver~ı (Yamı Z incide) . , (Yamı ı lıtcüleJ 
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5300 
HA8i:.K - "!Jqam poatut 

Ankarada suikast maznunlannın muhakemesine 
dün devam edlldi 

17 SONKANUN - 1936 

2000 
Liranın yerinde I 111 l _:ı A ·ı . k Liralık 
yeller esiyor ıv.ıa~nun ar~an rı ış ence . Müsabakamızın 

kutc~!::~: ~~n!:~~:~::: qapıldı~ına daır mahkeme heqetıne 
yoncu Avram oğlunun kasası so- e 
yulmuıtur: 

Avram oğlunun yazıhanesi, ha
nın zemin katındadır. Geçen cu
martesi günü komisyoncu kuaaı
na bet bin üç yüz lira koymıq, ka
sayı iyice kilitlemiı, üstelik kilit
lenip kilitlenmediğini de kontrol 

bir istida verdi 
Gizli celse 3,5 saat sürmüş, emniyet 

izzet dinlenmiştir ajanlarından 
etmiıtir. 

Pazarte.i günü A vram oilu ya
zıhanesine gelmit, kasadaki ba'tı 
evrakı gözden geçirmek üzere ka

Muhakeme perşenbe günü saat 14 e kaldı 

saya yakla,mııtrr. 
Bu yaklaıma neticesinde Av

ram oilu kasa kapağının aralık 
durduğunu görmüf, şaşırmı§tır. 

Komisyoncu kapağı süratle a
çıp içeri bakınca bir gün evvel yer 
le!tirdiği heı bin üç yüz liranın 

yerinde yeller estiğini görmüı, va
ziyetten zabıtayı ve ortaklarını 

haberdar etmiıtir. 
Zabıta tahkikata hatlayınca ge

celeri hanı bekliyen Şibinkarahi
sarlı 49 yaıında Haliı ile gene ge
celeri handa yatan birkaç kiıiyi 
zannaltına almııtır. Sorguya çe
kilen Haliı ile diğer adamlar vaka 
dan hiç malUınatları olmadıiını 
aöylemitlerdir. On ıekiz ıeneden 
beri handa kapıcılık yapan Haliı, 
böyle bir ıuç itlemiyecefini söyle
ınittir. 

Ka1a anahtarla açılmıfbr. Ne 
kaıanm bir yerinde ve ne de ha

Ankara, 16 - Ağırceza mah
kemesi bugün saat 14 den itiba
ren suikast maznunlarının muha
kemesine devam ctmiftir. Muh!l
keme biri hafi, öbürü aleni olmak 
üzere iki celsede devam etmif-
tir. 

Tam üç buçuk saat sürmiiJ ola.., 
hafi celıede ,evvelce bildirildiii 
gibi emniyeti umumiye ajanlan~ .. 
dan izzet uzun uzadıya dinlen
mitlir. 

Hafi celse saat 17,S da bitmif, 
ve yarım aaat istirahatten sonra 
taat 18 de aleni celıe baılamııtır . 

Aleni celsede ilk önce Arifle 
ldrisin ya§larını tespit eden mü -

zekkereler okunmuı, bundan ıon -ı 
ra gene Arifin mahkeme heyeti -
ne tevdi ettiii bir istidası tetkik 

Bulgar 
hükOrneti 

nın içeri girilecek yerlerinde ktrıl- Be• sınıfı tsll6h 
mıt bir kııım yoktur. • altına almı•· bunlar 

Zannaltında huhmanlar huıün hudutla.rrta 
IMlij;!J~~erileeekletdir. ,,. toplanıyorla:rmı• 

g "(1189) c•ıoo•) 

Tanassur 
ettirildiği ihbar 
edilen kızlar 

Mektep idaresi bunlar 
hakkında izahat 

veriyor 
Dün, .Galata Senjorj Fransız lise

si•de Selma ve Nerain adında iki kı
zın dinlerinin değiştirilerek katolik 
yapıldıklarına dair kültür direktörlü
füne ihbarda bulunulduğunu yazmı~ 
tık. 

Sejorj li.HBinin direktörü ha ıne· 
sele hakklnda af&iıdaki izahatı ver
miştir: 

- Selmanm asıl ismi Selm:ı Fuş' 
tur. Aslen Çekoslovaktır. Ve Katolik 
ana babadan doğmuştur. 

Yalnız annesi sonradan bir Miislü
man Türkle e\•lenmiştir. llin:ıen~lt·yh 

aslen katolik olan bu kızın dinini ele 
l'fftircUffmiz doğru değildir. 

ikinci kız Nermine gelince kcndi-
81 Mllslüman Türk bir babanın ve A· 
v111turyalı katolik. bir annenin· Jazu)ır. 
Kendisi nldeeinin arzusu üzerinl' ki· 
lfae1• ara aıra girmekteydi. Fakat hiç 
bir uman Uurine dini telkinler yaınt-ı 
mamrştrr. 

Deniz bftdcemf ze 

2100000 
ı ... trnhk fevkalAde 
ta hs~sat konacak 
A.nk:ıradan bildiriliyor: 
lftılbahfl denk bltçesinde açı

la-' Wr futa ı.ıoo.ooo liralık frvka
. _... ta"dnt bHlmuı Gümrük ve 
.........., büulıfı bUtç~slne 21'.170, 

ra.a d.raat enstitüsü 
ıt •'\ Unltk 111ünak:ıle yapıl~uı 

~ııda.ld kanun llylhası Kamulaya 
ftl'flmlftfr. 

Romanya gazetelerinin • Sofy:ıdan 

alıp verdikleri mahimata göre Buigar 
hükümeti fevkalade askeri tedbirler 
almıştır. 

Bu cümleden olmak üzere miihim 
askeri kuvvetler hudutlarda to~ılan

mı§tır. Difer taraftan beş ııımıf ihtiyat 
silih altına alınmıştır. 

HABER - Askerlerin hangi hu
dutlarda toplanmakta olduklarına dair 
vbıh bir mah1mat yoktur. 

Avusturya ltalyadan 
ayrılıyor mu? 

Avusturya Başba
kanının Prag se
yahatına bu mana 

veriliyor 
Prag, 16 (A.A.) - ATiııturya 

Başbakanı Şutnig buraya ıelmiı· 
tir. 

Avusturya Başbakanı Şuşnig'in 
Prag'a seyahati, küçük antanta 
dahil devletler tarafından hara -
retle karıdanmııtır. Zagrepte çı -
kan Novosti gazetesi bu hadiseye 
bütün birinci sayfasını tahsis et -
miı, ve büyük puntolarla göster· 
mittir. 
Yazıdan anlaııldıiına ıöre kü. 

çük antant devletleri Avu.turya 
Batbakanının bu seyahatini: 

"ATiısturya balyadan ayrıl • 
mak, ve küçük antantla birleı . 
mek istiyor.,, teklinde tefsir et -
mektedirler. 

Maamafih Viyana gazeteleri bu 
seynhatte hiçbir siyasi maksat ol· 
madığrnı, Avusturyanın ne ltal · 
ya, ne -de Almanya aleyhinde ha
reket etmediğini yazmakta, yalnız 
bu vesileyle Avusturya ile Çekos· 
lovakya ye küçük antanta dahU 
diier deYletler arasındaki dostJu. 
iun kuvvetleneceğini bildirmek · 
tedirler. 

edilmittir. 
Arif bu istidasında. tahkikat 

esnasında Ankara emniyet direk
törü Sadrinin kendilerine çok fe
na muamele yaptığını ve kendile
rini tazyik ettiğini iddia ediyor, 
ve tahliye edilen kardeşi Alim'in 
dayak neticesinde kulak zarının 
patladığını ilave ederek ıikiyet e
diyordu. 

Ayni zamanda Sadrinin mah
keme heyeti huzurunda yalan ifa
de verdijini, hundan dolayı da 
hakkında tahkikat yapılmasını is
tiyordu. 

Buna cevap veren müddeiu
mumi Baha Arıkan eğer Alim'in 
kulak zarı patladıysa bizzat ken-ı 
diıinin müddeiumumiliğe baıvu
rabileceğini söylemiı, Sadri aley-

hindeki iddiaların da ayrıca tet
kik için ınuameleye konulacağını 
ilave etmiftir. 

Bundan sonra Ali Saibin mü
dafaa vekili avukat Hamit Şevk~t 
söz alarak, muhakemenin bir an 
evvel bitirilmesini istemiştir. 

Mahkeme heyeti de müddeh:
mumiliğe tahkikatın tevsiini iste
yip istemediğini ıormuttur. 

Müddeiumumi buna lüzum ol
nıadıjı cevabını vermit ve dosya
nın tetkik İçin müddeiumumiliğe 
verilmesini istemittir. 

1stiıareden sonra reis muhake
me evrakının iddia makamma ve
rilmesine ve muhakemenin de 23 
İkincikanun pertem-be günü ıa11t 
14 e bırakılmasına karar verildi
ğini bildirdi. 

ltalyan elçisinin 
hüktimetimizden 

~~bir suali 
~~~~-·-~~ 

1928 de ltalya ile akdetmiş olduğumuz doethak muahedesinin Mil
letler Cemiyeti ml';akı .mucibince İllgiltereye verclllimlz .azle telif 
edilip edilemiyeceği hakkında İtalyan elçiliğinin hükfımetimize bir ıs
tifsarda bulnuduğundan İngiliz gazeteleri bahsetmektedir. WJ'ay!l'Je., 
gazetesi İstanbul muhabirine atfen, aynen panu yazıyor: 

"ltaalyanın Ankara elçisi Türkiye Dııbakanhtına bir nota vennk 
Tiirki.)enin lngiltereye Milletler Cemiyeti andlqmuının 16 ıncı mad
desinin tahmil etmekte olduğu mecburiyetleri ifaya hazır olduğuna 
dair vtrmit olduju müsbet cevabın 1928 tarihli ltalyan - Türk d01t
luk mnahedesile kabili telif olup olmadığını sormuştur. Anlaşıld1ğ1na 
göre. 'l'Urkiye bu suale, Balkan Paktına dahil diğer devletlerle mi17Jt· 

kerede bulunduktan sonra cevap verecektir. 
Bu cevapta, vukubulan hareketin muahede hükümlerinin kendili

iind~n tabi olduğu taahhütler dairesinde yapıldığı bildirilecekti•. 
Balkan Paktına dahil memleketlerin murahhaslan arasında c~re

yan eıten son konuşmalar neticesinde, Habeş meselesinin luılli :r,in 
Franon ve İngiltere tarafından birlikte ileri sürülecek bilcümle tftdif· 
lere Balkan Antantının Küçük Ant.antla beraber mitzaheret etmı•si 
kararl11~tınlmı, bulunmaktadır.,, 

•• * 
Oirendijimize göre, bu iki taahhüdün biribirini nakzeder mahi

yette ıirülmemeai zaruri olduiu, ltalyan elçiliğine verilen cevapta 
söylenmiıtir. 

Zaten lngiltereye verilen cevap Milletler Cemiyeti paktının "14 ıncı 
maddet.ı mucibince bu kuruma aza olan bütün de,·letlertn kabul ~t·:'<
lel'i taahhütlere sadakat gii!termekten bqka bir fe) deltldir. Beynel
milel mahiyette olan bu taahhüdün esuen Milletler Cemiyeti paktı11a 
uysun bir şekilde hazırlanmış olan münferit muahedel~re dokunur !>lr 
tarafı yoktur. Bundan dolayıdır ki beynelmilel muabedelerin mitnforit 
muahedelere uygun olup olmaması meselesi mevzuu bahsolamaz. " 

Lehlerin celladı kızdı : - - ,_, ~- ,_ - - - ~ -
''idam cezası bana 

sormadan 
kaldırılamaz!,, 

"Deyli Herald,, yazıyor: 
Lehiıtanm resmi celladının bir 

derdi var. 
Hükumet, ıeçen hafta netretti. 

ii umumi af ile, bütün ölüm ceza
larını ebedi hapse tebdil etti. Ve 
bu ıuretle bu celladın da bir gelir 
menbaı - yeni İ!ler çıkıncıya ka
dar - kurumuı oldu. 

Bu cellat her idam için bir ko· 
misyon alıyordu. Bunun için tim· 
di bir tazminat talebinde bulun
maktadır. 

Cellat fÖyle diyor: 
"- Umumi af illn edileceii 

zaman ya bana haber vermeli, ya
hut benim fikrim de alınmalıdır. 
Yahu~ tam tazm:nat ahnalrv·m ... 

tafsilatı 
K&r1ıl1Jmd& (2.000) Ural.ık kıymetll tf 

muhtelif bedlyeler verecetiı:nlz bUyQlc 1110. 

ıabakanua bql&dı. 

Nqrelllıtmfz resimler, btrinel ~ 
gördllğUnUz gibi tanmmyı çok kolay ol•~ 
ve bu yüzden bUWD okuyuculanmız gaıett

mıztn G lııcl yıl bedlyelerUıdelı birer ~ 
kolaylıkla kuanablleceklerdir. 

Yapılacak ıey ıudur : 
HergUn böyle bir resimle onun aıtırı• 

bir kupon nqredecetta- Bu realmlerl al~ 
• dald ku~ beraber, yani kuponu ve~ 

m1 blr arada kea1n.lz. Koyacaıımız resımıeıl
p.zeto okuyan btr adamın tanrrnamuma ~ 

kln yoktur, iliz teeadtlfeıı tanmıaa•nm bl>' 
bir arkadqmrz muhakkak tanıyacaktır. fi' 
resmin k1mln remıl olduğunu altmdald kuP°' 
D& yazıma. Tamı:IUyorRDIS '':t&nmıa~ 

diye kııydetmeyt lhmal etmeytıılz. 

Bu resimlerin yek~u lmk be§ o~ 

tır, Kırk bel remıl tamaml•drfmta ... 

bwılann hepsfnl muntazam ııekllde bir d"
tere JÇqtırarak Ye defterin llzerbıe adrt" 
lerfnJzl açıkça yazarak bize gönder~ 

ı,te kıymetli 91y&lanmm banmak ıçf 
yapaca,fam kWfet bundan lbaretUr. 

Hedtyeleıimtzden kazaıımaım için 1" 

lhnlcrln bepatııı tanmıaya IUzum J'OlrtU'' 
415 reafm araaında S reelm tanımu&Dlll fi 
mUsıı.bakamu:a l§tlrak edeblllrıı1nlz. 

MUsabıı.kamıza tqra okuyucula~ 
da l§tlrak edebilirler. Onlarm da lsU!ade edfl 

bUmeıert için reatrnıer bittikten 80Dr& -~ 
bir zaman verilecektir. 

Lival kabinesi 
düşmek üzere 

Paris 17 - Hareketinde aer~ 
kalmak ve partisinin başına s~111eJ 
için Herriot'nun kabineden latif a e~ 
mek niyetinde oldutu iyi bir ıca~· 
tan haber verill10r. 

Uurtot RadJkal DUtWahl~ ff! 
DAlµAın önclcri olnn D:ll••"l'n'"" '$ 
makama namzetliiinl bertaraf etlll 
istemektedir. 

Herrlot'un l•tlf•S1n1n mana81 
nedir ? 

Franaanın btlyiik frrkası Ba ... 
terin reisi Herrlot, tfmclild l'n~ 
kabinesinde nezaretsiz nazırdı. Uyt 
kabinesi, Herriot'nun çekilmal Uzttl' 
ne, sarsılmıştır ve düşmek tehlikeshl' 
maruzdur. Çünkü, şimdiki kabine" -" 
sosyalist ve komünistlerden maaı~a-" 
bütün fırkaların mümesslllertnde' 
mürekkepti ve bilhasM Radikalleri' 
itimadına istinat ediyordu. 

Eğer Llval bu yilsden dfiFcei<" 
tursa, :Musolini en sadık dostunu Joı~ 
bedecektir. Ve beynelmilel vazh't't 
oldufu kadar ltalyamn clıt ı~yas'14' 
da da doldurulması güç bir boşll 
meydana gelecektir. 

~----~~----------~ 
Harice döviz 

vermemek için 
Tet:l<lk seyahatıetf 

yapmak 
&atJv&kAletten 

izin aımıya ba§ll 
Hükümet döviz ibracabnı ~ 

dit etmek ve mümkün olduğu 1'f' 
dar azaltmak için yeni Ye çok 1' 
rinde bir karar vermittir. 1 

'b' b nd' Bukarar mucı ınce ~ 

sonra, biç bir makaatla A I 
veya yabancı bir memlekete.~ 
kik seyahatleri yapılamıy~I' 
Bu suretle sık sık tek~r. ti 
Avrupa tetkik aeyahatlerınııı • .a' 
bu arada mühilll bir döviz 1. ( 
nunun harice çıkmasına m9P' ,y 
lunmaktadır. Bu gibi seyah• 1'-' 
yalnız fevkalade vaziyetlerde f'_' 
vekaletten izin almak tartiyl~ if 
pılabilecektir. Her hanri .~ 
için lazım gelen malOmat 1 fı' ' 
veya lıarici,. veklletleri ı.r• .,ı' 
dan verilecektir. Karar bii~~~if' 
lediye ve vilayetlere bildır• 
tir. 
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Esnafa 
bir tavsiye 

Reld&m iyi ıeydir. Fakat lü· 
ıuıa..ıı;, manuız yapılan reklam 
bdar zararlı teY yoktur. 

Muayenesi 
lazımgelen 

Bilmem, ben öyleyim ve sanı· rl ar 
rnn ki çok kimse de benden fark- vapu 
••zdır: Havuzlarda yer 
Mahmutpaıa caddesinden ıe· o 1mad1 Q ı n dan 

serllen: • 
- Efendi! Efendi ... Aradığm.z Havuza gırmeden 

bizde var .•.• diye ıırnapn tezgah- muayene edilecek 
tarlara fena halde sinirlenirim. Kabotaj hatlarında sefer yapan 

Hatti. aradığım ıahiden orada deniz yolları ve vapurculuk soaye-

1 Y abancz memleketlere 
· gidecek tüccarlar 

Para almak için ne yapmak 
mecburiyetindedirler ? 

bulunn bile girip almam. tesi vapurlarından on iki tanesi· 

B B.•... t dı'ye hay nin, havuzların hepsi dolu oldu • - uynın mum. - • 
k k b ğundan kazan ve tekne muaye • 
ıran e apçı... b 

k akk d k neieri yapılamadığını u yüz -
Kaldırımı kesere tır a a d d . t" t d' kt'' l" v .. en enız ıcare ıre or ugu • 

otomobilin knpisıriı açan ve önil- nün· bir hafta sonra bu vapurları 
nüzde bir revera,ns yapan: ıeferden menetmek mecburiyetin-

- Tramvay beklemeyin, ucuza de kalacağını yazmıttık. Şu. va· 
IÖtiirürüzl ·diye, yanınızdaki ba· ziyete göre bu vapurlardan mü -
Yan karsısında !İzi küçük düşürüp him bir kısmının 'bu hafta sonun • 
nıahçubiyetinizi istismara kal~a- da seferden geri bırakılmaları la -
tan ıoför... . zım geliyordu. Fakat tam bu ıı -

Hülisa, musallat olmak tarzın- rada yapılan müracaat karıısında 
da yapılan reklam, fayda değll, Ekonomi Bakanlığı bu vapurlar 
zarar verir... hakkında yeni bir karar ittihaz 

"' ;r .ı.~ etmiıtir. 
Dikkat ediniz: ltalya ile Habeş 

İ!inde nasıl propaganda sürçme· 
leri var. Denilebilir ki, o koıkoca 
İtalyan nezaretinin faydası değil, 

Deniz ticaret direktörlüğüne 
bildirilen' bu karara göre bu va • 
purlar bir fen heyeti taraf mdan 
havuzlanmadan muayene edile • 

Kambiyo kararnamesinde ya · 
pılan yeni değiıikliklerde her · , 
hangi bir ticari sebeple harice gİ· 
deceklerin bu seyahatleri memle· 
ket iktisadiyatına uygun olduğu· 

nu ispat etmeleri §a~ı konulmut 
tur. Bunun için bu usulün tatbi · 
katına giritildiği iki aydanberi 
müracaatların birçoğu reddedil · 
mittir. 

Bu arada meseli. lstanbul Tica
ret Odası batkanına Avrupaya 
yapacağ1 ticari seyahat için iıte · 
diği 3000 liraya mukabil ancak 
300 lira verilmittir. 

Bu husustaki istekler töyle bir 
mürakabe uıulüne tabi tutubnak
tadır: Avrupaya gidecek tüccar 

veya sanayici evveli Ticaret Oda· 
sına bir istida vermekte ve Oda 

Genel Sekreterine seyahat seb~ ·ı 
bini ıifahen anlatmaktadır. Bun· 

-----~--------------·--------~---

dan ıonra Genel Sekreter Oda 
idare heyetine bu ta!ebi ve edin
diği kanaati anlatmaktadır. 

Oda idare heyeit eğer bu seya· 
h;ti memleketin iktısadi menfaa
tma uygun görürse bunu Ekono
mi Bakanlığına bildirmektedir. 
Bakanlık, yaptığı tetkik sonunda 
isteği yerinde görürse bunu Türk
ofiae bildirmekte ve Türkofis de 
seyahatin yapdma §&rllannm ha
kikate uygun olup olmadığını tet· 
kik etmektedir. 

Bundan sonra it yeniden Tica· 
ret Odasına bildirilmekte ve Orla 
da kambiyo mürakabe heyetine 
bu aeyahatin yapılabileceği hak 
kmdaki müsaadenameyi gönder 
mektedir. Fakat kambiyo müra · 
kahe heyeti yaptıiı tetkikat ao 
nunda seyahati yapacak kimıeye 
lüzum gördüğü kadar hir para 
vermektedir. 

ı:ararı oluyor ... 
Biçare Habe!lerin Kont Ciano'· 

ları yok, fakat, bütün dünya efk~
rını kendilerine celb"edebildikleri
ni dünya matbuatmın neıriyabn· 

c ektir. Bu muayene sonunda ha -
vuzlanmadan daha bir müddet 
sefer yapabilecek kabiliyette gö • 
rülen vapurlann sefer yapmalarl • 

Nakil vasıtaları polisler 
tarafından kontrola başlandı 

dan anlıyoruz. 
Hakkını, ıistikametini, malının 

i1iliiini· ı, prensipinin ıağlamhit· 
nı Lildimu•Ic c;nk rniikemmeldir; 
nıtııaır:-raKat, a sulam-et yan-

na miiaaade edilecektir. 
Vapurları muayene edecek fen 

heyeti tqekkül etmittir. Heyet 
bir hafta zarfında muayeneleri bi
tirerek raporunu verecektir. Ha
vuzlar boJahnca bu vapurlar havu
za girecektir. dıran çığırtkanlıklardan kaçınma-

lıdır. ------------
Banlar, tersine tepen kötü ta

bancalara benzt.. :er. Zararları sa· 
hiplerinedir. 

Romanyada 

Staviski 
tarzında 

Çekmece 
kaırı ştı rı rken 

Çengelköyde Üzümözü sok~ 
ğında Nikolakinin 12 numara\' 
b;:kkal dükk?.nına sabıkaltlardan 

Koço girmif, para çekmecesini k~ 
suiistimaller rııtınrken yakalnmı§hr. 

· Alışveriş yüzünden 
Bülcreı, 16 - Milli banka me- Tahtakalede Şeyh Davud ha· 

l!llırl d 'k' k" • kif edil • .arın an 1 1 111 
• tev.. • • r.ında seyyar çıracı lıyas ile ziftı;t 

lllıttir. Bunlar, dövız uzennde ".tuvan altı verit meselesinden 
lahtekarlıklar yapmıtlardır. "JiaVga etmİf)er, birbirlerini clöc. 

Viyanada bulunan bir mali mü- mütlerdir. 

Şimdiye kadar ıehirdeki nakil 
vasıtalannın normal prtlar için· 
de itleyip itlemedikleri hakkın -
daki kontrol doirudan odğruya 
emniyet direktörlüiü altıncı ~U· 
besine bağlı seyrüsefer memurlan 
tarafından yapılmaktaydı. Fakat 
Seyrüsefer kadrosunun mahdut O· 

l~tu yüzünden ıehrin her yanın · 
daki nakil vasıtalarını tiyikiyle 

' kontrol imkanı bulunamamakta · 
dır. 

Bunun için polis karakol~anna 
bu kontrolün yol üzerindeki kara-

Memleketlmlzden 
çekilen bir sigorta 

kumpanyası 

~enin müdürü Groaa'la ıeriki Kamyon çarptı 
curum olduğu anlaıılmıf, bu a- Beyoğlunda Demirbat sokağın-
~•m da Viyanada tevkif olunmut- da oturan berber Hüıeyine Tuğh. 

Memleketimizde uzun yıllar • 
danberi sigortacılık itleriyle met • 
gul olan ve en eski sigorta kum -1 
panyalarından biri olan Sosyete il 
Jeneral dö Sürveyyanı Türkiye • 
deki faaliyetini tamamen tatil et -1 
tiğini Ekonomi Bakanlığına bil -
dirmiıtir. Bu aoıyete esasen da • 
ha evvel memleketimizdeki faa -
liyetini azalbnıf bulunuyordu. ur. cılar caddesinde tütün inhisar i-

Bu auibtimalde, Romanya hü- d · • 305 ... 1 1 kamyonu ça ---------------------
ı...~ • • . aresının - ı ı ,-. I k I 
"llllletının kayıbı iki mılyar leye k la::m t Vapurcu U SOHye e-
Yük 1m kt . para yara tf ır. 

ae e edır: Aptesanede öldü sinin memurları 1 
l{ f Kocamusta.fa patada MarmatA Vapurculuk Sosyetesi aosyete ., 
•zılayın stanbul teş- cadde.inde 88 numaralı evde otu· nin tasfiyesi dolayııiyle açıkta 

ilUA~ı kuvvetlenecek ran 70 yatında Viyatrik iaminde~~i kalacak ve Denizyollarına dev . 
kadın, Samatyada tren istaıyo redilecek memurlann tesbit;ne 1 
nunda kadınlara mahsus abdest - batlamıttır. Soieyte, aynlan me • 
hanede kalp sektesinden ölmüf murlara üçer maat nisbetinde ik.

1
. 

'tür. ramiye verecektir. 

K12ılay İstanbul teıkilitının 

kollar ve noktalar tarafından da 
yapılması bildirilmiftir. Esasen 
bu kontrol polisin eaaı vazifelt. · 
rinden bulunmaktadır. 

Her taraf ta polisler bu tekilde 
kontrola batlamıılar ve az za • 
manda iyi neticeler almmıfbr. 
Bu tekilde bilhassa otobüs hatla
rında yolda ıeyrüsefer memurları 
nın bulunmadığı zamanlar oto · 
büılerin fazla yolcu almaları ve 
yolculara bilet vermiyerek bele • 
diye resmi ka~kçılıiı yapmalan 
ihtimalinin önil'ne geçilmittir. 

Malll.llerlo tutun 
ikramiyeleri 

Üsküdar Askerlik Şubesinden : 

Şubemizde kayıtlı ve Üsküdar 
emvalinden maaı almakta olan 
derece üzerinden mütekait harp 
malulleriyle ıehit yetimlerinin 
936 senesi tütün ikramiyeai tev · 
ziatrna ait yoklama ve tesbit mu· 
amelesi yapılacağından alikada
ranın Sonkinun 936 nihayetine 
kadar Üsküdar Aı. Şubesine mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

MOretllplerln 
kongresi 

Türk Mürettipleri Cemiyetin · 
den: Cemiyetimizin yıllık kon · 
gresi 2 ıuhat 1936 pazar günü ~a
al 13 de Ankara Caddesinde 50 
nl!.maralı binanın üst katındaki 
da.rede toplanacaktır. A~inın 

gelmeleri rica olunur. 

~•ha 2i7ade takviyeıine ve teıki. 
•t ııolraanı olan yerlerde yenider. 
teıkilit yapılmasına karar verii · 

~ittir. Bu maksatla tehrimize ıe· = J 
en Kızılay Genel lspekteri Ço ·. [ • • 
~aaylavıMuıtafabizzatbu lf· ş EH R 1 N DER DL ER 1 
e ltletlul olacaktır. 

----==.: ............................................... ,~ .... w,,....-........ ~=-ıı.-.-•• ........... ~ .......... ----... .... 
Yaraladı 

K·· ük" . uç ayasofyada oturan Ne· Cami avluları park olmalı 

Fallh Rıfkının 
Velld 

Ebuzzl\i aya 
cevaııoı 

Eski adı naKumJ c~J ~lilli)'r 0Ja11 

n Ankarada çıkan Ulus gaz~t~ nde, 
Falih !Rıfkı Atay, Zaman baş•ınahaı ri· 
ri Velit Ebüzzlyanm hücum makate. 
sine. onunkinden aşağı kalna.fttn uir 
şiddet ,.e dört buçuk sütun b!r hdcım· 
la karşılık \'eriyor. 

Falih Rıfkı, makalenin 1'dını 

"Bir numaralı rejim düşmanı .. koy• 
muştur. 

Cumhuriyetin tee..'5dsünd•n t'' ,·elt 
hilaf et \'e garplılaşma meseleleri kctr• 
şı.o;ında 1923 senesinde ,.~ daha eP el• 
leri Bay \'elld'in yazdığı makaf :'!erfa 
parçalarını alıyor. Bunlan sıralrrııas
dan evvel şöyle söyltiyor: 

Babaaınua mabaacı olduğunıı .a,,. 
ligen Velid'in kendiai kimdir: BU 
Türkçü iken, o ferlatçi idL Bi: "·•ma• 
riyetçi iken o padifahçı, biz ,arı>Çı ı. 
ken o ıarkçı, blı layüizmi ve ıdı kidir 
hürriyetini miidalaa ederken, o lıalil~ 
ci idi. DemC'k ld bafından aonun'l ka· 
dar, o l7C biz, biribirl ile hiç b!r tnna 
noktası olmıyan Ud ayrı safta ıulıı· 
nugomz. Türk milkUni 1curloran ı,ı. 
tün inkıltiplar. bu ~fil &ancalclı ıaf a 
karp kazand~z zalerlerdf'n ikı· 
rettir. 

Ve, Velid Ebüzziyanın şimdik' uzfye. 
tini şöyle görüyor: 

Bu 6&nıf kimaelerden dün iılttili· 
mh ananatı i&ltimiye •Özi Ue bııgilll 

duyduğumuz adatı mUlige aözü nrn•ııa 
da fark yoldur. Batta Velid bir ahide 
la maneı:i11e lfılı doğurnUıflın kı dol· 
rudan doğruya ıeriat karf&lıöıtıır. 

Ceplıe harbını göze alanuyaıuarın, 
hangi ot renklerine boyanaral., uzalc 
yakın, ne gib: fuzaklarda çöreklrnnıit 
olduklarını gönnlgenlerden df'ğiliz. 

Fakat Cunwriyet nıekteplc-inJn. te
f ekkiir ı-c vicdan hürriyeti ordr:ırıntı, 
her yıl, ıay1.3ız hllcu~ular katr11akl• 
olduğuı •4 da bUiyoruz :. Dava, K a
malizm lehine kazanılnuştır. 

Falih Rr .kı Atay. Velid ELU,ı.lva· 
nın tenkitci rolünü oy:namasırıı bile 
istemiyor: 

Bizi dost tenkidi uyandınr, ttiif. 
mamn takdirlerindM de #J11he ederiz. 

Ve nihayet, Falih Rıfkı lı.endl~ine 
vaki olan şahsi hücumlara şOyle ma• 
kabeJe ediyor: 

Benlm babanı ıarıklı, o~un hr.ba· 
sı matbaacı imif. Yirmi gafına l«rdar 
kavuk tafl11Ufl"'- Daha&ı var: A qda 
mebusluktan 350. Ulus'tan SllO, Ank.:ı
ra imar Cemiyetinden 250 lira ~i ee
man 1200 lira alıyormu~wn. 0gl€ ı ·r. 
feryat ki başında bir ey 1'mmefi .\lu
lıammed ! ebik! 

Hep doğru olsa nt çıkar? Kaldı 
ki bir çlf tçinin oğlu olan rahml'tli 
babam benl daima 11lvil mektepte o
kuttu. 

0

Ankara imar MüdlJrlüjjii ıı. 
senefrrdenberi alakam yoktur; t'lılıı· 
ğu :amanda da, komisyon reisi of arak. 
bu pis ruhlu adamın söylcdljl rako
mın yarısı kadar bile tazminat ol ,.. 
maıdım. Ulustan da 500 lira alınanı. 
Fakat thdijim gibi, defJlet w !iorli 
benl bir takun hlzmetıerde l(ul/.1rıan. 
oo lıtediği kadar aylık ttru nnun 
millet nıünıeuilleri ile ıaldhlııetli par· 
li makamlarının kontrolu aUında bu
lunan b;itçesine, ldmin karıımağr: hak 
~1 olabilir? 

t"alih Rıfkı. bankıtların J?&Zt'lf tı· 
karıp çıkarmaması mevzuun da ce• 

vap veriyor: 
Kendisinin gaze~ çıkarma.cıına 

Cumurlyet rejiminin mU.cqıad~ etrn~· 
ne ~ukretmiyor da bizim saf•n ve sJnl· 
fın "srazetelerlnl kapatmağa çahc:ııyorl 
di)"OT. 

1'~atih Rıfkmın makateslndt Hr 
havli de ol<kah sö1Jer Tnrdır ki. his 
naktetmedik. Rir de fransızca "1nrh~ 
kelimesi ge~iyor. 

ntat. su ... ı 
ca.tı, dün ıece liman tirketinin 13 
:lllara.Jı motöründe çahtan H~· 
~ ra cloilu Osman ile ıarhoıluk yü 

A)'BSOCya camii müze olduktan ~onra bahçesinin de 
tanzim edilerek bir park haline konulması kararlaştınl
mıftı. Şubat başında ba işin bir an e\'Hl bitirilmek üznı· 
yapılmasına başhyacağını memnuniyetle duyd!tm 

Sultanahmet,Süleymaniye gibi büyük \ "e seyyarhu ta ---------------.... 

il en k . 
cat~ avga ebnıf, Osman Ne·ı 
t11>. tol bacağından yaral&llUf 

Fakat bence bu tş yalnız bu kadarla knlmamalı, ratnız 
AY8.$0fya mUzestntn bahçesini park haline ko) makla ik· 
tira edilmemelidir. 

rafından ilk planda daima ziyaret edilen büyük cami :ıvh eaca tutu•tu 
lannın da tanzim edilmesi. ve horalarının güzel birer Panıaltıda Meyva ıokaiında 

park haline konulması çok lüzumlu, ,.e lüzumlu olduğu Merc:mekyan apartmıanınırı :.kin· 
kadar da gUzel ve faydalı bir iş olacaktır. ci dairesinin bacası tututmuf, IÖft• 

Belediye ve Evkafın naıaıı dikkatini celbederiz. dürülmüttür. 
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Petrola 
ambargo 

koymaktan 
hiçbir netice 
ah namazmış 

Eden de bu fikirde 

Ras Desta. kuvvetleri taml sıpacı: 
Japonya, Amerika ve 

fakat 
Cenevre neye karar 

verse lngtltere 
bundan ayrılmıyacak 

ı .. iliz kabineai dün ıene top
lanmıfbr. halyaya kartı petrol 
ambarıoau konmuınm artık na . 
zan itibara alınmıyacaiına dair 
rivayetler vardır. 

Sabah ıazetelerinden Deyli T e
learaf petrol itinin Cenevrede 
tu yolda konutulacaimı bildir . 
mektedir: 

''CenenekODUfmaları unum . 
da hütiin ekıperlerin vazifeleri 
derin tetkiklerde bulunarak pet . 
rola konulacak ambarsonun ve -
rebileceji bütüa neticeleri tabit 
etmek olacaktır. Bu tetkik emum 
da en batta nazarı dikkate alma
cak unıurlar Amerikanın vaziye
tiyle Franaanm iç ıiyaaaııdır.,, 
Morninı Post tunu f.UIJOr: 
"Dünkü kabine içtimamda Pa . 

ria pli.nmın ıeri bırakalmasma en 
tiddetle taraftar olan bakanlar 
dahi, petrola ambarıo konmasına 
hiçbir istek göstermemiılerdir. 
Hattl Edenin dahi buıiinkü fikri, 
petrola konacak ambarıonun hiç 
hir fay dalı netice vermiyeceji . 
dir ,,, 
'"'"'•re ln•y•k oımıy•cak 

Salahiyetli İngiliz mahafili, 
petrol ambarıosu meselesinde 
Jnıikerenin Cenevrede miiteıeb . 
bia vaziyetine ıeçmiyeceiini aöy
lemekted ir. 

Fran11z gazeteleri de Fransız . 
lann hayle bir mesele menuu 
habsetmiyecelini yazmaktadır. 

P'•k•t lngllterenın .,, ..... 
d•llfmemı,tır 

Bununla beraber, lnaili&lerin 
bqünkü zecri tedbirlerin ticldeti
nl art1T&n herhanci bir harekete 
iıtirlk etmiyeceline dair haber . 
ler, aall1ılyetli lnsiliz mahafilin
ce tekzip ediimektedir. 

lqiliz aiyuuı, Cenevrede pet
rol me..ı..i hakkında mütterek o 
larak ittihaz edilecek her türlü 
tedbire İftirik etmekten ibarettir. 

lnılllz mOd•I•• komlayonu 
yeniden topl•nıyor 

Londra,16 (A. A.) - Deyli Te
leıraf ıuetai, milli müclaf aa 
meeelelini tetkike emmur bakan
larla mütehusmarm son ıünler
de ıillhlı kuvvetlerin ne gibi ah . 
valde miidahalede bulunacakları
nı iııcelediklerini yazıyor. 

Bakanlar, yalnız uçaklarla do . 
nanmanın mühim bir rol oymya
bilecefini, fakat bualarm lacilte
re ile onun kendiıine lazım olan 
ıeyleri tedarik etmekte olduğu 
yerler arasındaki münakalib te . 
min etmek kabiliyetinde olmadı . 
iını ıörmütlerdir. Deyli Teleı -
raf diyor ki: "Bu ıerait altında 
Du iki nevi ıili.lıın takriyeaine 
krediler tahıis eclilmeei karar al . 
bna almmııtır.,, 

Tencere devrlllnce 
Lanaada 47 numaralı evde otu · 

ran 7 7aımda Martohi nde oyna c 
ken ID&Dl&l üzerinde bulunan f l 
...t,. tmceı•iai clevirmif, baca\ 
lan yanm11br. l 

bir ric'at halindeymiş! ı 
1

7:.'~:::~e ~.::~:be~ 
hayalinde beslediği emeli nihayet h.,. 

ltalyanlar 70 kilometre ilerlediklerini söylüyorlar ~~k;; ~~0·d!:~:n::"~;t~e~'".::~~"~; 

B k il b l 
de kendisinin diier del'letlerle bir&" 

arş a e Ş e r yarda saydınuını bu haklua nrilınt--un a ı ~~~ :::~!·::,~~j~~;j~~::.:· =~~~: 
Ras Desta kuvvetlerinin ltalyanlardan birçok ~;~11:~::~d~;n~;rk;an!~:t:~~:·;10~~ 

. ld tt•kı • • b •ıd• • dalar: Bununla Japonyanıa Aksayı 
ganaım e e e 1 erını 1 ırıyor Şarkta mühim bir rolü, en bilyik ro-

lü oynamak istediiini ilan etmi~ ..>idu 

Habeşi.standa· J·syan iDi ?.. !ar. icabında Amerika ve lngi!•er• filolartle çarpışacak bir deniz kuvve-
tine maJlk olmak hakkındaki istekle-
rini tekit etmfJ oldular. 

Buıün ıelen ltalyan • Habet mularını bombardıman etmiıler zaten evveldenberi Adiaababaya 
harbına ait haberler oldukça mü- ve karada barba tututan kıtaatı . kartı menfi bir vaziyette bulun -
himdir. Habetlerin akıini iddia mızla müe11ir bir tarzda tetriki duiu tebarüz ettirilmektedir. 
etmelerine raimen, cenupta ltaJ · mesai eylemektedirler. ı Mültecilerin verdikleri malu • 
yan kuvvetlerinin ileri hareketle- Şimal cephesinde hava kuvvet. mata ıöre Gocam kıtaatı, hükii . 
rine baıladıklarına inanılabilri. lerimiz dün Andino mmtakaıında met kuvvetlerine kartı koymuf 

. ı;ı. 
Japonyanın hattı hareketi, bUtüft 

dünyada, bilhassa Londrada v~ Ame• 
rikada heyecanla kar§ılanmaktan halt 
kalamazdı. Japonyanın deniz beraber• 
lifinin manası lngiliz ve Amerikalı· 
larm cöılerinden kaçamazdı. Tokyo
nun verdiil kararın manuı, Ja.,on· 
yanın bütün hazırlıklarını ikmal et· 
tiği hissini veriyor. Onun Ak.say: Şarlı 
ta ikinci rolü değil birinci rolü orna· 
mak istediğine, san mil1etlerin lideri, 
bayraktarı olmak istediğini gi.\ .. terl-
yor. 

Söyiendiiine ıöre bu çarpı,:na dütman tecemmularına kartı çok ve hükUmet kıtaatı Gocam'aı mer 
ıimdiye kadar cereyan eden mu· müe11ir uçuılar yapmıılardır. kezi olan Delera Marliı civarmda 
harebelerin en tiddetli ve ehem · H•llefl•r •kalnl lddl• ediyorlar mağlup olmuıtur. Halen Gocam · 
miyetlisidir. Somaliden gelen ~a: Adiıababadan gelen haberlere da vaziyet o derece Yahimdir ILi, 
berler, Raı Destanın 60000 kıtı göre Dolo bölgeıinde genit bir imrarator iıyanı butırmak için 
olan kuvvetlerinin, muharebe cephe üzerinde Raı Desta ordusu oraya acele aakeri kuvYetle,· sön. 
meydanında yüzle~ce ~l~ ve ya · tar.thndan batlanan ve 14 kinu- dermek mecburiyetinde kahı·., 
ralı bıra~bfını ve ı~mdiki halde nuıaniye kadar ltalyanlar tara . tır. Deniz konferansının akamete ui" 
tam bir rıcat halınde olduiunu fm•lftn meıkut geçilen bir muha · isyan b••hMlmı, m• ramasının daha bir çok neticelt-r; ola-

•• * 

b0ildiriyor. BuGbiiyiikl dmuharebe rebe bütün tiddetiyle devam et · Röyter Ajansı bildiriyor: caktrr. Amerika n İngiltere zamaııl• 
avaparma ve ana e orya ara- mektedir. Habeıler mühim arazi deniz kuV\·etlerinl çoğaltarakıaı ,., 

d kub im · Adiaababadan, Gocaırn eyale · ıın a vu u Uf ve pazar. ru.··n .. iı ve kayde degw er ganimet elde et . dünya tiir deniz teslihatı yarışına ,a-
ba..ıı Muh b k tinde isyan çıkmıt olduğuna dair 1 1ıamıttır. are eye •!h.ra mitlerdir. Bu ganimetler arasın . hit olacaktır. Reyaz milletlerin ya " 

1 1 ku eti . 1 kısmen teyit edici haberler alın . ç· d k. r ti . . . d ""il eden ta JaD n erı, yer ı u- da birkaç tank etli kadar mitral- nız m e ı men aa erı ıçın e~ 
kerlerle tamame.n motörlü .. ana yöz, yüz kada: katır ve kamyon mı,sa da Jimdiki halde karıata · Aksayi Şarktaki müstemlekPlerl i~ill 

inan 1 d kkü lıkların ıona ermit olduiu aanıl · de, tedbirli bulunmak mecburiyet:ndı 
Y&tan et enn en tere P et Ye birçok diler harp levazımı da maktadır. Bununla beraber ıan . kalacaklar ,.e bu onlara çok µahah)'8 
mittir. ltalyan tayyareleri, Raı vardır. Şiddetle müdafaada bulu- mal olacaktır. 

k lh bomb d ıür dolayısiyle baıka malUınat a-Deaetanın ararı mı ar 1 
• nan ltalyanlar tayyare bombardı- Birkaç sene e\'Vel dünya işler:ııill • ht }"f H lınmaıı imkanı yoktur. 

man etmıı ve ayrıca mu e 1 
•· manian himayesinde birkaç defa merkezi siki eti Ren sahilleri, Orta 

beı kuvvetleri üze~ne. ~ombalar mukabil taarruza da g~iılerdir. M•r•••I B•dogllo v•zlf98lnden Avrupaydı. Birkaç ay evvel Akdeni• 
--ıı:.d-• __, -·1-!-.ıııı t:ıfek hii .. . ; & im or birı"ncı' pl:. .... ıre•miatL Q.lmtfi de '.ur1' ..... --- .. -- . '~ . . - _ ...... ı.. -··-.ı., ·-·, .. . - . :ır- "S ~ 
cumlanyaamıtJ•r.Jlk~.gül) ~af- talyarilard'in "dtriiaıı anklar ilk Mareıal doalıo nun sıhhi se- işleri herkesi haldı oJarak i~al ,.,u .. 
fında Habeıler, General Grazıa- defa olarak ltalyan mev.zilerine beplerden dolayı pri çalırılaca- yor. Son aylarda lngiltere efkln uma-

. k ti · •iddetl' mukabt. gwına dair olan haberler Romadau, ._ nı uvve erıne -s ı · kartı kullanılmııtır. Muharebe miyesinin fikirlerini bile hiçe sap::1a• 
lede bulunmuılar ve ellerindeki Uebbe Şebelli nehrine karlar bü . resmi ıurette tekzip edilmektedir. cüretini gösteren lngiliz mes'ul rna· 
topraiı kant kanı müdafaa et· tün cephe hattı üzerinde devam Bu taJialara ı&re Mareıal, Eritre- kamlannm son zamanlarda ihli;.:ıtll 
mitlerae de üçüncü gün ltalyan etmektedir. ltalyanlarıimalden nin yükaek mmtakalannm iklimi- hareketlerini şimdi daha iyi anlıvo1 uı. 
tank ve zırhlı otomobillerinin mit kuvvetli ihtiyatlar celbetmekte _ ne tahammül edememekte oldu- Bu makamlar artık yalnız Habeş i~le· 
raly6z aletlerine dayanamıyarak dirler. ğunu ileri sürerek kumandanlık- rile detll, daha ziyade İngiliz lmpar• 

· -•-·ı • 1 bu d "' tan affını istemitti. torlutunun en kıymetli klllmlannıll 
ıen çe.ı mıt e n ara a agrr H•b•fl• .. nd• isyan mı b•fl•dı? bulunduğu, Aksayi Şark dert!erilr ut 
zayiata uframıtlardır. Asmaraya gelen bir haber de lt•lyan kuvvetleri Tr•bluatan raşmak mecburiyetindedirler. 

General Grazianı" harekata dur Erltreve gldlvor 
Goeam eyaletinde Habet hüku · ' ' Raif N •. '1 ETO 

madan devam etmek niyetinde · Akd · kmak ·· S"' metine kartı bir iıyan çıktığını enıze çı uzere uven _ _._ __________ _ 
dir. bildirmektedri. kanalını ıeçmekte olan Lombar· 

ltalyan taarruzunun bqladığı Eıaaen birkaç gündenberi bu diya ve Piemonte nakliye ıemile· 
zaman orada bulunan bir muha- T bl 'd k d b 0 

mıntakada hükiımete kartı bazı rinin ra uaa gı ere ora an ın 
bir verdiği telırafta: hareketler vukua geldiği hakkın- aaker yükliyeceii ve bu askerlerin 

"ltalyan yerli ukerleri, muh · E · d h. d ii ·· 1 
telif kollardan hücum ederek Ha- da bİl'f&Jİa vardı. Taana &ölünü rıtre e ızmet e ece ıoy en· 

ihtiva etmekte olan bu eyaletin mektedir. 
bet ileri hatlarını geri püıkürt · ---------------------------
mütlerdir. Habeı kuvvetleri Ras l • b • k l 
Desta ... ordusu?un kuv~eikülliyesi- zmıtte ır ta as IJO saz 
ne doıru ,ekilmektedırler. Ha · 

'be!ler iyi ailihlanmıı olmalarına l "' J k l' J. 
raimen motörlü ltalyan kıtaatı . uau meyuana Çl arı al 
nın muharebeye karııması üzeri- e 
ne derhal eeri çekilmek mecburi- lstanbul Ticaret Odası da bu 
y•lİ::!:~~·m;!:; d::=;~;,. yolda tahkikat yapmağa başladı 

Cenupta 70 llllometre ................ 
Roma, 16 (A. A.) - 98 numa

ralı teblii: 
Gaaale Doria auntakumdaki 

harp bitmek üzeredir. Bu harp 
ordumuz için tam bir muzafferi · 
yet tetkil etmektedir. Kuvvetle · 
rimiz bütün cephede 70 kilometre 
derinlikte ilerlemitler ve h~• ta .. 
raf~a dütmaaın fiddetli ra~ve · 
aadiai kırmıt&ardu. 

Ras Deatanın kuffetleri aleli -
cele seri çekilmektedir. Mağara
larda mevzi alan kuvvetli dütman 
dümdarları ileri hareketimizi 
durdurmaia çalıpnaktadır. Düı -
manın zayiatı fevkaladedir. Mik
tarı billhare tesbit olunacaktır. 

Hava kunetlerimiz Daggabur 
•e Suabaneh'de dütman tecem -

lmıit Taba Komiayonu teaa · ı 
düf ettiii bir taba yolaazluğu hak 
kında tahkikata baılamııtır. Ko-., 
miayon bu huauata latanbııl Tica-
ret Oduından da tahkikat yapıl-
masını iıtemiıtir. 
Öğrendiğimize göre mesele fU· 

dur: Büyük bir firma Japonyaya 
geni, mikyasta Türk pamulu ih
racatı yapmıf Ye bunu ihraç eder
ken İzmit· Takas komiayonuna 

gramajının doiru olmaclıtmı 16-
rerek derhal ite el koymuttur. 

Bu kıymetlerin Japoayadan 
kaaden bu tekitde v..i!diji yo • 
lunda bir aaıı •ardır. Bamın üze
rine komiıyon dün meseleyi lı · 
tanbul Ticaret Odaıma bildirerek 
lstanbul piyaaasmdan hakikt fi · 
yatların teabitini İltemiıtir. Me · 
sele tahkik edilmektedir. 

kıymetini ta'kdir ettirereti muka · Kolerle Kalenderoff 
bitinde _Japow~y~d~n ~~lu em- t kll dtldll r 
taa ıetırecegını bıldırmııtır. ev e e 

Bir müddet sonra da pamuklu- Sofya, 16 (A.A.) - Etki lçit-
lar gelmiıtir. Fakat apmuklular leri Bakana Miralay Kolef ile aa• 
üzerinde tetkikat yapan lzmit Ta- bık erkinıharbiye Miralayı Kalen. 
kas komisyonu kendisine bildiri- derof f muvaffak olmıyan bülW
len Te Japonyadan verilen bu pa. met darbeli ifiyle aUka4iar olarak 
muldu kum&§ların kıymetiyle tevkif edilmiflerclir. 

Lav al 
Fr•n•ız p•rlamentoeunda 

ıtımad reyi aldı 
Fransız Baıbakanı Laval, so~ 

parlamento toplant11mda dqnsek 
tehlikesini yeniden atlatmııtır · 

Kabine, 46 rey farkla itiına& 
bzanmııtır. 

Hastahaneler 
bombardıman 

ecllllrken 

- ..lJ = , 

H. 
Baı S.u/Jlaluıwreilni: - Mer~ 

ft1M alnı/or. Serti hat_,• götü,.a" 
gorus. 

Taralı ltalgan a.keri: - neni 
lıafllMfle ~ fk 11nege g/i
tiirürsenlz götürllnih. 
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Midye dolması 
Midyenin kabukları evvela te

miilenir. 200 midye pişirileceği . 
ne göre, ellisinin içi çıkarılır. ı 

Bu içlerle pirinç, ' soğan, fıstık, 
zeytinyağı ile kavrulur. Kavrulan 
midyeler bir su bırakır. Bu ıu a

tılmainalıdır. Kavrulan için içine 
biraz tarçın, üzüm de konur. 

lçhazırlandıktan sonra ayrılan 
kabuklu midyeler açılır, içle dol
durulur. Bir tencereye istif edilir., 
Evvelce alman midyenin suyu dö
külerek pişirilir. Midye ağır ateş
te üzerine dökülen ve sonradan 
bırakacağı su ile pişer. 

Bu su ile pişmediği görülürse 
biraz daha su dökülür ve pişiri -
lir. 

MADDl!:LER 

c:ı • .. ~ 
Ö,bd 
o • r- :;:; 

Perakende 

En az ı En çok 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 17.5 22 
Fa.sulya çalı 22-12.35 15 23 
Fuulya horoz 15 18 20 
Fasulya afak J0,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Noluıı 9 12,5 17,5 
Nohut natlll'el 12 15 22 
Peynir B. yağlı 26 35 40 
Kafa.r yaih 50 60 80 
Ka,ar Udncl 40 50 7J 

ıeytlny&# eks. ckıı 47. 50 55 65 
Yemeltllk 40 45 55 

'I' ağ Trabzon 70. 80 75 90 
Tereyağ 120-200 140 220 
Yağ yemeklik 50. 60 75 90 
Yağ btrl.ııcl Urfa 70 85 100 
Pf·.Hno 8. 35 15 48 
l.'flakarna 15 • 18 22 26 
Zeytin 15 • 29 11 - 45 
Sabun 24,5 25,5 3(). 50 

SEBZELER 

•. ..:e biber 8 - 10 ıo 12t5 
Havuç 2 - 3 5 
~~ • .r'i. 

·~ . ' 1 -- 4 • 3 5 
LA hana 3,5 4 5 7 
\'nprak 10 15 20 
PatatM 4-5. 6,5 7,5 15 
Soğan 5-7 6 9 
Kerevl'.t &5 7,5 12,5 
Ye,U domates 35 5 7,5 

YE~JIŞLER 

Ayva ekst. ekst. 6. 8 ıo 15 
Ayva birinci 5. 6 6 10 
Ayva Udncl 3. 3,5 5 7 
Nar ekat. ~kat. 6 7,5 10 
Nar ikinci 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 . 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma Unye 4 - S.9 5 15 
Mandalina 0,5 - 3 1 • 5 
Portakal 0,5 - 5 1 - 7 
Ccvlz l 1 • 18 12,5 20 
Kestane &8-10 10 . 15 
Mupuıla 4-6 7,5 15 

HABER - 'Ali.şam postası _ 

..., 
Midesi aqrıqan okuyucumuza 

Okuyucularımrzdan N. Sunar 1 
diyor ki: 

büyük hastahane terimizden biri -
sine, mesela Cen·ahpaşaya, mü -
racaat etmesini tavsiye ederiz. 

Okuyucumuz,isterse, bize mü -
racaat ederek bu işi bizim tavas
sutumuzla yapabilir. "Üç dört senedenberi midem · ı 

den ~ztaribim. ''Em'ai esnayi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

aşarda karha var,, dediler. Ront
gen yaptılar, mevaddı gaitada 
kan aradılar. 

"Mide dört parmak düşmüş,, 
dediler. Aldığım ilaçlardan bir 

fayda görmedim. Bazan hafif, ha
zan şiddetli sancılarla kıvranıyo-

rum. Böbrekler ve karaciğer taş 
yapıyor ihtimaline karşı onları da 

ayrıayrı rontgen yaptırdım. Taş 

bulunmadı. idrar tahlillerinde çok 

miktarda kum bulundu ve sancı
lan ona atfettiler. llaçlar netic.::si 

şiddetli sancılar gelmiyorsa da 
mide ağrıları hala baki ... 

Kabızlık daimi olduğundan her 
gün bir iki kaş!k karlisbat tuzu 
almaktayım. Bu ağrıları muvak -

katen kesiyorsa da mütemadi de

vam doğru mudur? Mide pek fa:z. 
la gaz da yaptığından çok rahat
sızım. M. Kemal, Abravaya, Akil 

Muhtarın verdikleri ilaçlardan 
pek az bir zaman istifade edebil 

dim, derdime bir çare bulursanız 
minnettarınız olurum.,, 

CEVABIMIZ: 

Memleketin en yüksek müte . 
hassıslarma gösterdiğiniz halde 
sizi memnun edecek bir çare bu-
lamadığınız hastalığınız için, fikir 
sorduğumuz mütehassısrmız di . 
yor ki: .. 

- Böyle müzmin bir hastalık 
hakkında, mektupla verilen bir 

malumat karşısında tabii ilaç tav
siye edilemez. Fakat bu okııyucu .. 

nuzun yapacağı en doğru hareket 

ESNAF VE iSCi 
l!ftfü*we-±!!~ 

Beyoğlu simitçilerinin derdi 
Bugün matbaamıza iki simitçi 

gelerek bize şu şekilde dert yan -

dılar: 

- B:z Beyoğlunda simit sata -

l'ak ekmek paramızı çıkarmağa 

uğraşıyoruz. Mesela herhangi bir 
sokağa geçmek için ana cadde • 

lerden birine sapacak olursak der 
hal belediye zabıta memurları ta-
rafından yakalanıyor ve elleri • 

' 
mizden camekanlanmız alınıyor. 

302 kuruş olan cezayı vermedik . 

çe malımızı geri alamıyoruz. içi

mizden birçoklarının Taksim mer 

kezinde birikmiş böyle 8 . 9 tane · 

camekanlarınıız vardır. Biz bir 

günde sabahtan geceyarıalrına 

kadar çalışarak ancak 40 - 50 ku

ruş kazanabilirken bir de zabıta 

memurlarınm bu kadar sıkı hare

ket etmeleri bizi daha ziyade se -

falete düşürüyor. Belediyeden bi

ze biraz daha müsaadekar dav . 

ranılmasını rica ediyoruz.,, 

Göz insanların yegane güzelliğini temin eden yegane azadır 
Gözün güzelliği önünde insanlar eğilir. Göz insanlara ümit, ne,e 
verdiği {libi insanların zekasının ölçüsüdür. Necip bey kirpik tu 
valeti ile gözlere tuvalet vermek bir İn.sanın gözünün güzelliğin: 
o/olOO arttırır. 

Mavi, siyah, kumral renkleri olup gözleri kat'iyyen yakmaz. 

büyük ve ta.m teşkilatlı hastaha . Necip bey rujları son derece sabit ve latif rayihalı, her rengi 
nelerden birisine müracaat ede . mevcuttur. Bilhassa tavsiye olunur. 

rek, kendisini yalnız dahiliye mü- •••••••••··--~ 
teh~ş~ısları~a değil, ?ir kere de ~ - EK Bugün matinelerden itibaren 
dahıhye mutehassıslar;yle bera - 1 P en çok beğenllen va alkışlanan 
her o~eratörlere de gösterme!ji 

1 

2 t·ı b. den go·· sterilecektfr. 
en dogru yol olur.,, 1 m 1 r 

Doktorumuzun yukarıki sözle· FAKİR Bi R DELiKANLININ 
rinden sonra, okuyucumuz N. Su- j • • 
nar'a biz de, vakit geçirmeden . H 1 KAV ES 1 

..... O_d_un_(çekl-)--3.50-4--25---2--5- ::ıı::mm BugUnden itibaren :::::::::m 1 M A R İ E 
Kömltr 3,4.5 5-6 •• .. 

MAHRUKAT 
B L L E 

Kok I~ M AR YET TA ~i ı 
Söm.I k«r \ 21 :: :: .. .. 

v~e_n_i_n_e_ş_r....,,i,_y-a---=-t---- ii .JEANETTE MACDONALD H 
HoLıvuT ~~ Ferah sinema ~i 

Holivut'un 213 numaralı aayrsı :: :: 
güzel resimler ve kadınlara ait H Ayrıca Gece kulübü~~ 
yazılarla çıkmıştır. mıa Bllnya havad.s!erl :::::::::::: 

17 
CUMA 

Sd'nkanun - ı <;36 
Hicri: 1354: - Şavval: 22 

euNQIN DOOu•u eUNQIAıf aAT1'11 

7,2.'3 17,6 

.. =.a5,ei7 12,24 H ,52 17,6 18,412 5,39 

.!.':. 1 ,50 7,18 {),46 12,00 1,36 12,32 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
İngilizlerin London kruvazörU ziyaret 

maksadlle 19hriml• gelmiştir. 
Fransa Sar'm askerlikten tecridinf 111. 

temektedfr. 

Havanacla artı idare UA.n edlldJ. 

ve 
s E v G i N İ N s s i 
Jean Kiepura - Marta Eggerth 

Dikkat: Seanslar: 
2.ao Fak:r Dellk2nll; 4,20 Sevginin Sesi; 6 Fakir Dallkanll; 

7,~0 Sevginin Sesi; 9,30 da Fakir Dellkanh. 

17 SONKANUN - 1936 

·········~:;:~::;~··;u:~::·~~~:;:;~····;~; .. ~:ı 
aileler için mUhim bir ihtiyaç olan !-. 
tanbulun ve Avrupanm en tanınmış, ı1eıı.. ! 
rlmizden en iyi işitilen kısa ve uzun ~ ! 
galı ra.dyo istasyonlarmm program!ar1%11 

muhtasar fakat faydalı bir şekilde ne§re 

başlıyacaktır. 

Hergtin bu sütunda bulacağınız prog'· 

ramlar, ismi geçen istasyonların tam ne:ı· ı 
riyatt değil bunların gUnJUk neşriyıı.tlafl) 

: arasında, bizim en güzel bulduğumuz ~e i 
S sizlere tavsiye ettiğimlz kISımlar ol] 
! caktır. 

! ............................................... ········ 
17 son kanun 

Cuma 
İSTANBUL: 

18,: Muhtelit plG.k neşri.yatı. 19: Habd• 

l4r. 19,15: Lohengrin operaaı o(plA.k) . . 20: 

Şan ve piyano. Profesör Laşen ~kl. 2n,20: 

Son haberler - Borsalar .. 20,30: Radyo ot 

kestTası, stüdyo caz ve tango gruplan 21 30: 

Sigan musikisi. Saat 22 den sonra An• ;0111 

aja.nsmm gazetelere mahsus havadis servi• 

verilecektir. 

Bt)KREŞ: (823 .Kh.) - (S6t,15 m.) 

Saat 18 den, (02.00) e lcadal') 

21- 21,30: Konser. 21,315- 22. Şar!fılaf• 

22- 23 Laipzigden Avrupa konserinin naıtU. 

12-01,00: Radyo orkestrası. Ol 00- 02.00: 

PlAk neşriyatL 

BUDAPEŞTE: (ö-i6,Kb.) - PJ.19.5 ro-) 

(Saat 11 den (01.00) e kadar. 

18,30-19,25: Çigan musikisi. 20.ıV 

21,45 ( 1902.1915) senesindeki Mac&.r oyunla. 

rından parçalar. 22--23 Lalpzlgterı AvruP' 
konsorlnin na.kil. 23,25-24,10 ca7taDt. 

24,10- 01.00 PIAk. 

BRESLA V: (9.10 Kh.) - (SUS,8 m.) 

(Saat ıs den (01.00)e kadar. 

23,30- 01.00: Belediye orkestrasmm bd-

yük konser!. 

BERLl!ll: (8.U Kh.) - (Sl56,7. m.) 

S:ıat 13 den (01.00)e kadar.) 

19- 20.-15 : Hafif ve eğlenceli şarkııst· 

konser .. 21,10- 21,40: Laipzikten Trio pivaD°' 

konseri .. 

VARŞOVA: (224 Kh.) - (1,839,m.) 
<""--· (LR) ._ __ (1'.~ ~AT)-. 1.«a,..1-- ) • 

22- 23: Avrupa konseri nakli .. 2.,- ':!3,30 

Kuartet (Haydın) parçalarından koru;et• 

23,30: Dans musikisi. 

VİYANA: (392 Klı.) - 506,Sm.) 

(Saat 6,40 (02.00) ye kadar.) 

20,30 22: Viyana senfonik orkeııtr~ 

nm operet parçalarından konseri.. 23,10 .,,,, 

23,50: Cazband .. 24,15: Cazband (devam.) 

Kısa dalgalar 
LONDRA: (Kısa nrahltlarlo. mub'cıı' 

uzunluklarda glmün her ıııaatlnde çal1,ır.) 

10,30 - 11: Yeul plA.klar .. 14,30-l!S· S-

B. C. dans orkestram .. 16,30- 17,30: Orl<est

ra. 20,30-21,15: Askeri bando- 24,20-2! 4': 
Dans musikisi.. 01,00-01,45: Ork'i!Stra. 

ZEESE~: (Almanya) (kıııa ııralıl;JJJrlll 
muht<?llf uzunlukl8J'd.a gUnUn her sıuı.t.ııct' 
müt.emadiyen çalışır.) 

11-11,30: Piyano sonat ( Schubert) .. ı t, •Y° 
ıfl 

12,45: Marşlar .. 13- 13,20: Musiki. 16-

Marşlar .. 17,45-18,15: Piyano (Sonat_.,, 

2,, 46: 
Schubertin) .. 20- 21: Varyete .. 21.30-- · 

Orke~tra ... 01,00- 02.15 : Orkestra. 

iıt~nbul 8d~diq1:.-ıi 

Sehir'IYyatrosu 

1111111111111 

iLi 
111111111 

Bu akaşam saııt 
20 de 

GECiKEN C'Et/t 

Yazan:~ 
Reşat N-..ı 

Yarın akşarı> 
Büyük operet 

MIRNAV 

18 -1 - 936 cumartesi ak~a~ 
Büyük operet MlRNA V 

.. 
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Hollanda-Fransayı 
6 -1 yendi 

k Franaa ile Holanda milli ta- leri meşhur Bakhyus vasıtuiyle 
b ırnları arasında yapılan son fut· ilk gollerini yapmışlardır. 
ı,?l maçına her iki taraf da büyük Bu gol üzerine kendilerini top
k~~ ehemmiyet vermekteydi. Çün- lıyan Fransızlar birkaç güzel akın 
u bugüne kadar yaptıkları beş yapmışlar ise de bu bir netice ver

hıaçtan dördünü Holandahlar yal- memiştir. 
1112 bir tanesini Fransızlar kazan- Sahanın fazla kaygan olması, 
bııtlardı. Fakat Fransızlar sonfa-1 Fransızların oyununu bozuyor, 
ta doğru gittikçe iyi neticeler al- buna mukabil Holandalılar ise a-
bıııJar ve nihayet son çarpışmada teş gibi oynıyarak seri akınlar ile 
da galibiyeti koparmışlardı. birbiri arkasına hücum ediyorlar-
L Harpten evvel yapbkları müsa- dı. Nihayet Holandalılar ikinci 

akada 4 - 1, 1922 de 5 - O gollerini yapmakta da gecikme -19 ' -=:;;~-----=-~---::~--~=--=--:--~~------~-~---------------~---~ 
23 de 8 - 1 yenilen Fransız, mişlerdir. BU haftaki\ T h• } f•k •• • 

1932 de bir sayı farkiyle 4 _ 3 Devrenin nihayetlerine doğru e Jr maç arı ) sturü . 
Yenilmi§ler ve nihayet 1934 de Holandalılara bir penaltı olmuş, 1 İ k nı aç 1 arı 
Aınıterdamda 5 _ 4 galip ge)- fakat Fransızlar bundan istifade 
ıniılerdi. Bu maçta bir çeyrek edememişlerdir. Birinci devrenin 
2.arfında. üç gol atarak üç sıfır ga- tehir maç•arı 
lıp vaziyete çıkan Holandalılaı ~ ,: :..~ıı._ oynanıyor 
K~ne bir çeyrek içinde üç gol ye~ ~ _ ... ~ ~ •·. ~ Lik maçlarının ilk devresi ge • 
ınıtler ve birinci devre her iki ta- - ~ Q'll çen hafta bitmişti. Bu haftadan 
r~fın tekrar gene birer gol atma· llk devre bu suretle 2 - O Fran- itibaren birinci devrenin tehir 
ııyle dört dörde bitmişti. linci dev sızların mağlubiyetiyle sor.~ er- maçlarına başlanacaktır. Bu haf· 
rede Fransızlar bir gol daha ya- mİ§tir. taki maçlar hakkında Futbol He-
~arak nihayet maçı kazanmışlar- İkinci devrede ise Holandah - yetinin tebliğini aşağıya yazıyo · 

1' lar tamamiyle hakimiyeti ele al - ruz. 
18 - 1 - 936 Cumartesi 

(B. TAKIMLARI) 
Fener stadı 

lıte Fransızların 1934 de elde mışlardır. Has1mlarmın çok seC'i 
ettikleri bu galibiyet y~pacakları ve canlı oyunu karşısında Fran
~-on ınaçta kendilerine büyük bir sızlara adeta bir tutukluk gelmi•-
\ltn' l' ıt veriyor, Holandalılar da a- tir. 
~'1llt bir türlii hazmedemedikleri Holandalılar bu devrede de 
"'u lllağlubiyetin intikamını alma- bire kartı dörtgol yapmıtlar ve 

•• ~1 tasarlıyorlardı. bu mühim maçı hiç kimsenin il • 
M" ngiliz f e<iera_s_y_o_n_u_n_a~m~ensup mit ve tahayyül edemiyeceği bir 
h osyö Rudd'un idaresi altında neticeyle 6 • 1 kazanmıılardır. 
aılıyan bu maçta 40.000 seyirci Holandalıların bilhassa müha-

F enerbahçe . lstanbulapor (B) 
takımlar1. Saat 15. Hakem: Ba . 
hattin Uluöz. 

Şeref stadı 
Vefa· Topkapı (B) takıınlan. 

Saat: 13.30. Hakem: Rıfkı. 
Betiktaı · Süleymaniye (B) ta

kımları. Saat 15. Hakem Feridun 

Bu halta.dan itibaren lik maç
larının birinci devre tehir maçlu
rına bCJ§landı. Gelecek haftadan 
itibaren oynanacak tehir maçları· 
nın fikstürünü Je Q§ağıya yazıyo
ruz: 

25 - 1 - 1936 CUMARTESİ 
Şeref stadı 

Vefa - Hilal B, saat: 13,30. 
Be§ikta§ - Galatasaray, saat 15. 

Taksim stadı 
Topkapı - Anadolu B. saat IS 
26-1-1936 PAZAR 

Şeref stadı 
Kasımpaşa - Ortaköy A. saat 11 
Vefa - Hilal A. saat 12,45 
Beşiktat - Galatasaray A. ıaat 

14,30. 
Taksim stadı 

A.ltınordu - Fener bahçe A, saat 
13. 
Topkapı-AnadoluA. saat 14AS 

hulunmuştur. cim hattı §ah eser bir oyun oyna -
. Bazıları kırk elli defa beynel- mıştır. Zaten en fazla itimatları 

~ılel olmut tecrübeli oyuncuları olan bu hattın bütün oyuncuları 

Kılıç. -------------

Kış ollmplyatlarına 
gidecek ıhr d . ıva e en Holanda takımı daha birbirleriyle çok güzel anlatmış 

ılk dakikalarda hemen taarruza lar, icabına göre kısa ve uzun pas
ge •• 

çnııştır. Holanda muhacimleri larla hasım müdafaasını yormuş· 
•oldan yağdırdıkları şiltlerle Fran lar, demir gibi şütlerle de Fran
ıız kalesini abloka etmİ§lerdir. Bu sız kale~ · -i adeta bombardıman 

~. '.". 1 ... ~ 
e->' 

I --
tazyik semeresini vermekte gecik- etmişlerdir. 
ınernit, nihayet dördüncü dakika- Bu acı mağlubiyet Fransızları Taksim stadı 
da Holandalılar merkez muhacim bir inkisarı hayale uğratmışbr. Galatasaray - Eyüp {B) ta - - - ---------------=..:...:=::=:...:::..==::::.:._ kımları saat 13,30 hakem: Mehmet 

. . 

• 

A. ntt??fk d 
.... .a a lcaciınlar arno d .. - l . . 

'L olinıpiyatl .... ın a s:ı.rut şammyoı?u o an lı.ıl ıaein bu senekı 
1'ıt Klei 

1 
arında Amerikayı tem sil edecektir. 

d n cvkalcide ·· 6. -e ""1.ruf old y nw.mtaz ır sporcu olmakla beraber güzelliği ile 
Çoktur. ugundan Amerikt.:ıda kendisini taparcasına sevenler pek 

Ali. 
Güneş · Hilal (B) takımları. 

Saat: ıs. Hakem: Şazi Tezcan. 
19 - 1 - 936 Pazar 

( A . TKIMLARI) 
Fener stadıı: 

Alan gözcüsü: İzzet Mu•hiddin 
Apak. 
Doğanspor . Feneryılmaz (A) 

takımları. Saat: 13. Hakem: izzet 
Muhiddin Apak. 

Şeref stadı 

Alan gözcüsü: Muhtar Oygur 
Anadoluhisar · Albnordu (A) ta
kımları. Saat: 13. Hakem Halid 

Galip Ezgü. 
Beşiktaş . Süleymaniye (A) ta

kımları. Saat: 14.30. Hakem Sup
hi Batur. 

Yan hakemleri: Bahattin Ulu
öz, Feri dun Kılıç. 

Taksim stadı 
.Nlan gözcüsü: Şazi Tezcan. 
Sumer. Ortaköy (A) takımları 

Saat 11.30. Hakem Şazi Tezcan. 
Güneş . Hilal (A) takımları. 

Saat: 12,45. Hakem: A. A. Gög
dün . 

Yan hakeınleri: Rıfkı, Tahsin. 
Galatasaray - Eyüp (A) takım 

ları Saat 15 te. Hakem: Kemal 
Halim, yan hakemler: Halit Ozbay 

/kal, Mehmet Ali. 

Ankarah 
kayakçllar 

Alp dağları üzerinde Garmeş 
şehrinde yapılacak olan kı§ spor· 
ları olimpiyatlarına ilk defa ola -
rak iştirak edecek olan Ankaralı 
kayakçılarımız Bursa üzerin-

den şehrimize gelmişlerdir. 
Kayakçılardan ızcı Kemal, 

Sadri Mahmut, Ülker Cemal ve 
Nazım Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü talebelerinden olup yal· 
nız Reşat Ankara Gücü kulübün. 
dendir. 

Sporcuların hepsi yüksek tah -
silde bulunan gençlerdir. Kafile . 
ye Dağcılık Federasyonu gene) 
sekreteri llyas başkan) ık et 
mektedir. Yüksek Ziraat Enstitü· 
sü jimnastik muai.limi Her RidPl 
de kafile ile beraber gitmektedir . 

Olimpiyatlar 6 şubattan 16 !U· 

bata kadar sürecekt1r. Kayakçı . 
lar Almanyayı dolaşbktan soura 
10 martta döneceklerdir. 

AMERiKAN USlı LU BtR SERBEST 
GUREŞ MAÇINDA 

1 - 2 - 1936 CUMARTESi 
Taksim stadı 

Galatasaray - T opkapı B . saat 
15. 

2 - 2 - 1936 PAZAR 
Fener stadı 

Beykoz - Hili.I A. saat 13. 
Be§ikta§ - Fener bahçe A. saat 

14,45. 
Şeref stadı _ 

Altınordu - Beylerbeyi A. saat 

11. 
Doğanspor - Sumer A. sad.t 

12,flS 
Taksim stadı . 

Karagümrük - F eneryılmaz A. 
saat 13. 

Galatasaray - T opkapı A. saat 

14,45. 
8- 2 -1936 CUMARTESi 

Fener stack 
Galatasaray • Fener bahçe B. 

saat ıs . 
Şeref stadı 

Topkapı - Eyüp B. saat 13,30. 
Beıikta.J - Anadolu B. saat 15. 

Taksim stadı 
İstanbulspor • Hilal B. s~at 15. 
9-2-1936PAZA.R 

Fener stad.ıı 
Galatasaray - F enerbahçe ·~ 

saat 14,30. 
Şeref stadı 

Karagümrük - Sumer A. saat 11 
Anadluhisar - Beylerbeyi A. 

saat 12.30. 
Be§iktat - Anadolu A. saat 

14,30. 
Taksim stadı 

Kasımpa§a - Doğanspor . saat 
13. 

lstanbulspor - Hili.1 A. saat 
14,45. 

15 - 2- 1936 CUMARTESi 
Şeref stadı 

Beşikta§ - lstanbulsopr B. sad 
15. 

Galatasaray - Eyüp B. saat 15. 
16 - 2 -- 1936 PAZAR ' ~ 

Şeref stadı 
Kasımpaşa - Sumer A.. saat 11. 
Karagümrük - Ortaköy A.. saat. 

12,45. 
Be~iktaş . lstanbulsfı or A. saat 

14,30 . 
Taksim stadı 

A.nadoluhisar - Doğan!p!>r A. sa• 
at 13. 

Galatasaray - Eyüp A saat 14,45 
22 - 2 - 1936 CUMARTESl 

Taksim stadı 
Güneş - lstanbulspor B. saat 15. 
23 - 2 - 1936 PAZAR 

Taksim stadı 
Güneş - lstanbulspor A. saat 

14,45. 
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HALİDE EDİB 
97 cNalcil, tttcBrıut .,. iktibo• hakkı mahlazıJ141. Leyla bütün erkeklerin biribirine 

Deinıyol her cuma ıünü oldu· 

la ıibi tik hanımlar ve beylerle 
dolaJdu. Her ıeçen onlara vili· 
yetli 1rir çift ıibi bakıyordu. KaT-
tılarından, uzun ökçelerinin üs· 

tünde yalpa vurur gibi yürüye:ı, 

iki ıenç kadın onlara yaklaıtı. 

Çarpflarının etekleri dar, pele

rinleri luaa, inik ~leri inceydi. 

ikisi de aeçerken Oımana selim 
verdiler. 

"Bunlar kim, Osman?,, 

"Asım beyin kızı Handan. Hüs-

nü pqanın karısı. öteki yeğeni..,, 

"Ne kadar da frenk karılarına 

benzemeğe yeltenmiıler. Rakım 

maymun taklidi yapsa daha çok 

benzetir.,, 
"Kıskanıyor musun, sevgili Ra-

b. ,,,, 
ıa.,, 

"K" 'B ., H h ım. en mı. a a ... ,, 

Hakikat kıakanmadığı aıikir· 

dı. Kendini onlarla mukayeıe et· 

meii dütünmiyecek kadar daha 
iyi buluyordu. Onlara, hakiki pır-

lantn diye geçirilmek istenen ya-

)ancı elmaslara bir kuyumcunun 

baktığı gibi bahmıştı. 

(Bonmarşe) de oyuncak kıs-

mından bir türlü Osman onu ayı· 

ramadı. Boynuna dokununca sal-

lanan, çınııırakh, kül ren.si hir 
.- wuiı li:i bayıbmttı. S.bu 

karnına: do"kununca anırmaga ben 
zer bir ses çıkardı. Rabia derhal 

onu aldı. "Aynanın önüne ko-
rum,, diyordu. Kahve renkli, mah-

zun gözlü bir maymunu Rakıma 

satın aldı. Henüz 1stanbula yeni 

gelen kadife tüylü ayılardan biri-

ni de Penbe teyze için aldı. 

O akf&JD Rakımla Penbeyi o-

dalarına davet ettiler. Osmanın 

kahveye çıkacağını ikisi de unut-
muttu. 

Rakım, Penbenin ayısı elindo, 

kendi yüzü o kadar tam bir ayı 

kaf M\ ifadesi almış ki, elindeki 
oyuncak adeti yavrusu gibi. Ra-
bia ku§ağını çözüp cücenin boy-

nuna taktı. Piyanonun üstünden 

tefini kaptı. Rakım, ayı oyununu, 

Rabiıı ayıcı çingeneyi o kadar et· 

sıllarına mutabık bir şekilde oy· 

nadılat' lıd, Osman gözlerinden 
Y•t ıelinciye kadar güldü. 

Osman artık mahalle kahvesi
ne her akıam gidiyordu. Rabia 

memnundu. Hem bu kocasının Si

nekli Bakkala alııtığını gösteri

yor. Hem de Rabianın biraz başı 

dinleniyor. Çünkü Osmanın istedi

ği o fikri, o ağır konutuf onu çok 
yoruyordu. Bu biçim konuıut vak
tini kaybetmekten batka neye ya

rıyordu. Bu Osmanın hiç ölçüsü 

yoktu. Hayatta mütemadiyen ye

nilik peşinde koıuyordu. Fakat 

eline geçe" her yeni §eyi çarçabuk 
yıprandırıyordu. Vehbi efendinin 

Oıman için söyledikleri H kadu 
dofruydu. Osman hep gözüne, 

aönllne hot ıelen ıeylerin peıin· 
de. Halbuki Rabia sırf abılun ol-

duiu "'ylere, kendisiyle beraber b~~z~~iğini iddia ediyordu. Ner~in: 
yürüyen, olpnlaıan aıina muhit· Bızım damarlarımızda da bırer Kleopatra 
lere, inaanlara bailıydı. Bel!.i 1 d • b v d 
Osman itiyat haline ıelen her ıe· yaşar • n iye 8Qlr 1. 
Yİ bir zincir telakki edecek mizac Nerim inin evinde... - Etm-:z olaun ... Hila ona kar kenarına ilitmit kımuzı i~ 
taydı. Bir gün, bir ıün belki de Leyli içeriye pdifi zaman, tı içimde derin ve sönmez bir aık bir mendil ıörmiiftü. Birden • 

S ki Nermin yeni u-•n•n•tr. Kendi var. Bu •tk beni gebertecek, Ner. ia kalkarak yorganı •Mı: • ine i Bakkalın her ,eyinden he- .1-·'S ~ 
kendine fU prkıyı mmldanıyor . min ! - l,ıe .. Erkeklerin hepsi bir' vesi ıeçecek, Rabiayı bırakıp k;ı

çacak. Ah bu aksi dütünce olma· 
sa Rabia oda11nda dikitiyle ne 
kadar mesut olacak. Neden Or-

man ıeleli kitap okumak idetiııi 
terketmit ti. 

Karııki odadan Cevdet pafa 

tarihini aldı. Osmanın koltuiun

da uykusu gelinciye kadar okudu. 

. . • 
''Rabia, uyanık mııın?,, 

Yan uykuda, yarı uyanık sıcak 
yatağından fırladı Osman limba-

du: Leyli nadiren ağlıyan gözleri- birine benzer, dedim ele 
"Gel sevgilim bu gece ni silerek Nermin in yüzüne bak. inanmadın! Bak •• Seninki de 
Dertlqeliın seninle ! tı: nimki gibi kırmızı mendil ·-""',....~ 
Gel güzelim bu gece - Sen neden aararmıtaın böy- Şakir de tıpkı seninki aibi.. 
Ben söyleyim, sen dinle! le balmumu gibi .. ? tinin aol cebinde kırmızı bir -r-..-J 

Kadehi doldur, - Vallahi bilmem, ablacığım! dil taıımaktan o kadar çolc .._.111' .. 

Ruhumu coştur. Ekseriya böyle sabahları kalk•ı. mr ki ..• 
Seninle içmek, ğım zaman benzimi sararmıt gö. Leyli mendili avucunun içil 

Kendinden geçmek... rüyorum. Acaba ince bir huta!ık de tutarken, Nerminin yüzü ~ 
Böyle sevişmek: mı dersin?·· rar balmumu gibi sarardı •. 

Ah ne hoştur, ne hoştur!,, - Haydi, sen de ... Aslan ıibi "-Onu bırak!,, 
Nermin öbürdü.. kadınsın! Sende hiç verem ola . Diye bajırmak istedi •.• 
Saçlarını düzeltti.. cak surat var mı? Böyle hastalık. Jeri biribirine ıirmİftİ .. Aprnr 
Aynanm önünden kalktriı za . lar içli ve alıngan insanlara mu • ç,..mıyordu. 

yı yakmıftı. Aydınlık ve Osmanın man, arkasmda aJ.akta duran sallat olur... Leyli mendile dikkatle bakJll' 
Leylayı at;rdü. - Fakat, ben senin kadar ge. ca, köıeaindeki (Ş) mar~ o canla, çevik dolatıtı, uyumadan 

evvel dütündüğü feylerin tortusu· 

nu bile dajıttı. İtte Osman gene 
eskisi gibi. Kim demi§ bir gün gÖ· 

zünden kaybolup gidecek? Haya· 

tının daimi arkadatı ... 

Zihnine gelen sükun onu a
yakta tekrar yarı uykuya daldrr· 
mıştı. Elleri (Sömnambül) gibi 

Osmanı ıoymağa, geceliiini giy· 
d irmeğe çabfıyor. 

''Beni ıoymak için neden ya

tak'ün b'UU1orau.n, a çodak? Ben 
ıoyuııariii.z mry'im?,, 

- Ah, .ablacıjım ! Ne kadar nit değilim, Leyli! Benim de dü. gördü.. Birden gözlerini 
sessiz ıiımipin ! Vallahi hiç. duy- §Ünecek, kederlenecek, ailıyacak Nenninin üzerine yürüdü: 
madım içeriye girdiğini.. zamanlanm var... --: Bu rece koynunda yatao 

Leyli somurtkandı: - Haydi, budala! Bu huylan damın adı nedir? 
- Bu ne nete ayol?! Sabahle- yeni mi öğrendin? Beni prmü · Nermin titriyerek cevap .., 

yin gözünü açmadan rakıdan, yor musun? Dünya bir dakika bi· - Şemsi •.. 
sevgiden bahsediyorsun! le dü!ünmeie değmez. Hele onun - Yalan ıöylüyoraun ! 

Nermin birdenbire sarardı: İçin kederlenmek, ağlamak hada. _ Niçin yalan aöyliyeyilll f 
- Ne yapayım, dedi, akşam lalıktan başka birfey değildir. Leylacığım? Şemsi benim e 

benimki ıelmi§ti de .. Fakat, hen Leyla sigarasını yakmııtı: dostlarımdan biridir. Bu ı 
uyurken çıkıp gitmİf. O hep böyle - Haydi anlat bakalım, dedi, geldi ... B:rlikte içtik .. Sarhot Jt 
Y,apar Leylicıiım ! Ben uyurken geceyi nasıl geçirdiniz? Seninki du ve odamda sızıp kaldı ... 
ııvı,ıp ıider. ıene çok içti mi 1 ıen de pekala tanının! Saha·-··· ·· 
~~ Gf&llıılumat* kıjanı. - . -~"%tlmeuııki!'g'IM.-. ~tn gttztetlnt ·~ ·~ :ka.~~~ 

yor, ne yapım. - Şee miydi? ve beni uyandmnadan çıkıp 
Rabia cevap vermiyordu. Os- Leyli pencerenin önündeki ka- - Mütemadiyen gülüyordu. der. 

manın seıi duvar arkasından ge· 

lir gibi uzak. Kirpikleri yanaklaTı-

nın üstünde, gözleri hemen he· 
men kapalı. Buna rağmen bece

rikli elleri yeleği, gömleği devti· 
riyor, minderin üstüne koyuyor· 

du. 01manın potinlerini çekmek, 

terliklerini giydirmek için israr 

etti. İtiraz beyhudeydi. Yalnız 

homurdandı. Fakat sıcak, uzun 
parmakların dizlerinde, ayaklı· 

rında dolaıışından haz duyuyor

du. Ah bu kocasına daima kendi 

elleriyle bakmakta israr eden ka· 
dmlar ! Bu da bir nevi tahakküm, 
teıahüp deiil miydi? 

(Devamı var') 

·re1"irka No. 17 

İhsan Bey hemen meseleye girİ§tiO 

nepeye oturmuıtu. - Ayyy .. Ben mütemadiyen - O halde Şakirle Şemai 
- Bu gece Şakirle kavga ettik, gulen erkekten de hiç hotlan · mendilleri aynı dükkandan a 

Nerminicğim ! - diye söze batla · mam. l ki o aca ar ... 
dı .• Güzelim içki sofrasını hıra . - Onun ne kadar tatlı gülütle- _ Olabilir ya ..• 
kıp gitti. 

1 

ri vardır, Leylicığım ! Sen sert er- meseta çorabı, gömleği, boyull 
- Yatmağa ıelmedi mi? keklerden hotlandığın için, böyle ğını nasıl tek çıkarmıyorsa, 111 
_Hayır. Sabaha kadar onu nazik ve kibar bir erkekle birlik- dilleri de elbette bir tane çık-' ti, 

bekledim. Sabahleyin de ıelme · te ya§amak zevkini duyamıyor · maz. Bunlar dükkanlarda dil .. 
yince eYde duramadım. Sokağa ıun! nelerle satılır. 
fırladım .•• Sana geldim. - Uzatma haY.di. .. Erkeklerin 

- İyi yapmıfsm ammL. Bugün hepsi de biribirine benzer. Hangi- _____ ......,._...._ ____ _ 
ketki evden çıkmasaydın! Belki sinin maskesini kald!fsan, altın . Mevlul 
gündüz gelirdi. da gizlenmiş biraz kin, riya ve Bakırköy Dumansız barut tnb....-'. 

- Artrk uaand1m, Nermin! Bu ,ehvet ıörüraün ! kaları kimyagerlerinden merhaın a. ft 
kadar sert, bu kadar aıabi bira- - Tıpkı kadmlar ıibi. Bizim makam Niyazi Bakinin ruhu 
damla yapmak, beni çok çabuk damarlanmızda da birer Kleo . 1~1-936 pazar stinö ölle nanı• 

dan sonra Bakırköy btiytik ca8' 
ihtiyarlatacak. patra yqar... mevh\dil şefir okunacağından nıt 

- Sevgin bili devam ediyor Leyli bu aırada karyolanın a · mu sevenlerle akrabalarının teşri! 
mu? yak ucunda, mavi atlas yorıanın rica olunur. 

thaan Bey araya girdi: · 
- Ali Beyden ATif Nedret Beye mektup getir· 

memittiniz. Meselenin asıl mlihim noktası bura11ydı. 
Bu kadar aylan ve bu derecelerde gayri muht"'1nel 
bir hidiııeye Arif Nedret Bey inanamazdı. 

Dik bir aeale: 

Bu ıMSzlerden bir ıey anlamıyarak : 
- Naaıl evlendiiimizi sandığımız? diye 

ettim. ı; 
- Evet Arif Nedret Bey Samiye Ekrem Tolı 

minde bir kızla evlendi. İlmi ba~kasının çaldığını 
miyerek.. .. 

... Mukavclit muharririnizdcn buraya ıeleceiini 
zi bildiren bir mektup aldım. Arif Nedret Bey de zi· 
yaretinizi söyledi. 

- Hattı. ıetirdiğim delillere bile bakmağa tenez
zill etmedir .• 

Evet 1 Çünkü nüfus 
taklit olabilirdi. 

kağıttan sahte ve ya 

Arif Nedret de bqile.. tasdik ediyordu. 
- 6a.ılerini.ıdcn bir fey anlamıyorum dedifl1· 

ıarip izdivaç hakkında hiçbir şey bilmiyorum. s=ı: 
çok rica ederim bunun nasıl olduğunu anlatır it 

Biraz müstehzi: 
- Ya! .. dedim. Arif Nedret Beyefendi buna e· 

hemmiyet mi vermitler? ... 
- Hakikati hemen anlıyamamııtı. Ziyaretiniı çok 

ani olmu1tu. Hiç bir şey haklrnda hemen birdenbire 
hüküm verilemez değil mi? Sonra cumartesi ıünll ben 
bulunmadığım sırada kendileri bana telefon etmi~ier. 

- Cumartesi mi dediniz? 

Arif Nedret söze kanprak: 
- Evet dedi. Hatti sizin ıeldiğinizin alqamı .. 

Bütün IÖylcdiklerinizi ihsan Beye anlattım. 
- Sözlerim hakikatti. 
- Bllmiyordum. 
- Derhal tetkik etmeniz gerekti. 
Müklleme tecavüzi bir tekil almağa ba§lamıştı. 

- Peki Ali Beyin mektubu da böyle olamaz mıy
dr? 

- Evet olabilirdi. Fakat ben Arif Nedret Beyin 
arzusu üzerine bu huııuıta tahkikat yaptım. 

Biraz tatırarak : 
- Şimdi hakikaten mektubun mukavelat muhar

ririmden icldiiine emin olabildiniz mi? 
- Evet. Telırafla Ali Beye sorarak öğrendim. 
Bu sözler beni pprtnııttı. Derin bir dilfünceye 

dalmıttım. İhsan Bey benim bu hayretimi faTketme· 
den devam etti: 

- Şimdi sisin hüviyetiniz hakkında ne Arif .'led
ret Beyin ve ne de benim fUphemiz kalmamı§t·r. ~iz 
asıl Samiye Ekrem Tok hanımsınız. 23 ağuıtosda ev· 
lendiğimizi sandığımız Samiye Ekrem Tok .... 

- Arif Nedret beyin müııaadeaile timdi ıiıe 
aini anlatacağım. 

Mukavdlt muharriri biraz dütilndükten 
anlatmafa batladı: 

thaan Bey elli yatlarında, bütün itlerinde ~~ 
meleke kazanmıı bir adamdı. Tavır ve hareke 1, 
de büyük bir sadelik ve yumu§lkhk göze çarpı,o' 
Ve bu sadelik ve yumu§lldık onun yalnız kendi -'._ 

terilerine brıı değildi. Aralannda ihtilaf olar•~., ,t 
diline müracaat eden her iki tarafa da derin ~ t. 
mat ve emniyet telkin ediyor, mlkul ve dUrliıt ~ 
rile her iki tarafı kolayca uzla§tınyordu. Fa~~ 
aıru da söyliycyim ki onun hareketlerindeki bÜ 

(DerJarıt' 



rlABER - Akşam poştası 

ln<afnoteırennn ellil 
gOt~eo kcacdollilo 

Qozelliğinl tamir ettirdiği harde 
mızıkçılık yaptıQı için 

ı..,,,nı a h k e m e v e v e r i ı d i ! 
bt, 'Ot/cm ,adıyor: 

l ~ 0 rlar ki: "Hayatta, çok zil-
~ kadının ya11lanmaaı kadar 

1 l' Paralayıcı bir hiaDe yok-.,, 

~t'Uilc, bir adamın kazanabi-
"t ~ 1-.anıi bir üstünlük ya

lt.ıbpıyonluk gibi bir zaf erdf n 
~a.b~ tahsidir. Bir vakitler 
il&ııeıauı en güzel kadını ola ~ 

-. Coo edilen Leydi Diana Man
i etııe"· Per, bu güzeU:ğini ken
lti . rılc kazanmıı değildi. Gü· 

İl' ii, ne yaparsa yapsın hiç 
~hkenıenin kendisinden ala· 

t Jıı ~ ~ir doğum hakkıydı. Fa.:r •tın bir sonu olduğu gibi. 
-~l ltadm da bunu kaybedi
itt' dtfın. ~ılch taralı, bunu. ken
tt. e lnlıyor ve bir şey yapamt-

ia~' ırününün en büyük aY"· 
ln.' .a~atı, ~porcusu yahut her 

tı bir şeysi olmak için çalıı -
~ antrenman yapması, ba~-

l -:;n. ~dukları esasları kop-
d esı~lQnndır. · Fakat bir 
trını rtizelliği ona çahtma -
' Yorulmadan tabia.t tarafın -

etil tn'-'l'akkat bir zaman için 
en so . 1 
~ ' nra a geny~ a ınan 

t ke .... dı' .. " d" 
... 04 02u ur . ... b. . 

1111~ tat 'buruşmağa baflıyan bır 
~ ~nu geri almağa kalkı
' ela a.t:blc dünyanın bütün ordu 
i,._ ııa.11.'t-._ ' b·. .. l •ı. '~
-~,ın. ~-~. JP. 12e IK ıcra• 

~~~kurtaramaz. Kötü akibet 
' ll .. reciktirebilecek biricik a
'~ ~lerd~ aüzellik ameliyatı 
· operatorlerdir. Güzellik i-
~ılan ameliyatlar son gün

' 
0 

kadar umunıile~ti ki bun-
1 ~aydadan ziyade zarar ver -

1-~ erıne herkes inanmağa bat -
ı. c·· kü t~ h - un ameliyat yijzün çiz • 

~I~ Uru,uk ve kırıtıklıklarını dü. 
'~k~~' .. ı~nirleri germektedir 
-..._, Yiizun ıfadeıini la! gibi yap 
~ .. Ve .. il' • ' guze ığın ca.nhhğınr ha-
~cltiedir. 

)~di Diana otuz dört yaıına 
J, ~ bu _am~Hyah yaptırmak
btt ~ her ınkar da etti; çünkü 
"' dnı ıaat· · ·· .. •ıı.. ı gerıye goturm'· 
~ ~~~~ar boı bir emek olduğu-

-lll IYı t_ " )" f lr.. Dl ır. 
"llç''k lltıd d u Diana 1892 yılında. Rut-

. Leydi Diyana ameliyattan evvel ve sonra , 
lı değildi. Leydinin babc..sı öldüfü yap ığı ameliy.ı ı §Öyl anlatmı~ • 
zaman kendisine 100.000 lira bı- tır: 
rakb. "- Ameliyat hiç ağrı vermek-

Bir güzellik kraliçesi olana yüz sizin ve bir damla kan kaybedil
bin lira nedir ki? Fakat Diananrn meksizin fapılır. ilk 'nsizyon şa
yüzü bir servetti. Nitekım Rayn- kaklarm civarında saçların altma 
hard'in "Mucize,, e&ei. inde "Ma- yapılır. Öteki ameliyat da kula
donna,, rolünü oynamakla bunı: ğın arkasındadır. Her iki ameliyıt 
is bat da etti. O günlerce şöhreti- da yüzün öbür taraf ma tekrar e
nin en yüksek tahikalarmda do· dilir. 
laşıyordu. Yüzün deri ve sini:rleri çekilir. 

Ne yazık ki zaman tlenilen yaş. Başka hastalar gözleri kapalı o' 
lı dede, verdiği ödüne\: tam bu sı- duğu ve ağrı duym~d'lıkları için 
rada istemeğe başladı. Gerçi sah- hiç kıpırdamazlar. Fakat Leyd: 
nenin zengin elektrik ıs!kları al- Diana büsbütün b~,kaya~. Yüzü
tmda ve retuş edilen fotoğraflar- nün karşısında bir ayna tuttura -
da bili terütaze görünüyorsa da rak yapılan her işi görmekte is . 
aynası kendisine müthiş hakikati rar etti. Gözlerini örttürmedi. 
söylüyordu. Yat kendini göster - Yirmi iki dakika kadar süren 
meğe başlamı,tı. Gözlerinin et ilk düzeltme bitince kadın bay· 
rafı, gülme .. atları eskis= gibi de- ranhktan bayılma d~recelerine . 
ğildi. Korkunç saat yaklaşıyordu ; geldi. Sevincin en keskin heye 
ne yapmahydı? canları içinde bağırarak: 

Tamiratın lazım olduğu bilin_i _Ben hayatımda bu kader 

N;J ···~!!et! 12! 
Kadınların 

hoşlanmadıkları 
iki tip koca 

Bu sütunlarda hep kadın gü -
zelliğine, yüz ve be:len tuvaletine 
dair öğütler okumağa alışık oldu
ğunuzdan başlığımıza biraz şaşa· 
caksmız. Ancak yazımız gere), 
karileri, gerekse erkekleri alaka. 
dar eder. Bundan başka makale 
hep bu sütunları yazmakta olan 

kalemden çıktığı için sütunun o • 
kuyucuları yazının bu başlık al -
tına konmuş olmasını ho9 görür • 
ler sanıyoruz. 

* Kabaca bir tasnif yapmak su • 
retile diyebiliriz ki, iki türlü ko· 
ca vardır. Kin: senin kendi üstüne 
alınmaması için burada tiplerimi
ze ad koymıyacağız.Sadece "bir ve 
iki numaralı,, koca diyeceğiz. 

"Bay bir numara,, yazıhane · 
sinden eve döner dönmez, "Kan 
c1ğım hiç wrma öyle yorgunum 
ki,, sözlerile en rahat koltuğu ıo· 
banın baıına çeker, aanki kendi
sinden batka hiç kimsenin okuya· 
maması için, okuma lambasını 
yalnız kendine yarayacak, şekj). 

dt; düzeltir ve gazetesini açtığı gi
bi yemek vaktına kadar hiç k~m
seye bir tek söz söylemez. 

Bu tar:flerimde belki biraz 
mübalağa etm:şimdir; fakat yal· 
nız biraz! "Bir numaralı koca,. yı 
hepimiz biliriz. Kadınların bütün 
hukuklarını ellerine aldıkları bt1 
çağda bile "Bir numaralı koca,, 
lar ekseriyettedir. 

" İki numaralı koca,, da umdu• 
ğunuzdan ve tahmin:nizden pek 
çoktur. Bu nevi koca, ev hizn:et • 
lerine kar§ı olan incizabını giz:e. 
miştir. 8-eğenmemek bahanesile 
her ite bumunu sokarak düze~t
mek iıtemesi hep bu temayülü yü
zündendir. Fakat timdi artık bu• 
nu gizlemeğe hiç bir sebep yok • 
tur. Mademki kadın ve erkek mil 
savidir, her ikisinin hayatı yüz. 
de elli niıbetinde aralannda pay• 
latmak imkanı var. Ev itlerinde 
de bu paylaşma neden yapılma .. 
sın? 

Eğer kadın it başına daha er• 
ken gitmek mecburiyetinde ise 
kocası kahvaltıyı haiırlıyabilir .• 
Kadm eve, mutfağa giremiyecek 
kadar geç geliyorsa erkek için 
kolları sıvayıp akşa.:n yemcğ'ni 

hazırlamaktan başka yapılacak it 
yoktur. 

* Yemekten ıonra da gine ayni Fakat fikrimiz yanlıt anlaşıl 4 

koltuğa kurulur, cigaraaını tellen· maıın: Biz bu yaradıhtta olan 
dirirken sanki_ ezberliyecekmit gi- erkeklerin bulunduğunu anlatmak 
bi gazeteyi hır daha gözden ge • istiyoruz. Adamcağız dünyaya Y'-11' 
çirmeğe koyulur; bu esnada ise lıt gelmittir. O derlitophi bir r":V ' 

Bayan itlerini bitirmif, kocasmm kadın olarak yetiımek üzere do
çorap aökükler:ni örmüş ve can ğacağına yanlıtlıkla erkek olmut
aıkmtııından boyuna esnemeğe tu r. 
başlamııtır. Erkeklerin umumiyetle ICaduı-

Sabahleyin evin ekmeğini ka • }ardan daha iyi ahçı old~klannı 
zanan adam sıfatile evveli onun herkes bilir· Çünkü erkeğ:n bu i§e 
İ!leri görülür. Tatil günlerinde i· kartı daha çok haveıi vardır. 
ıe ya kahvehanelerde yahut arka- Erkek derli toplu olmaya,. 
da§ toplantılanndadır· bilir, mutfak karmakarıtık bir 

işte bu "bir numaralı koca,, ys halde bulunabilir, fakat o üsta bir 
kadınlar ne yapsın? ahçı istidadındadır. Ve tabiati 

* 
Gelelim "Bay iki numara,, ya •.. 

Yemek pitirmesini öğrenmiş mi· 
dir, bilmem, fakat mutfağa ta· 
par. Hatta çamaşır yıkamağa, ma· 
deni eıyayı parlatmağa mahsus 
pratik nazariyatı bile vardır. 

Tatil günlerinde evin bir köıe • 
ıini düzeltmek için muhakkak biı 
İf bulur. Kendi yaptığından baş • 
kasını beğenmez. 

Sabahları erken kalkmağa ba
yılır. Karısının kahvaltısını bile 
hazırlar. Tepsi örtüsünün aakız 

gibi gıcır gıcır olmasına, hatta 
çay fincanlarının renklerine bile 

tecrübelerden hotlandığı için ye • 
ni yeni yemekler icad etmek pe • 
şindedir. 

Şimdi kadınlara soralım: Han
gi tip erkeği tercih edeniniz? 

* Eğer siz ev itlerinden başka 
her §eye kartı haves duyan aciz 
bir kadm iseniz, yahut i, bilir a • 
ma hiç it görmez ve güzelliğiniz. 
den başka bir §ey düşümnez, dan
dini bir bebek iseniz hiç fÜphe • 
siz ev iti seven yemek, pİ§İrmeğe 
kalkışan bir kocayı beklemelisi • 
niz değil mi? 

~tl' ı~~ı, Granbi markizi, Ro
Sıt li 'Ve Manners be.ronu olan 
kııı 0 j J. B. Mannerı'in üçüncü 
~i ~l'ak dünyaya gelmitti. An
~ dtd;ki Crawford dukasının 
~ iundan, küçük yavru 
•ıle)~ Otlukta en eski ve kibirli 
~ t°»~ kanını kendi damarların-

1\ıı L:~ııtı. 

meden ve halkın şüphelenmesine harikulade bir şe'\' görmemiştim. 
meydan vel"İ)med"::t evvel y<>.pıfa- ~ "'iZ aletlerin bkırt13Indan har 
cak bir tek iş vardı. lşte, "Mud- ka bir şey duymadım ve başka bi
ze,, deki roHnü oynamak için ~i- rfoi üstünde ameliyat yapılıyor gi
kagoya gitmeden e\rvel Leydi D1- bi baktım. Şimdi yirmi yaşında 
ana o günün en me,hur müteho.s-

sısı olan doktor Henr; Şireıısonun 
muayenehanesini boyladı. Harp
te hastaba.kıcıhğı yaptığı için yü
zünün böyle vaktinden evvel bu
ruşmağa ba,ladığını s?yledi. Dok
tor buruşukların nereden geldik -
lerini bilmekle beraber hiç sesi

imiş gibi görünüyorum.,, Çok d:kkat eder· 
"Bayan 2 numara,, yı bu koca 

Fakat istediği kadar tuhaf gö • 
rüsünün evli kadınların herr.en hep 
si kadın yapılı, ev h;zmetç~ı.i ruh· 
lu kotalardan hiç hoş1anrnrı.::'ar 

ve "Bay bir numara,, yı tercih e
derler! 

~tldt l~~ükken harikulade gü
'1 oı.-. &kın bunun biç bir mana
~eı ~1• Çünkü küçükken gü· 
~ice insanlar vardır ki, 
~ 1'..ıa, ~zl~rine bakılmıya -
b,,1' l:rii .. çırkınletirler. Fakat 

'-"-tt~~kçe ~zel1iği arttı. 
~ -.9 ._t\ IÖl'enlerın hepsini aer-
1 "• t,r._..1 °' edecek kadar teıir-
~· • ..71l ij ·ı,· d" 
'-1 ı.r-._ 11 'Y 1· Y8lnız ken-

lcı " • ~i. ,.::_ı_.. k 
.a • l)j t L• ' :ır'"lllU Ç0 il· 
"'t. _.vtye ıönnus" L• k 

. D11' 1Z-

t ı..,.i h! • ·ı· ...,.. ... tı 12 ı.r••- zanıaıu ıelince tiiaL- . 1""11leıtt ' 
l°Gt-t1 Durt c: azaımdan 
\iı. batı lerefii \i erle eTlendi. 

.U..._ ol-..Mr &s"tt .,. ünlU 
a l,erah.r para· 

ni çıkarmadı. 
Ameliyat için 250 lngiHz lira-

sına pazarlık kesildi. Diananın 
yetmiı bet yatındaki annesi de 
yüzünü gençleıtirmek İsteyince o
na da 350 lngiliz lirası fiyat bi
çildi ve ana kız e.meliyat masası
na yattılar. 

Leydi Diana ameHya'i. mal!"'!tr· 
d"' ~r·lt>rini beı )lfla~-- .t, H,.t .. ? 

eline bir ayna alarak bütün ame· 
Uyatı takip · effi. Doktor Şire'ıon 

Dedi ve büyi.~k bir s:ıadet!e içi- o kadar sinirlendirir ki: 
ni çekti. Leydi Dict.mının ışı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ 
birbiri ardından iki günde yapıl-

dı. Ameliyatın ikinci safhası ya
nağı yukarıya l::aldırıraktır ki bu 
da kulağın arkasından olur. Arsf' 
liyattan evvel saçların altına sıkı 
lan bir şırınga ae hisle .. mev:ıii o
larak iptal e-dilir.,, 

Ameliyatın dördünc;i günü her 
iki kadının yüzündeki sargılar çı
karıldı. Ancak Leydi Diana an
nesiyle kendisi için olan 600 İn
giliz liralık faturayı te~iye zarea 
nı Relince para vtrml'!ğe yanaf 
madı. 

Ameliycda muhtaç 'llan zengin 
ler arasmda operatöre reklam yap 

mağı tekl!f etti. 
Bu hesap doktor ş;reııonun işi

ne gelmediğinden soluğu mahke -
mede aldı. İngiliz 0 .:>syetesinir, 
bu iki me~h11r kC'-lınt mes"!ley1 her 
kesin itileceğinden korktular \'e 
gazete muhabirlerine 1--cyle bir a 
meliyat1 büsbütün in';iı ettiler 
Sonra da doktcra koşarak iti ört
bas ettirmek için f a'.urayı öde
diler. 

Leydi D;ana arn"'l;v?.ltP""1 ~".,.. .. . 
"B':vük ser,.,·:-~şi rn--1 ... .):! b .. . 
rolü ovra-ı,"tn. f--:~: , f= 1--1 .. Ti 

nin htıla da etı. çok seviien yıldız· 
larından biridir. 

Niçin? 

Çünkü kadını kendi fae ti ·et 
mu':ıif nde kendisine muvaffak; • 
yet1e rekabet eden koca kadar rı). 

dırtacak bir §ey yoktur. Eğer hu 
koca beceriks;z ve muvaff akiyt-t • 
s'zlik gösterirse kansı onu bant.al• 

lığı yüzünden sevecektir, fakat 
madem ki, onun ev işlerini hece "' 
rebileceğ;nden tüpheleniyor, o 

halde J.e.yıı kccP.n•n° yeri rnue ::.k 
ve "IÜpürge arkası deıji), haş kö-
~d~ . 

~:(-
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Bir mütehassıs diyor ki · 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır. 

Yapılnıasl lôıtmge len 

!dareleri İstanbul levazım amirli. 
jine bailı kıt'at için 60 ton toz 
şeker 30/ ikincikanun/ 936 perşem 
be günü saat 15 de Tophanede 
satmalma komisyonunda kapalı 

zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
Fen, senelerce Stksık yapılan maki- beher kilosu 27 kuruş 25 santim . 
yajdan yüzde yaşın ilerlediği izlrri dir. llk teminatı 1226 lira 25 ku· ı 
l>tlirlr. Bu ise bir genç kız sinn'.nin ruştur. Şartname ve numuneıi ko-
güzellifi için tehJfkeJidir. F:.kat misyonda görülebilir. İsteklilerin 
bu gibi hallerde cild, Biocel tabire-
dilen gençleştirici ve ihya ~did un- kanuni veıikalarile teklif mektup 
surlarla derhal beslendiği takdirde }arını ihale ıaatinden bir saat ev. 
derhal tazeliği, güzelliği \'e yumu- vel Tophanede Satınalma komiı • 
pkhğı iktisap eder. Bu kıymetli -;olmuş adalelerini sık!aş- yonuna vermeleri. (374) (135) 
cevher, Viyana üniversites\ profe- tırır ve beşert~yi hec;ler ve --
eörü di>ktor K. Stej~kal tarafı'ldan gençleştirir. Sabahltıyiıı 

hu.sual bir usul dıtiresinde genç 1ıay- l.ıeyaz rengindeki (yağ•ız) 
vanlardan istihsale muvaffak olmuş- 'l'ok<!lon kremi tatbik cdi· 
tur. Bu cevher, pembe rengindeki To· ni7.. Çünkü beyazlatıcı ,.e mukanidlr. 
kalOll kremi terkibinde mevcuttur. İşte bu surette makyajlı ve c;;nlmu 
:Akpmları yatmazdan ev,·el kullanıl- bir ten yeni ,.e cazip bir güzellik tab:ı
(hkta siz uyurken cildin zayıflamı' n ka.slle ku~nır. 

Meccanen lstanbul 622 posta kutusu adresine 1'H/2 rumuzlle l'? kuıuş-
luk bir posta pulu gönderildifi takdirde derununda bir ttlp gündüz TOI<A-
1,0N kremi, bir tiip gece Tokalon kremi ,., (arzu edilen renkte) bir kutu 1'0-
kalon pudrası havi Jük.43 bir kutu mt1c<'a nen hediye t.dllecektir. 

İstanbul Komutanbğı 
Satınalma Komisyonu ilanbrı 

Gülhane haıtanesinde yeniden 
yaptırılacak olan bina kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konul mut tur. 
Muhammen ketif bedeli 32.610 Ji. 
radır. İlk teminat 2446 liradır. Ek· 
ıiltmeıi 26 - 1 ~ 936 pazartea: 
ıünü ıaat 15 dedir. Şartnamesi 

250 kurut mukabili komiıyonumuz 

2. ~e 20 lc~mo"""9mı •"'balıjl.rda 
bulu,,ur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olın ffi markasını arayınız. 
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~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~lldanverili~~~hmeyeg~ec~~rin ~~ ·~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-
.. verilir. Ekıiltmeye gireceklerin J h ) 

ak teminat makbuz veya mektup· n isar ar genel direktörlüğünden: L i ON Mağazası 
Mevsim sonu dolayıslle )>Uksek cinsli 

mallarını çok ehven fJyatla 
sabşa çıkarmıştır. 

Iskonto 0 
/ 0 10 dan 

0/0 50 ye kadar 
latlklAI caddesi 272-274 

Bu ak.-rn ı T•k•lmde 

KIŞLIK BEL vu SALONUNDA 
Lavtacı Ovrlk Baba'nın 50 ncl 

VıldOnümü Gecesidir. 
Bayan (Hermlne) Monolog, zeybek ve Llz danaları ve çok 
zengin •Urp..tzler. Maaalarınızm telefonla temini rica olunur. 

Tel. 43345 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1986 Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bilin ıaylavlarımula gauıecilerimizin reıim albümü i'indedir 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Direktörlüğünden : 

'il. K. N. A.fırlıfı Kıymeti Cinıi efya 
K. G. L. K. 

3304 55. 297. Yün menaücat. 

2553 2074. 414.80 Müıtahzaratı kimyeviyeyi ıenaiye. 

3322 105. 472.50 Pamuk duvar halısı. 

Yukarda yazılı e9yanın 20 - 1 - 936 G. saat 13 de sabf salo

nunda ihaleleri yapılacaktır. lıtek lilerin tartlarımız ınucibince eşya

yı almak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini ıöıtermeleri ve mak~ 

buz ve sair evrakiyle kanunen muaynen olan zamanda aatıt salonu

na gelmeleri ilin olunur. (189) 

• • 
lstanbııl Belt~cliyesi ilanları . 
Kqif bedeli 25 lirn 70 kurut olan Beıiktaşta Hacı Haıan ağa 

mektebinin tamiri pazarlıia konmuttur. Ke§İf evrakı levazım mü· 

diirlüfUnde görülür. Pazarlığa girmek iıtiycnler 190 kuru,luk mu

nldcat teminat makbuz veya mek tubiyle beraber 18 - 1 - 936 cu

martesi günü ıaat 10 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. 
(1.) (219) 

lariyle 2490 No. lu kanunun 2,3 cü 
maddelerindeki vesaikle birlikte 
teklifnamclerinin ihaleden en aı 
bir saat evveline kadar komutan· 
lık satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (97) 

İstanbul aaliye ' üncü hu\uk 
mahkemesinden; 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle 
sinde Keçi sokak 18 numaralı evdr otu 
ran Sofya llyadi ile mezkQr mahal· 
lede Kordela sokağında 29 sayılı evde 
oturan llya Uyadi vesaire tarafların· 
dala. V.•111,eeı.ti Kacıe $eıcif.ailaJlay 
nm ıvesaire aleylıtlui.ae a~ılan~uıuli 
iş~al davn.sından dolayı da,·acılarclan 

Liae ve Orta mektep mezunu olupta ya9ları 35 den yukarı o 
yanlardan memuriyet talebiyle ida remize müracaat etmit Qlanlal 
imtihan sününe kadar müracaat edeceklerin ;mtihanları bu ayıJ1 
inci Sah ıünü ıaat 14 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhifl 
lar memurin kunu binuında yapılacaktır. 

imtihana ıireceklerin yaııa rına ve tahsil derecelerine ve e' 
ce bulundukları memuriyetlere ve Aıkerlik mu"melelerine ait v 
ki de birlikte retirmeleri ıerektir. 

:Yukarda tayin edilen IÜD \le saatte hazır bulunmaları. (21• 

Muhammen bedeli 4500 lira :>lan hava çekiç ve makkapları 
boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazartesi günü saat 15,30 d• 
palı ;ıarf usuliyle Ankarada idare binasında satın ahnac.tktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 337 ,5 liralık muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 • 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dıİ 
ıinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden alın' 
lir. (277) 

Sofya llyadi ile tlya 1Jyadiye dava 
olunanlar Yekilleri taraflarından ya
zılı adreslerine gönderllen davetlyt'lfl' 
ıöaterilen adreslerde bulunmadıkla· 
rından bahisle mübaşiri tarafından 
geri ı:önderildiği anlaşıld!ğmdan 
mahkemece tebligat yapılmayan dava 
cılara ilanen tebligat yapılma~ın:-. ,.e 
muhakemenin 12-2-936 ~arşnmba 
gUnU saat U de bırakılmaıma ve da
vacılara ilan gününden itibaren bir ay 
miihlet ,·eritmesine karar verildiğin· Muhammen bedeli 72,000 lira olan muhtelif küçük yol malı . 
den yokarıda isim ve adresleri yazılı ıi 2/ Mart/ 1936 pazartesi günü ıa at 15,30 da Ank:ırada idare b1 

dR.,·acılar mahkeme günü ve saatinde ımda kapalı zarf uıuliyle satın aıı nacaktır. Bu ite girmek iıtiye~ 
hlzzat gelmedikleri veya bir nkil gön- rin 4850 liralık muvakkat teminot ile kanunun tayin ettiii vesik•1' 
dermedlkleri takdirde haklarında gı- ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a kadar komisyon re~sliğine ' 
yap kararı verileceği ilin olunur. 

meleri lazımdır. (190S9) 
~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliiiİİljlİİİİİİİİm•iP. Şartnameler 360 ar kurut mukabilinde Ankara ve Haydar 

Göz Hekim\ 1 veznelerinde ıatılmaktadır. (239) 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Sah günleri meccanendir •• 

Telefon. 22566 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Bu ak§am saat 
20,30 da 

DENiZ HAVAS! 

Büyük Operet 
3 perde 1 tablo 

Yazan: Yusuf St 
ruri. Müzik: K~ı 

lo Kapoçelli 
Gişe gündüz açıkttr. Fiatlar: 35 - 50 
- 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 100 

Telefon: 41819 

Naşit - Ertuğ-,ul Sadi 
HALiDE 

Şth:adcbaf& TURAN Tiyatro.unda 

Bu gece saat 20,30 d1' 

Vodvil 4 perde 
Varyete bale 

Telefon: 22127 
Her taraf tramvay 

lstanbul Zıraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Tahminen 1451 lira kıymetinde 10,000 kilo buiday, 4000 kil0 

arpa, 50,000 kilo baha halinde uman ve 950 kilo nob"' 
~8 11/936 ıah ıünii ıaat 15 de açık arttırma ile sahlacaktıt• 
Alıcıların o/o 7,5 teminatı muvakkataları ile birlikte meskOt 
günde Halkalıda Ziraat Mektebi Çiftlik Komisyonuna aıiİ ' 
l'acaatları. ( 180);.;,ııııın;.~ 

1 1 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmi,tir. 
4. cü keşide 11 Şubatta 936 dadıf• 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradıt 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraıııif 

!er:e ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 

ı~·-·~ 
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ÇAPA MARKA 
HUBUBAT 

UNLARI 
Sıhhat ve 

kuvvet verir 

Taklltlerlnden 
sakınınız. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

HABER - ~ktam J?O!laaı 

Tabii meyve usarelerile hazır -
lanauf yegane m'yve tuzudur. 

Mide. banak, karadler, böbrek 
hutalrklannda fevkallde faydalL 
dır. Hazml kolaylqtınr, inkıbuı 
izale eder. 

INGILJZ KANZUK ECZANESi 
Be1/0flu - lıfanbul 

-• 

Yalnız bir tüp kul'andıktan 

in 

MOkemmellyeti bakft 
kında en son ve en 
doğru s6zU l!llze o 

sDyllrecektlr. 

hmbeyaz, pır.1-tpınl par:ıyan 
dltl•r, .. tlı bir nefee, pembe 
.,hhatll dlf etleri, temiz bir dal, 

mtkropauz bir •lız,.. •••• 

Radyolinin eseri 
Bu"Onden itibaren 

sabah akşam 

11 
-;==-r-"" 

Radyolin 
kullanmaya başlayınız! 

Deniz Fabrikaları Genel 
Direktörlüğünden : 

Bankamızca yirmi bet adet standart ve bet adet kırk het ill el· 
li antim f&l'YOlu yazı makineıi kapalı zarfla ekıiltmeye konul· 
lnQftur. Ekailtmeye ittirik prtları: 
1 - Teklif mektubu (Teılim müddeti tasrih edilmelidir.) 

.ütanbal asliye altuu:ı hukuk mah· 
ke.-inden: 9351178 Ahmet tarafm
dan Aksaray Maratpap Cerrah Ke· 
mal sokak 1 numarada oturmakta ı. 
kea halen lkametdhı me~hGI bulaaan 
Rul7e aleTllhle a~dan cla"Ya 80Danda: 
Bopamalanna mlddeaaleyhln l>ir 
me mtd•etıe Mpıslle nlenmemesf 
ne 998 luın11 aahkeme masraflamam 
mUddeaaleTlle ylkletilmeıdne 18--12 
-935 tarlldn•e karar ftrll•lt 'ft bu 
baptaki Dlm Anti mükeme dnan
haaeilfne talik kılınmıı' · oldufaı:dan 
llln tarihinin f erdasından itibaren 
on beş gün ıarfrnaa temyiz olunm:ıdı
tı takdirde mlteakip kanuni mua •le 
nln yapılacafl teb1tğ yerinde olmak 
tlzere llh olunur. (19106) 

Ataiıda yanlan ıerait dahilinde dört İKİ almacakbr. latek • 
lilerin ilinm netri tarihinden itibaren bir hafta zarfmda Bon
aeniı niifua kQıdı ve hüsnühal verakasını Jıamilen Gölcükte 
aenel direktörliilüne tahaen müracaatları. 

2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler
den lrirer adet. 
3 - Müteharrik akumm analiz raporu. 
4 - .,c7,5 teminat akçası. 
l - \' edek aksamın ayn ayrı fiat liıteıi· 

""1a DCiiıillu"El::-Tazmır-Matıiiiol 9jüM ~idir. 
Ekaittme müddeti 23 lkincikinun aktam saat on dörde kadar 
Banka tercih hakkmı muhafaza eder. (142) 

152 PARDA YANIN OL'OM'O 

- Pekala! Eğer kont bir gün Iı'nn
saya dönmek isterse onu bu düşünce
ainden caydıracağınıza, fazla llJ'&l' 

ederse bana haber vereceğinize aö& 'Ye 
riyor musunuz? 1 

- Madam, hiç bir vakit Parise re
ri dönmiyeceğiz. 

- Peki! Kalkınız kızım .. Dtiflln 
hediyemi arabada bulacaksınız. Flo
ransada sülaleme ait saraylardan bi-

• 
risini size verdiğime dair senedi gön-
dereceğim. Alis bana teşekkür etme
yfnir; Bana kudretinizden fazla ol:ırak 
1&dıkça hizmet ettiniz. Onun için bu 
mükafata hakkınız .ardır. 

Alisin gözlerinden sıcak ya~lar 
akmağa başladı. 

- Ah madam, fakir, bir dilim ek
meğe muhta~ on parasız ve yaya yU-

tiimeie :mecbur kalsam bile Pal.si 
terkettiiim için rene mes'ud olacaı:am. 
Beni affediniz madam. Çünkl bu şe-
hirde acı çektim. Hayatımı kendi!ine 
'ftrdiifm adamla birlikte Parlsi •er
kedec~mi düşündükçe her şeyi ltDU· 

tayorum ve bu saadetin bir rUy3 ol
ftlaatndan korkuyorum. 

- Merak etmeyiniz... ve timdi söz
lerimi daha büyük bir dikkatle tfin-
leyiniz. SöyJfyecek çok mühim §t'yle
ri• var. Yavrum size karşı hud•1'suz 
bir itimat besliyorum. 

- Haemttpenahın sırlan bw.-..im 
için mukaddestir. 

p - Evet, siz daima iyi bir kızsınız.. 
akat bu serer söyliyeceğim şeyle· ne 
=~ka 'Ye ne de dine aittir .. Eftr siz 
I lıılP mle anladrftm gibi temi~ krtlp
Wlftf kadın olmamış olsaydınız ~<al-

Mlyle açmazdım. 
f 1 Katertn Alise keskin bir hakış 
ır atarak: 

- Hayatımda, beni rahataıa eden 
bir hatam var! dedi. 

Alis, bir hayret e1erl p.termeden, 
kulak kabarttı: 

- Evet, kadnıJık hayatımı Jekeli
yen bir hata ... K~enln ha)'atıma 
re1ince, ba lblr hayatın iblttlndedir. 
Size daha açıkça söylemek için Alla, 
mtithlt bir sım atrenmeniz llıım. 
Şar1, Hanri ve Frantnlftdan bafka bir 
otlam daha Tar. 

Alisin halinde bir detitildlk olma· 
dı. Bn belki onun tarafmdan yapılan 
bir hataydı. Herhalde h8111let1e kan
şık bir hayret eseri gletermeel lizım-
dr. · 

Gözlerile kal'fJ8rndaklnl ~nıek 
derecMlne gelen kraliçe devam etti: 

- DirdüncU bir otlum daha nr. 
O ftmdi saltanat hakkından mahrum 
ve gözden uzak bulunuyor. 

Ali.8 nihayet: 
- Ne? haşmetpenah, bu oilunuz 

doğduğu andanberi sizden uza" mı 
bulanayorT .. diye bafırclı. 

Bu hayretten doian Hzler ijyle 
ustahkla s8ylenmifti ki Kattrlnin bile 
bütün ıüphele~ daldclı. 

- Alla, size kendiainden ba~tti
iiın çocuk benim otlumdur. Fakat ba
bası kral ikinci Hanri delildir. Buna 
ne derslniniz? 

Casus kız, yilallade ciddi bir hay
ret izi ıöetermek için bütün kuvvPfinl 
topladı. 

- Haşmetpenah, bu lciz nedime· 
nize böyle mUthtt bir sım nasıl aça· 
biliyo~unuz? diye kekeledi. 

- Demek ki hatayı pek müthiş bulu 
yorsunuz öyle mi? Evet. hakkımı "ar. 
Çfinktl büyilk katerinin hayatı lekelt 
olduğu, bir ıün buraya ıelerek ualet 

1 - Elektrik ftJ& telıiz montaj itlerinde çalıtmıt olmak. 
2 - Elektrikli dnrelere ait pmaları anlayıp bunlan takip 
edebilmek, .teaYİ,.ecilikte çah9n111 olmak. 
3 - Telıiz itlerinde çalıımıt olan ve telıizcilikten anlayanlar 

rcih olunacaktır. Gelip gitme masrafı kendilerine aittir. 
4 - Yapılacak imtihan neticeıinde sündelik tayin edilecektir. 
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ileriye ıötürür n k.rala saldırmağa 

kallupna onlar kralı müdafaa edecek 
Jer ve onu Fraua tahtında mümkün 
oldaju kadar tatmata çalıpcaklar

dı. 
Çtinkti Sari durdukça sulh de 

devam edecekti. Hüsnolar bunu bili
yorlardı. Ve ıene biliyorlardı ki Giz 

. Jaarp ve proteatanlığın mahvedilmt"Si
ne taraftardı. 

Jıte bunlardan anlaşıldıflna göre 
Hüpolar dokuzanca Sarlin misafir

. .everliğine riivenerek, dışarıda ulu -
yan balkın ıürilltilsüne aldınş etmi· 
yorlardıt 

Fakat ahali, Katerin dö Mediçinin 
tuhaf bir gülümseme ile dinlediği baş
ka bir gUrfiltü daha kopanyordu. 

Bu sırada kraliçe oğlu Şuli bir 
balkona götürerek: 

- Şevketmaap, sizi alkıthyan teba
anıu biraz ıöMinUntia ! dedi. 

Kral balkona çıktı. kendisini gö
ren halk daha hiddetli bir şekilde ha
fırmafa başladılar. 

- Ya§&Sln Giz! .• Yaşasın haşku-
mandan t. .. Gebersin HUgnolar !. 

Şart titredi 
Katerln onun kulağına eğilerek: 
- Duyuyor muunuz şevkttmaap? 

'.Artık işe haşlamak zamanı geldi. E
itr Gize fırsat ''ermek istemiyoı·sa. 

nız siz daha önceden başlayın! sij1.Je. 
rini s8yledf. 

Bir hiddet fırtına.•" kralın biitiiı• 

ben1iiini kapladı. Gözlerinde kanlı bir 
ışık parladı. Geri çekilerek salonur 
f· tarafına doğru giderkf.n hirihirleri· 
1" "3kin ıııakln konusan ve Dük noJlP 
t'" olacak haroff'n h~luıeıfen P~nr' 
dö (;ilı, Vf A mirP 1 l\oJin,ivi O'Ö1·d\i . 

nokuzuncn Sar' onl~ra tte!I ırih' 

baktı. Birdenbire bir kahkaha kopar· 

dı. Bu müthiş, uğursuz, korkunç gülüı 
kendisini derin bir ibtiliçla sarsmııtı. 

Katerin dö Mediçi ağır ağır uzak. 
)aşıyordu. Bütün eğlence salonlarmı 

dolaştı. Geçtiği yerlerde herkes eti· 
liyor,"' hürmetten ye belki de korku
dan doian bir sessizlik oluyordu. Her 
zamank.indtn fazla sararmıt olduğu 

halde ipekli elbis<'sinin içinde fHdi· 
şinden bir heykel gibi geçti. 

Her nedimesinin önünde duruyor 
ve ona bir kaç kelime söyliyerck yolu· 
na devam ediyordu. Belki bu bir pa
rolaydı. 

Nihayet bütün bu gezintilerinde 
yanında yiiriiyen dört kızla birlikte 
dairesine çekildi. 

Alis dö IJüks de bu dört kızın a• 
rasındaydı. 

Katerin, ,·aktiylc tar if etmiş ol
duğumuz geni \ 'C muhtc~cm odasma 
girdi. Bu odada bulunan zengin kü· 
tüphane ile \'akit geçirmeği ~vdiği gi
bi uzun uzadı.)n bazı şeyler düşunr.1ek 
istediği r.aman da bu odaya girerdi. 

Ettiği bir işaı et üzerine yalnız 
Alis kendisini tak;p etti. 

Kraliçe, büyiik koltuk sandalye. 
sine oturdu. Ahs onun ayağının altı
na kadife bir yastık koyark<'n ~öze 

başladı. 

- Kızım, bugün Lu\ r sarayından 
çıkmıyacak. dalıa do"rusu beni terk· 
etmiyecekstniz. 

- Başüstüne haşmetpcnah. fakat .. 
- Evet, n<" SÖYiemek ' tcdiiinizl 

biliyorum. Bu g~c sa: t ı:;~k'zd Ma
riyyakı bt>kliycccks iniz dt.,, il ml? 

Alis kraliçeye hayretle h ktı Kıt· 
terin h~ omuzlarını silkti: 

- Yoksa hepsini hi1iyoı muyum! 
Mademki artık biribirimizden aynl-
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97 - Uzun uçuşlardan sonra bir şehir harabe
sine varmışlardı. 

98 - Harabeyi geımeğe başladılar. Ve leci 
manzaralar gördüler. 

99 - Yıkılmış du,:arlardan atlıyarak büyük ha
rap bir saraya girdiler. 

100 - Bir salonun içinde kırık yazolar \'e ev 
e ya arı bulmuşlardır. 

101 - Ve du\'ann içinde de büyük bir kütüph& 
ne keşfetmişlerdi; 

102 - Kitabın birini açarlarken güzel sesler 
uyulda:-Kitap çalgı çalıyor a. 
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mak üzereyiz, şimdilik sizinle a~rkça 
konuŞ1fca"'fıiiı. Bunu bana Lora haber 
Yerdi. Kendisine çok fazla htirmet et
tiğiniz bu Lora cadısı hergün bütün 
yaptıklarınızı ve söylediklerinizi bana 
haber verirdi. Alis, ileride dostlarınızı 
\"C sırdaşlarmızı seçerken daha dik
katli davranınız. Görüyorsunuz ya, 
her şeyi açıkça söylüyorum. 

Alis hayretinden doml kalmıştı. 

Kraliçe sözüne devam ediyordu: 

- Bu cadı karı çok alçak bir mah
]Ulttur. Hemen yarın onu def et. 'e İ· 

sr, gene sözümüze gelelim. Sizin bu 
gece saat sekizde Mariyyakla görü
şeceğinizi biliyorum. Kendisi c;ize sak
lamakta pek güçlük çektiği bir "lrrı 
söy1iyecektir. Bu sırrı da ondan dnhn 
eYvel size ben haber vereceğim. Kont, 
tnrn geceyarısında sizi Sen Jermen 
J~okserrm·aya götürecektir biliyor mu 
sunuz niçin? 

- Hayır madam .. 
- Yavrum. Sizi çok sabulr anla-

yışlı sanırdım. Öyleyse ben söy!ive
yiın. Ilu gece, Kontla e\'lenecekc:ıiniz 

Her şey hazırlanmıştır. 

Kraliçe öyle saf bir tavırla konu
şuyordu ki sözlerinde gizli bir mak

sadın bulunduğunu anlamak imkan
sızdı. Yalan söylemeğe ne zoru mrdı? 

Hizmetine karşılık bu evlenişi Ali~e 

vadetmemişmiydi? 

Casus kız bu söz üzerine kızardı 
Sarardı, kalbi sevinçle gözleri yaşla 
dolarak: 

-1\fadam, ya mektup ... diye keke-
ledi. 

- Mektup mu? evet. Ne olmuş? 
Alis umutla titriyerek: 

- Onu bana bu gece verecekler
·~i .. de~ 

( 

- Yani Panf Garola nrecekti 
demek istiyorsunuz öyle mi?. Çiinkü 
ben mektubu kendisine vermiştim. 

O da sizi affediyor ya! Pekala, saat 
onbirde siz l\farkiyi görünüz. Geceya
rı.sı Kont dö Mariyyak gelir. Ben kPn· 
disine haber gönderirim. 

Alis başının döndüğünü hissetti. 
Pani Garola ile .Mariyyakm krali!;C 
tarafından ayni saatte ayni yerde bir
leştirilmesi müthiş bir tesadüftü. 

Acaba papaz eski düşünce.c:ıinden 

yazge~miş miydi? Acaba bu evlenişten 
haberi \'arrnıydı? Kendisini scrbc~t 

,.e mes'ut olarak bırakarak aradan 
çekilmek yük~kliğini gösterecek miy
di? 

Kraliçe daima gülümsiyerek: 
- Bana niçin teşekkür etmiyorsu

nuz? dedi. 
- Heyhat madam! Görüyorsunuz 

ki saadet ,.c korkuyla düşüncem aı•üst 
oldu. 

- Korkuyla mı? Ah. evet ... !ki 
rakibin karşılaşacağı ve Pani Garola
nın ağzından kaçacak bir sözün Ma
riyyaka her şeyi öğreteceğini dü~iinü
yorsunuz değil mi? l\fernk etme\ iniz 
kızım. Ben Jiı.zrmgelen tedbirleri al
dım. Onlar biribirlerini görmiyccek
ler. 

- Madam .... 
- Sizi ikinizi de mes'ut görmek 

isterim lşte maksadım budur. 
Alis bu sefer se,;nçle: 

- Oh, haşmetpenah, hayatım son 
nefesime kadar size teşekkür etmekle 
geçecektir, diye bağırdı. 

- Hala çocuksun! Her şeyden 
ev,·el rahat ve mes'ut olarnk yaşamaj'.tt 
düşün. Hepsi hu kadar değil Alis <mna 
hUtün kalbimle söyledim. Umarım ki 
sen de ... 
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- Madam, beni sorguya çek;niz 
Ağzımdan çıkan her söz bildiklerimi 
ve duyduklarımı size anlatacaktır. 

- Pekala, ne yapmağı dü~ünüyor. 

sunuz? Yalnız yarın değil, hemen, bu 
gece demek istiyorum. Pariste mi ka 
lacaksınız, yok.sa hemen gidecekmisi
niz? 

Kraliçe bu sözleri söylerken göz
lerini Alise dikmi:.ti. O vakit · casus 
kız krali~enin mak.c:ıadını anladı Ya
hut anladığını zannetti. 

Kont dö Mariyyak onun oğluydu. 
Afü; bunu biliyordu. 
Sen .Jermende Na\'ar kral.•;esi 

kendisini kovduğu gece bu sırrı ö~ren
miş ve onu kalbinin derinliklerinde 
sakl,ımıştı. Bu i'tna kadar l\lariyyaka 
buna dair bir şey sölememişti. 

Çünkü .Ali.'1, doğumunun sırn mey 
dana çıkarsa kraliçenin Mariyyakı 

öldüreceğinden korkuyordu. 
Aklından şöyle bir düşünce geçi

riyordu: 
- Kraliçe. Mariyyakın kendi oğlu 

olduğunu ve benim de her an tanın· 
mak tehlikesine uğrıyarak Pariste 
yaşamıyacağımı, kontu Paristen uzak 
bir yere götiirebileceğimi biliyor. İş
te sırf onun için beni onun kucağına 
atıyor. Ve evlenişimizi gizli kalması 
için gece yarısı yaptırıyor. 

l~te casus kızın aklından bir c::im
şek ı~ibi geçen düşünce buydu. Düş
manlarının düşündiiklerini hemen an 
Jamağa çalışarak ona göre hareket et
meğe alı kın olduğundan bu gihi hal
lerde kraliçenin kendisine yardrm e
deceğini kestirdi. Veyahut 1>yle zannet 
ti. 

- .!\fadam. Bu gece ben de kontla 
bunlara daJr konuşacaktım. Fakat sJ
ıin emirlerinizi bekliyeceğim. 

- Hiç bir emrim )'Ok. Senin her 
şeyi kendi kendine yapmanı isterim. 
Bakalım konta nasıl nasihatlar vere
ceksiniz. 

- Madam. Emrettiğiniz gibi atık
ça söylemek lazımgelirse benim de 
Paristen uzr.klaşmaktan başka düşün 
cem yoktur. 

- Ya öyle mi? demek ki benden 
ayrılacaksınız. 

- Beni bu hususta hağışla}·aca

ğınır.ı umarım haşmetpenah .•• 
Katerin belli olan bir sevin~lt.: 
- Demek ki gideceksiniz ... Peki 

ne zaman'! dedi. 
- Eğer mümkün olursa hemen 

bu gece madam. 
Kraliçe titredi. Alisin doğru c;öy. 

lediğine şüphe etmiyordu. Gerçi ca• 
sus kız biraz titriyorsa da sesi metin
di. Knterin birkaç dakika kadar diişün 
ceye daldı. 

Belki bu anda son kere olarak oğ
lunun ölümü meselesinde duygu'"ilt 
düşiincesi çarpı~mrştı. 

Belki de bu cinayetin lüzumsuı 

olduğuna karar vermişti. 
Bu düşünceden sonra yavaş yavaş: 
- Bu gece, gece yarısında Sen 

Jermen Lokserruva kapısında sizi 
bir araba bekliyecektir. Bu arabanın 
Paristen .serbestçe çıkabilmesi için 
lbımgelen şeyleri yapacağım. Dur• 
madan hemen Liyona gideceksiniz. ().. 
radan da ltalyaya geçeceksiniz. Flo
ransada durarak son emirlerimi f,ek. 
lfyecekc;iniz. Söylediklerimi tamamen 
tutacağınızı yadediyor musunuz! de
di. 

Alfs: 
- Yemin ederim haşmetpenahl 

diyerek diz çöktü. 


